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Giới Thiệu Sơ Lược Về Chương Trình Phục Hồi Nội Trú 
Teen Challenge, Phần 3: Giai đoạn Tái Hòa Nhập 
Tờ ghi chú cho người tham dự - có đáp án 
Tác giả: Dave Batty 
 

1. Mô tả sơ lược về chương trình tái hòa nhập 

 

A. 6 tháng sau khi hoàn thành chương trình nội trú của Teen Challenge.  

 

B. Sự chuyển tiếp có kế hoạch để trở về với xã hội 

 

Sứ mệnh của Teen Challenge là truyền giảng và môn đệ hóa những người bị những vấn 

đề kiểm soát đời sống và khởi xướng quá trình môn đệ hóa đến điểm người học có thể 

thể hiện như một Cơ đốc nhân trong xã hội, bằng việc áp dụng những nguyên tắc có 

động cơ thuộc linh và tính Kinh Thánh trong các mối quan hệ trong gia đình, hội thánh, 

nghề nghiệp được chọn, và cộng đồng. 

 

C. Kích cỡ 

D. Trọng tâm 

E. Địa điểm 

 

2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập 

a. Học cách sống một đời sống không ma túy trong xã hội – bên ngoài TC 

 

b. Có mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su 

 

c. Thực hành kỷ luật thuộc linh cá nhân – cầu nguyện, đọc Kinh thánh và đi hội thánh. 

 

d. Thực hành việc có người hướng dẫn (mentor) cá nhân 

 

e. Thực hành kế hoạch phục hồi cá nhân 

>> Học cách giải quyết các vấn đề đang kiểm soát đời sống theo cách của Chúa 

f. Tìm một công việc 
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g. Định ra các kế hoạch về chỗ ở trong tương lai 

 

h. Áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề theo cách của Chúa 

 

 

3. Cấu Trúc Của Chương Trình Tái Hòa Nhập 

a. Điểm khác biệt so với Giai đoạn Nhập môn & Huấn luyện 

 

b. Thời khóa biểu hằng ngày 

1) Làm việc vào ban ngày  

2) Các buổi họp nhóm TC vào buổi tối 

 

c. Tham gia hội thánh địa phương 

 

d. Thiết lập các buổi gặp thường xuyên với người hướng dẫn 

 

 

e. Thiết lập kế hoạch tăng trưởng cá nhân 

 

f. Tham dự một nhóm hỗ trợ 

www.TeenChallengeAlumni.org 

g. Phát triển các mối quan hệ bạn bè an toàn với người tin Chúa 

 

 

4. Nhân sự cần thiết cho chương trình tái hòa nhập 

a. Người chỉ đạo/Giám sát 

 

5. Câu hỏi thảo luận 


