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Problems Facing Divorced Women 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Chị ơi, đối với người phụ nữ Việt Nam ấy, khi họ ly hôn, và sau khi ly hôn, 
thì xã hội có định kiến gì về một người phụ nữ như thế không ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Ở Việt Nam thì người phụ nữ sau khi đã ly hôn, thì bị coi là người phụ 
nữ đã qua một lần đò, và xã hội sẽ có định kiến với người ta, là người phụ nữ có cách ứng xử 
không tốt đối với người chồng cũ hoặc là với gia đình nhà chồng. Đó là nguyên nhân dẫn đến 
hôn nhân đổ vỡ. Và người ta thường nghĩ là nguyên nhân đấy là nặng về lỗi của người phụ nữ 
nhiều hơn là lỗi của người đàn ông. Thế nên những người phụ nữ mà sau khi đã ly hôn thì sẽ khó 
kết hôn hơn là người đàn ông mà đã ly hôn. 
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: In Vietnam, do divorced woman face any prejudice? 
 
Interviewee: Divorced women are assumed to have treated their former husband or in-laws 
badly. That’s considered the reason why a marriage falls apart. And everyone thinks it’s more 
the woman’s fault than the man’s. So a divorced woman will find it hard to get remarried than a 
divorced man.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 


