Các Lời Khuyên về An Toàn
Các Lời Khuyên về An Toàn dành cho Phụ Huynh từ Ban An Ninh và An Toàn
của Học Khu Denver Public School
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Dạy trẻ em cách sử dụng hệ thống bạn bè. Thường an toàn hơn nếu trẻ em đi theo nhóm.
Tốt nhất là vui chơi theo nhóm trước và sau giờ học trong sân chơi và trong khu phố.
Luôn biết nơi con quý vị có mặt. Dạy các em về thẳng nhà sau giờ học. Khi tới nhà bạn
hoặc chơi với bạn, trẻ em luôn cần tuân theo các thời khóa biểu đã được phụ huynh chấp
thuận. Những học sinh đi xe buýt của trường hoặc RTD luôn cần phải xuống tại đúng
điểm dừng xe buýt.
Nêu gương cho trẻ em để hướng dẫn các em cách bảo vệ an toàn khi ở gần người lạ. Dạy
các em lùi lại vài bước khi có người lạ tiếp cận; sau đó tránh xa cách một sải tay và chạy
tới khu vực an toàn.
Tốt nhất là nên dạy trẻ em về an toàn thay vì gây sợ hãi. Ví dụ, việc dạy trẻ em cách tránh
xa người lạ cũng quan trọng như là nhìn cả hai hướng khi sang đường và không nghịch
diêm.
Thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt với trẻ em để bảo đảm là các em sẵn sàng báo ngay
cho quý vị khi có bất kỳ sự cố bất thường nào.
Bảo đảm là con quý vị nhớ họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, và nơi làm việc của cha
mẹ.
Theo dõi nếu thấy có xe lạ xuất hiện nhiều lần trong khu phố và ghi lại biển số xe.
Tránh để tên của con quý vị ở bên ngoài quần áo. Cách này sẽ khiến những kẻ lạ mặt khó
có thể nói chuyện với trẻ em bằng cách gọi tên các em một cách thân thiện.
Nếu có người lạ tiếp cận con quý vị, các em cần được dạy cách la lên "Tôi không phải là
con ông/bà", hoặc "Ông/bà không phải là cha/mẹ tôi". Rất nhiều trường hợp trẻ em quên
la to.
Ở nhà, thiết lập các nguyên tắc trong gia đình và tuân theo đúng các nguyên tắc đó. Các
nguyên tắc về giờ chơi và việc tới các nhà khác trong khu phố cũng cần được áp dụng.
Bảo đảm là trẻ em học cách nhận biết những người an toàn, ví dụ như cảnh sát và nhân
viên cứu hỏa.
Dạy trẻ em nơi có các tòa nhà hoặc căn nhà an toàn trong trường hợp các em cần chạy tới
đó. Xác định những người hàng xóm láng giềng nào có thể giúp đỡ khi quý vị vắng nhà.
Trong trường hợp khẩn cấp, cần yêu cầu trẻ em chạy tới nhà nơi gần nhất để nhờ giúp đỡ.
Dạy trẻ em tránh các ngõ hẻm và các bãi đậu xe trống, nhà không có người, hoặc nhà đậu
xe.
Dạy trẻ em rằng "người lạ" là những người mà ta không biết. Các tiêu chí về mức độ
quen biết là người nổi tiếng, người sống ở gần, hoặc người mà các thành viên gia đình
khác đều biết.
Là phụ huynh, quý vị nên giữ liên lạc với trường, các trung tâm trong khu phố, và các cơ
quan thi hành luật pháp. Thường xuyên theo dõi các chương trình nhận diện trẻ em và các
chương trình ý thức về an toàn.

•

•
•
•

Dạy trẻ em rằng một số bộ phận cơ thể các em không phải là để cho bất kỳ ai chạm vào,
và hành vi không thích hợp đó trên bộ phận cơ thể của bất kỳ người nào khác cần được
báo cáo ngay. Phụ huynh nên thường xuyên nhắc nhở về khái niệm này.
Phụ huynh và trẻ em nên thiết lập một mật khẩu mà chỉ có người thân trong gia đình biết.
Cần dạy trẻ em không được đi với một người lạ mà không sử dụng mật khẩu đó.
Cha mẹ cần thông báo cho cả trường và cảnh sát biết nếu có sự cố xảy ra ở bất kỳ đâu
hoặc bất cứ lúc nào.
Cập nhật thông tin về thời gian quản lý trẻ em trước và sau giờ học, và tránh đưa trẻ em
tới trường quá sớm hoặc để các em chờ đợi quá lâu sau giờ học.

Để biết thêm những lời khuyên khác về an toàn, xin tới www.ncpc.org.
Nếu có Thắc Mắc hoặc Lo Ngại, Phụ Huynh có thể liên lạc với Nha Cảnh Sát Denver tại khu vực
của họ.
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Địa hạt 1 Tây bắc Denver 303-964-1111
Địa hạt 2 miền Đông Denver 303-331-4070
Địa hạt 3 Đông nam Denver 303-698-3333
Địa hạt 4 Tây nam Denver 303-937-4444
Địa hạt 5 Đông bắc Denver 303-376-2300
Địa hạt 6 Khu Trung Tâm Thành Phố Denver 303-839-2100

Hoặc Ban Phụ Trách An Ninh và An Toàn Denver Public School720-423-3911.

