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Note to parents, caregivers,
and all those serving children:

จุ ดประสงค ์ของหนังสื อเล่ ม
้ เพื่ อเป็นสื่ อการสอน
นี เ้ กิ ดขึน
ในเรื่ องต่ อต้านชาวเอเชี ยให้
ผู ป
้ กครองเอาไปคุ ยกับลู กๆ
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To Luka
– JYL
To Ranja, Grace, and Johnny
– EK
To the world’s future social workers, activists, and healers
– MC

ครอบครัวของฉันเปิดร้านอาหารเกาหลี
มี คุณแม่ เป็นคนรับออเดอร์ คุ ณพ่ อทำ�อาหาร
ส่ วนคุ ณย่ ามี หน้าที่ ดูแลน้องชายของฉัน

ฉันเองชอบที่ จะต้อนรับ
แขกอยู่ หน้าร้าน ทุ กคน
เรี ยกฉันว่ า ซัง-จี
1

Executive Order declared to stay at home

้
ฉันรู ส
้ ก
ึ ว่ าตังแต่
มีโค
วิ ดนี่ อะไรหลายอย่ างก็
เปลี่ ยนแปลงไป
2

้ ี โค
ที่ โรงเรี ยน คุ ณครู บอกว่ าเนื่ องจากช่ วงนี ม
วิ ดระบาด ต่ อไปให้พวกเราอยู่ บา้ น ไม่ ตอ
้ งมา
เรี ยนที่ โรงเรี ยนแล้ว เป็นเหตุ ให้เกิ ดคำ�ถาม
มากมายในหัวของพวกเรา

โควิ ดคื อ
อะไร?
โควิ ดมา
จากไหน?

3

โรงเรี ยนจะ
ปิดไปจนถึง
เมื่ อไรก ันนะ?

เพื่ อนของฉันหัน
มาทางฉันแล้วพู ด
ว่ า “นี่ เป็นความผิ ด
ของเธอ”
ฉันรู ส
้ ก
ึ อับอายมาก
ฉันรู ว้ ่ ามี อะไรแปลก
ไปแต่ ก็ไม่ แน่ ใจว่ า
มันคื ออะไร
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เมื่ อฉันกลับมาที่ รา้ นอาหาร ฉันก็ เล่ าสิ่ งที่ เกิ ด
้ ให้ครอบครัวของฉันฟั ง “นี่ หนู ท�
ขึน
ำ อะไรผิ ด
เหรอคะ?” ฉันถาม

5

คุ ณพ่ อพู ดว่ า “ลู กจ๋า โควิ ดมันก็ ระบาดทั่ว
้ น
้ แต่ มีบางคน
โลก ใครๆ ก็ หวาดกลัวกันทังนั
ถึงกับโกรธคนเอเชี ยเพราะเชื่ อว่ าเขาเป็นคน
้ มาแพร่ ”
เอาเชื อ
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คุ ณแม่ เสริ ม “นี่ อาจเป็นเหตุ ให้เพื่ อนของหนู
้ ออกมาเพี ยงเพราะว่ าหนู เป็นคน
พู ดแบบนัน
้ ที่ ใครก็ ติดหรื อแพร่ โควิ ดได้ นี่
เอเชี ย ทังๆ
เรี ยกว่ าการเหยี ยดสี ผิว การกระทำ�และคำ�
พู ดของเขาเป็นการทำ�ร้ายจิ ตใจ”

CHINESE
VIRUS
WUHAN
VIRUS
KUNG FLU
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8

คุ ณย่ าแทรก “ซัง-จี การที่ โควิ ดระบาดอยู่ นี่
ไม่ ใช่ ความผิ ดของหนู นะจ๊ะ จงภู มิใจที่ เกิ ด
เป็นคนเกาหลี มาช่ วยกันคิ ดว่ าหนู ควรจะ
ปฎิ บต
ั ิ ตวั กับคนอื่ นและให้เกี ยรติ เขาอย่ างไร
ดี กว่ านะจ๊ะ”

EQUITY

ANTI-RACISM
JUSTICE

9

หลังจากได้ยินทุ กๆ คนพู ด ในใจ
ฉันก็ รูส
้ ก
ึ ดี ขน
ึ ้ ฉันไม่ ได้ท�
ำ อะไร
ผิ ดที่ หน้าตาดู เป็นคนเอเชี ย

10

้ ที่ สวนสาธารณะ ฉันไปเห็ นเด็ กกลุ่ ม
วันรุ่ งขึน
หนึ่งกำ�ลังเรี ยกเพื่ อนชาวจี นของฉันชื่ อ จิ ง-ยี
ว่ าเป็นต้นเหตุ ของโควิ ด
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ฉันจึงพู ดกับเด็ กๆ ว่ า “พู ดกับ จิ ง-ยี อย่ างนี ไ้ ม่
ได้นะเพราะว่ าใครๆ ก็ ติดโควิ ดได้ จะไปโทษ
้ โรคก็ ดูจะเป็นการ
คนเอเชี ยว่ าเป็นคนแพร่ เชื อ
ไม่ ยุติธรรมและไม่ ให้เกี ยรติ คนเอเชี ยนะจ๊ะ”

!!!

เด็ กๆ จึงขอโทษและกลับบ้านไป
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ฉันพู ดกับ จิ ง-ยี ว่ า “นี่ ไม่ ใช่ ความผิ ดอะไรของ
เธอเลยนะ เธอควรภู มิใจที่ ได้เกิ ดเป็นคนจี น
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BLM

BLACK
LIVES
Matter

เรามาปฎิ บต
ั ิ กบ
ั ผู อ
้ ื่ นอย่ างยุ ติธรรมและให้
เกี ยรติ พวกเขากันนะ อยู่ เคี ยงข้างกันไปอย่ าง
้ ”
คนที่ ก�
ำ ลังประท้วงอยู่ ตรงนัน
Jingyi agreed as we both walked home.
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ที่ รา้ นอาหาร
ลู กค้าก็ นอ
้ ยลง
ไปเรื่ อยๆ
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ส่ วนที่ บา้ น ฉัน
ก็ ศก
ึ ษาหา
ข้อมู ลในการใช้
คอมพิ วเตอร์
สื่ อสารกับคุ ณครู
และเพื่ อนๆ

I also helped my grandma cook and
played with my baby brother.
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เมื่ อคื นก่ อน ฉันเข้าไปยังห้องนอนของน้อง
น้องกำ�ลังนอนหลับอยู่ ฉันโน้มตัวไปยัง
ที่ นอนและกระซิ บเบาๆ ว่ า “เธอเกิ ดมาเป็น
คนที่ สวยและสมบู รณ์แบบ พี่ รก
ั น้องนะจ๊ะ
จงภู มิใจที่ เกิ ดเป็นคนเอเชี ย

Good
night!
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APPENDIX
Tips for Asian and Asian-American parents and caregivers:
Helping children cope with racism during COVID-19
1. Know that it is never too early to have a conversation
about race and racism with your child.1 Listen to your
child and ask questions. Be attentive to what your
child is sharing and use follow-up questions to see
what they are hearing, seeing, and feeling.7,8
2. Use developmentally appropriate language to make
abstract concepts like racism concrete. For example,
preschoolers understand the concept of fairness
pretty well.8 Try describing racism as one group
being treated better or worse than another group
based on race. You can add that unfair rules, ideas,
and behaviors stemming from racism need to be
corrected so that everyone is treated fairly.8
3. Be proactive, instead of reactive, in talking about
racism.2 Be honest and open with your child. This
allows your child to build trust in you and feel secure
about coming to you with their concerns and
questions.8
4. Know that when things about COVID-19 are
unsaid, children may fill in the gaps with their own
interpretations, which may not always be accurate.
Directly share important facts with your child that can
help decrease stigma.3,10 For example, share that
Asians are no more likely than other race groups to
catch and spread COVID-19.9,10
5. Describe your child’s emotions to help them label
what they are feeling inside.4 For example, you can
try saying, “It sounds like you’re feeling really sad
about what happened to you today.”
20

6. Help your child develop positive ethnic-racial identity
by teaching them about the culture, history, and
heritage of their ethnicity and help them feel proud
about belonging to their ethnic group.11,5 Positive
ethnic-racial identity can help buffer against the
effects of discrimination.5 Ethnic-racial identity in
Asian-American children has been linked with lower
levels of behavior problems and depressive symptoms
and higher levels of happiness and self-esteem.6,11
7. Use the Acknowledge, Validate, and Reframe
strategy to talk about COVID-19 related
discrimination.15 Acknowledge what happened,
Validate your child’s feelings, and Reframe the event
to prevent your child’s internalization of incorrect
messages.12,15,19 Consider reporting the discriminatory
incident to Stop AAPI Hate.13
8. Teach your child to Use Your WITS strategy when
faced with COVID-19 related discrimination. This
involves Walking away, Ignoring the perpetrator,
Talking it out (if it is safe to do so), and Seeking help
and support.12,16
9. Be a role model for your child. For example, avoid
stereotyping and making generalizations about
people groups. Instead, talk about the individual
and what they each did.14 Recognize differences,
including skin color, and celebrate diversity while also
acknowledging things that are common amongst
people.8
10. Support your child to do things that will make them
feel good and strong. Create ample opportunities for
your child to play and relax.18
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CHILD-FRIENDLY
DEFINITIONS OF SOME
“BIG” WORDS
Anti-Racism: The belief that all race groups are equal
and actions that fight against racism
Asian-American: An American having origins in East Asia,
Southeast Asia, South Asia, or the Pacific Islands
Black Lives Matter (BLM): A global movement focused on
fighting all violence against Black people and building
power to bring justice, healing, and freedom to Black
individuals, groups, and communities all around the
world
COVID-19: A disease caused by a virus that spreads from
one person to another
Equity: Being fair to everyone
Justice: Doing what is right
Racism: The belief that one group should be treated
better or worse than another group based on race and
actions that stem from this belief
Physical Distancing: A fancy word for staying at least
six feet apart when around other people to avoid the
spread of COVID-19
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