Phá Tiệc - Party Crashing
Wedding Crashers – Những Kẻ
Phá Rối Hôn Lễ, một bộ phim hài
lãng mạn được trình chiếu vào
năm 2005 với các tài tử Vince
Vaughn và Owen Wilson rất được
nhiều người ưa chuộng. Nội dung
bộ phim xoay quanh việc hai
người chuyên làm “khách không
mời mà đến” dự các tiệc cưới.
Đối với người Việt chúng ta,
“wedding crashers” không phải là
những tay nhảy giỏi nói hay, mà
thường là những kẻ thích đi ăn
chực, giả vờ làm khách được mời
của cô dâu hoặc chú rể để được tự
nhiên ăn uống.
Chuyện người lớn là thế, nhưng
còn chuyện “người nít” thì sao?
Các em tuổi “teen” có gì để
“crash” không? Thưa có! Các em
không phải đói khát, cũng không
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cần lén lút khi “crash”.
Party crashing, tiếng Việt có thể
dịch nôm na là phá tiệc hay cướp
tiệc, xảy ra rất nhiều trong cộng
đồng người Việt tại tiểu bang
Victoria. Những kẻ “phá tiệc”
thường đi thành từng nhóm, chủ
đích thường chỉ là gây sự để thỏa
mãn tham vọng “chiến thắng” của
tuổi choai choai.
Các em này thường xuất thân từ
những gia đình quá lỏng lẻo trong
việc dạy dỗ và kỷ luật con cái,
hoặc những gia đình có cha mẹ
quá khắc nghiệt đến độ con cái có
cảm giác bị ức chế, dẫn đến việc
thích bạo động bên ngoài để cân
bằng tâm lý. Những em này, theo
kinh nghiệm làm việc với giới trẻ
và tù nhân của người viết, nếu
tách riêng ra từng cá nhân, thì em

nào cũng thật đáng thương. Các
em là những người thiếu tự tin đối
với bản thân, lại thiếu các kỹ năng
diễn đạt cảm xúc và giao tiếp. Để
bù đắp cho những khiếm khuyết
ấy, các em thường phải dựa dẫm
vào nhau để phô trương thế lực,
và việc khiến kẻ khác khiếp sợ sẽ
khỏa lấp lổ hổng thiếu tự tin của
bản thân.
Việc “phá tiệc” thường xảy ra
trong các buổi tiệc sinh nhật của
các em tuổi dậy thì. Vì thiếu kiến
thức hoặc thiếu kế hoạch, phụ
huynh người Việt chúng ta đã
không giải quyết được vấn đề
đưa đến việc con em hoặc khách
mời bị đả thương hoặc có thể mất
mạng, xe cộ và tài sản bị hư hại.
Ảnh hưởng đối với các nạn nhân
không chỉ dừng lại ở phần thể chất
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mà còn dẫn đến việc suy thoái về
mặt tinh thần, thậm chí có em
phải thay đổi tâm tính, nhập bọn
với những kẻ đã hại mình hoặc
bắt đầu trữ vũ khí trong người để
mong tránh bị tấn công lần nữa.
Để có được những bữa tiệc vui
và an toàn cho con em, quí vị phụ
huynh có thể tham khảo vài đề
nghị căn bản sau:
Ghi rõ ngày giờ bắt đầu và kết
thúc tiệc trên thiệp mời.
Khách vị thành niên đến dự phải
có giấy mời và chấp nhận cho chi
tiết liên lạc của cha mẹ mình.
Điền đơn “Partysafe Registration
Form” (lên mạng tải xuống hoặc
đến đồn Cảnh Sát để lấy) và nộp
cho đồn Cảnh Sát gần nhà mình
nhất.
Cần phải chắc chắn rằng số người
lớn có đủ để giám thị buổi tiệc. Tỉ

lệ lý tưởng nhất là một người lớn
cho bốn trẻ vị thành niên (dưới 18
tuổi).
Không nên cho phép có rượu
trong buổi tiệc dành cho trẻ vị
thành niên. Nếu có rượu, gia chủ
phải chắc chắn rằng mình được
sự đồng ý của cha mẹ của các em.
Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2011,
ai tự ý cung cấp rượu cho trẻ vị
thành niên (mà không có sự đồng
thuận của cha mẹ các em) có thể
bị phạt vạ lên đến $7000.
Báo cho hàng xóm biết về dự
định mở tiệc của mình.
Như bất cứ buổi tụ tập đông
người nào, chủ tiệc cần phải có
kế hoạch để đối phó với những
trường hợp bất trắc có thể xảy ra
như: có người bị ngộ độc, có hỏa
hoạn, v.v…

ngoài tầm tay, hãy lập tức gọi
000.
Những điều liệt kê trên rất quan
trọng, nhất là đối với những phụ
huynh nào không giỏi tiếng Anh
hoặc không theo kịp những thay
đổi trong xã hội mới này.
Quí vị cũng cần phải nhớ rằng,
với điện thoại di dộng “smart
phone”, Internet và Facebook,
một buổi tiệc dự tính cho mười
khách vị thành niên có thể thu
hút đến vài trăm khách “không
mời mà tới”. Chỉ cần một người
“phát biểu” trên Facebook hoặc
“check-in” báo nơi mình đang ở
- trong vòng vài giây thôi, sẽ có
hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn
người có địa chỉ của quí vị để
“mò” đến.
Be smart. Partysafe!

Nếu buổi tiệc có việc xảy ra
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Contact: Cuong Le
* ALL MECHANICAL & AUTO ELECTRICAL
REPAIRS.
* ALL MAKES & MODELS.
* TRANSMISSION SERVICE.
* SUSPENSION SYSTEM.
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* EXHAUST SYSTEM.
* R.W.C LICENSED VEHICLE TESTER.
* CHUYÊN SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ
CÁC LOẠI XE.
* ĐẶC BIỆT CẤP GIẤY XUỐNG ĐƯỜNG.
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