Câu chuyện của Justin

Đó là năm cuối cấp trung học của Justin, và cậu có rất nhiều
thứ để ăn mừng. Cậu đã bước sang tuổi 18. Cậu ấy chơi kèn
saxophone trong ban nhạc ở trường trung học của mình, và cậu
ấy vừa nhận được học bổng âm nhạc cho một trường đại học có
uy tín - một học bổng toàn phần.
Một tuần trước khi tốt nghiệp, bạn của Justin là Ron đã tổ chức
một bữa tiệc lớn bên hồ bơi. Cha mẹ của Ron đã đi khỏi - có
một DJ, hàng tấn thức ăn và họ thậm chí còn thuê một máy pha
rượu margarita cho dịp này. Khi bữa tiệc bắt đầu, mẹ của Ron đi
quanh nhà lấy chìa khóa xe của mọi người - theo cách đó, bà ấy
nói, sẽ không ai có thể bị tai nạn do say rượu.
Justin đã uống bốn ly margarita tối hôm đó -cậu ấy thường không
uống, nhưng cậu ấy đang có tâm trạng để ăn mừng. Cậu vừa bắt
đầu uống ly thứ 5 thì có ai đó thách cậu ấy nhảy xuống hồ bơi
từ ban công tầng hai. Cậu ấy thường không làm những thứ ngu
ngốc như thế, nhưng cậu ấy cảm thấy rất tự tin - và nó có vẻ
không khó lắm. Một vài người bạn đã cổ vũ cậu ấy. Một số đã lấy
điện thoại của họ để chụp ảnh.
Justin nhảy - và trượt. Cậu ấy đáp lên mặt bê tông cách bờ hồ
vài bước và gãy cổ. Cậu ấy nằm trong bệnh viện hơn một tháng
và phải trải qua ba cuộc phẫu thuật riêng biệt.
Cha mẹ của Justin đã kiện cha mẹ Ron ra tòa sau vụ tai nạn. Vì
họ là những người phục vụ rượu, thẩm phán đã tuyên bố trách
nhiệm của cha mẹ Ron - họ phải trả tất cả các hóa đơn y tế của
Justin, và cả hai đang bị quản chế lúc này. Nếu họ bị bắt khi
cung cấp rượu cho trẻ vị thành niên lần nữa, họ sẽ phải vào tù.
Bằng cách nào đó, Justin đã may mắn - cú ngã không giết chết
cậu, và các bác sĩ nghĩ rằng nếu cậu ấy tập luyện chăm chỉ, cậu
sẽ có thể sử dụng lại cánh tay và chân của mình một ngày nào
đó. Bây giờ, mặc dù vậy, Justin bị liệt từ cổ xuống. Cậu ấy bị hạn
chế chủ yếu ở trên giường - nhưng cậu ấy đang hoạt động bằng
cách sử dụng một chiếc xe lăn điện mà cậu ấy có thể kiểm soát
bằng hơi thở của mình. Cậu ấy sẽ không đi học đại học được
trong thời gian tới, và cậu cũng sẽ không thể chơi kèn
saxophone nữa.

Hãy Giải quyết!

Kiểm tra kiến thức của bạn về chủ trì xã hội bằng
cách trả lời các câu hỏi dưới đây.

Chủ trì xã hội

1. Khi người lớn phục vụ hoặc mua rượu cho người uống
rượu dưới tuổi vị thành niên, nó được gọi là:
A. “Chủ trì xã hội”
C. “Giám sát tiêu thụ”

B. “Xã hội hoá”
D. “Chủ trì Người lớn”

2. Người lớn phục vụ rượu cho trẻ vị thành niên là bất
hợp pháp.

		 A. Đúng

B. Sai

3. Người lớn có thể là một người “chủ trì xã hội” ngay cả
khi họ ra ngoài.

		 A. Đúng

B. Sai

4. Thanh thiếu niên uống rượu có nhiều khả năng tham
gia vào các hành vi nguy hiểm như:

A. Lái xe khi say rượu
B. Quan hệ tình dục không an toàn
C. Uống rượu quá độ
D. Tất cả các điều trên
5. Chủ trì xã hội là một cách có trách nhiệm để ngăn
chặn những thứ như uống rượu quá độ và tai nạn do say
rượu lái xe.

		 A. Đúng

B. Sai

Answers: 1. A; 2. B; 3. A; 4. D; 5. B

Khi Nhạc Kết Thúc. . .
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chịu trách nhiệm cho

việc uống rượu dưới tuổi ?

Chuyện đó không có gì “ngầu” cả?

Một nơi “an toàn” để uống?

Trẻ vị thành niên, cha mẹ và Chủ trì xã hội

Mọi người ở trường trung học địa phương biết về cha mẹ của
Heather. Họ là cha mẹ “tuyệt vời”. Họ để Heather tổ chức các
bữa tiệc vào mỗi cuối tuần và họ thậm chí còn mua bia cho
Heather và bạn bè của cô.
“Nếu Heather muốn uống rượu, chúng tôi muốn nó uống ở nhà”,
họ nói.
Có thể bạn đã nghe một câu như thế này trước đây từ cha mẹ
như Heather. Một số bậc cha mẹ lầm tưởng rằng bằng việc cho
trẻ vị thành niên uống rượu tại nhà hoặc tài sản sở hữu của họ
(được gọi là “Chủ trì xã hội”), họ đang cung cấp một nơi an
toàn cho trẻ uống rượu và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến
rượu. Nhưng khi nói đến thanh thiếu niên và uống rượu, không
có điều gì là “an toàn”. Việc Chủ trì xã hội thực sự nguy hiểm
đối với tất cả mọi người. Dù được giám sát hay không, thanh
thiếu niên uống rượu có nhiều khả năng tham gia vào hành vi
nguy hiểm. Người lớn cung cấp rượu cho trẻ vị thành niên có
thể phải chịu trách nhiệm về kết quả của hành vi nguy hiểm đó.
Nếu một thanh thiếu niên bị tai nạn xe liên quan đến rượu hoặc
phải vào bệnh viện vì ngộ độc rượu, người lớn đã mua rượu có
thể bị giam trong tù hoặc bị quản chế..

Chủ trì xã hội là gì?

“Chủ trì xã hội” là thuật ngữ được sử dụng để mô tả bất kỳ tình
huống mà một người lớn cho trẻ dưới tuổi vị thành niên uống
rượu. Chủ trì xã hội có thể bao gồm ba thùng bia cho buổi dạ
tiệc hoặc buổi lễ tốt nghiệp của thiếu niên - nhưng nó cũng có
thể bao gồm mua sáu lon bia cho thiếu niên và một vài người
bạn của họ. Trong một số trường hợp, Chủ trì xã hội có thể đơn
giản như đi nghỉ mát và cho phép con của bạn tổ chức một bữa
tiệc có phục vụ rượu.
Đúng vậy: Bạn có thể là một người “chủ trì xã hội” ngay cả khi
bạn đi khỏi nơi đó. Trên thực tế, bạn có biết về bữa tiệc hay
không cũng không quan trọng. Đó là nhà của bạn. Đó là tài sản
của bạn. Đó là trách nhiệm của bạn.

Không có nơi nào như vậy

Chủ trì xã hội và Luật pháp
Một số tiểu bang - bao gồm Oklahoma, Wisconsin, Arizona, Utah
và Florida - có luật pháp tại chỗ nhằm cụ thể vào chủ trì xã hội.
Gần đây, riêng các thành phố đã thông qua các sắc lệnh rằng
chủ trì xã hội là bất hợp pháp. Người lớn cung cấp rượu cho trẻ
vị thành niên phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, bao gồm:
• Thu hồi / đình chỉ giấy phép lái xe
• Phạt nặng
• Bắt giam
• Quản chế
Đó không phải là tất cả: Một người lớn cho phép trẻ vị thành
niên uống rượu có thể phải trách nhiệm pháp lý nếu thiếu niên
bị thương hoặc tử vong do uống rượu. Một người chủ trì xã hội có
thể sẽ phải trả hóa đơn y tế hoặc bị kiện vì thương tích và đau
đớn hoặc thiệt hại tài sản.

Bữa tiệc Tỉnh táo

Không cho Rượu vào Danh sách Khách mời
Bạn đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc? Dưới đây là một vài
cách mà người lớn và thanh thiếu niên có thể chắc chắn rằng
cuộc tụ họp sẽ an toàn và tỉnh táo.
Cho cha mẹ:
• Lên danh sách khách mời nhỏ và dễ quản lý.
• Có chính sách về rượu “không khoan nhượng” - hãy nói rõ rằng
bất cứ ai mang rượu sẽ được mời về nhà.
• Nói chuyện với con bạn về những mong đợi của bạn cho buổi
tối.
• Khóa tủ rượu của bạn và chắc chắn rằng không có bia hoặc
rượu vang trong tủ lạnh.
• Có nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống không cồn.
• Ở nhà vào buổi tối tổ chức tiệc.
Đối với trẻ vị thành niên:
• Gửi hoặc trao lời mời bằng văn bản thay vì thông báo bữa tiệc
trên Facebook hoặc các trang truyền thông xã hội khác.
• Nói với bạn bè của bạn rằng bữa tiệc là không uống rượu.
• Nếu ai đó đến dự tiệc đem theo rượu, hãy chỉ họ ra cửa.
• Đừng để khách đưa theo những người mà bạn không biết.

Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất về chủ trì
xã hội là cho phép thanh thiếu niên uống ở nhà để giữ an toàn.
Những người trưởng thành để trẻ vị thành niên uống rượu
thường nói rằng họ đang cố gắng ngăn ngừa các bi kịch, như
những tai nạn do lái xe say rượu gây ra.
Những người lớn này có ý tốt, nhưng họ quên đi những hậu quả
khác của việc uống rượu ở tuổi vị thành niên. Rượu là chất ức chế,
có nghĩa là nó làm chậm khả năng giao tiếp và nhận tín hiệu từ
não của cơ thể. Rượu cũng làm suy yếu phán đoán và giảm bớt
sự kiềm chế của bạn - đó là lý do tại sao những người say rượu
thường có những quyết định tồi tệ hơn những người tỉnh táo.
Điều này đặc biệt đúng đối với thanh thiếu niên. “Bộ não” của
thanh thiếu niên - đặc biệt là những phần kiểm soát quyết định
và kiểm soát thôi thúc - vẫn đang phát triển. Khi thanh thiếu
niên uống rượu, họ thậm chí có nguy cơ tham gia vào hành vi
nguy hiểm hơn - như quan hệ tình dục không an toàn, đánh
nhau, hoặc làm những trò mạo hiểm ngớ ngẩn. Trẻ vị thành
niên và thanh thiếu niên cũng thường uống rượu quá đà. Những
người uống rượu quá đà có thể bị nhiễm độc rượu - và nếu họ
không được chăm sóc y tế kịp thời, cuối cùng họ có thể bị hôn
mê hoặc tử vong.
Chỉ có một cách để giữ cho thanh thiếu niên an toàn trước các
thương tích và tai nạn liên quan đến rượu: Đừng để trẻ vị thành
niên uống rượu.

Chỉ là sự thật
Thống kê nghiêm túc và Thanh thiếu niên uống rượu

Thanh thiếu niên có thể không được phép mua bia, rượu hay đồ
uống có cồn một cách hợp pháp, nhưng theo một cuộc khảo sát
do Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ tiến hành, nhiều thanh thiếu niên
được tiếp cận với rượu từ người lớn mà họ biết:
• Một phần ba thanh thiếu niên cho biết họ có thể dễ dàng lấy
được rượu từ cha mẹ.
• Hai phần năm thiếu niên cho biết họ có thể lấy được rượu từ
bố mẹ của một người bạn.
• Một phần tư thiếu niên đã tham gia bữa tiệc có người lớn cho
phép uống rượu dưới tuổi.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) báo cáo rằng chỉ riêng
trong năm 2010, gần 200.000 thanh thiếu niên đã đến phòng
cấp cứu vì các chấn thương và bệnh tật do uống rượu. CDC cũng
nói rằng gần 10% thanh thiếu niên cho biết họ đã ngồi sau tay
lái sau khi uống rượu. Gần 30% thanh thiếu niên đã nói rằng đã
đi trên một chiếc xe với người lái xe say rượu.
Đó không phải là tất cả: Trung tâm Phẫu thuật tổng quát của
Hoa Kỳ nói rằng rượu có trách nhiệm cho gần 5.000 trường hợp
tử vong ở tuổi vị thành niên hàng năm. Đó là 5.000 thanh thiếu
niên sẽ còn sống nếu họ không tiếp cận với rượu.
Những con số không nói dối. Thanh thiếu niên và uống rượu
không đi cùng nhau. Chấm hết.

