
Người an toàn, Nơi chốn an toàn
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B

ảo vệ con em
 quý vị

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.Trong trường hợp không khẩn cấp.Trong tình huống khẩn cấp hay  đe dọa đến tính mạng.

Sự an toàn và an sinh của con em chúng ta là điều tối thượng. Là cha mẹ và người chăm sóc chúng ta không thể 
luôn luôn ở bên cạnh con cái để chỉ dẫn và bảo vệ các em. 

Khi đi ra ngoài trẻ em có thể phải đương đầu với những tình huống mà việc phải có quyết định đúng đắn là điều 
quan trọng. Khi luôn nghĩ đến điều này, việc hướng dẫn cho con cái chúng ta biết những đáp ứng thích hợp trong 
các tình huống nhất định có thể giúp các em tránh được những rắc rối và nguy hiểm.

Dưới đây là một số các gợi ý đơn giản dành cho con cái quý vị khi các em ra khỏi nhà. 

Bảo vệ con em quý vị đi bộ về nhà 
■■ LUÔN LUÔN xác định ra những chỗ an toàn trên đường từ trường về nhà. 

■■ ĐỪNG dừng lại và nói chuyện với người mà các em không biết. Đi thẳng về nhà hay đến nơi các em định đến. 

■■ LUÔN LUÔN tìm một chỗ an toàn nếu các em cảm thấy sợ hãi. Những nơi này gồm trường học, cửa tiệm, 
nhà thờ, đồn cảnh sát/trạm cứu hoả/xe cứu thương và nói với họ em cảm thấy sợ hãi. 

■■ ĐỪNG BAO GIỜ lên xe của một người em không biết.

Bảo vệ con quý vị trên phương tiện chuyên chở công cộng 
■■ ĐỪNG BAO GIỜ đi trên những chỗ vắng vẻ. Tìm những toa xe có đông người, toa xe của nhân viên bảo vệ 

(có đánh dấu bằng đèn xanh dương) hay ở phía trước trên xe buýt.

■■ LUÔN LUÔN cố gắng đi thành nhóm bạn với nhau nếu có thể được. 

Bảo vệ con em quý vị ở nơi công cộng 
■■ LUÔN LUÔN mang theo số điện thoai để liên lạc với cha mẹ. (Trên một thẻ đính vào quần áo, viết trên 

cánh tay hay trong điện thoại của các em).

■■ ĐỪNG đi tách xa khỏi gia đình hay bạn bè mà không báo cho mọi người biết em đang đi đâu, khi nào sẽ 
quay lại và đi với ai.

■■ LUÔN LUÔN tránh xa các vụ đánh nhau hay gây lộn, các hành vi khó chịu hay hung hăng và rủ bạn bè đi 
cùng với mình.

■■ NHỚ, luôn luôn báo cho cha mẹ, người chăm sóc hay thầy cô biết nếu có điều gì đã xảy ra.

Muốn biết thêm thông tin về phòng chống tội phạm xin vào  
trang mạng của chúng tôi tại www.police.nsw.gov.au
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