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 GIA ĐÌNH

QUY TẮC ỨNG XỬ
Bộ Quy tắc ứng xử của gia đình là một loạt các 
hướng dẫn thể hiện các giá trị và kỳ vọng của 
gia đình bạn. 

Việc hiểu rõ về các giá trị gia đình có liên quan đến 
thân thể và giới hạn có thể giúp bảo vệ con bạn khỏi 
bị lạm dụng và xâm hại tình dục. Bộ Quy tắc ứng xử 
có thể giúp con bạn hiểu được thế nào là hành vi 
được chấp nhận cũng như hành vi không được chấp 
nhận, từ đó giúp các em xử lý một cách khôn ngoan 
và tránh được các tình huống nguy hiểm. Bộ Quy tắc 
ứng xử này cũng góp phần định hình văn hóa gia 

đình của bạn – tạo nên bất kỳ quy tắc văn hóa nào 
mà bạn muốn xây dựng cho gia đình bằng cách thiết 
lập các giá trị và hành vi lý tưởng như lòng tốt, sự 
trung thực và thậm chí là sự an toàn. 

Bộ Quy tắc ứng xử của gia đình bạn nên là một bộ tài 
liệu sống động; bạn sẽ cần điều chỉnh một số giới hạn 
hoặc thêm các hướng dẫn mới khi gia đình bạn có 
thêm thành viên. Để cả gia đình cùng tạo lập bộ quy 
tắc – hãy hỏi xem các con bạn muốn bổ sung quy tắc 
nào. Đừng ngại tìm hiểu cụ thể.  

Hãy xác định các giá trị gia đình của bạn và những hành vi có thể giúp bạn giữ 
vững những giá trị ấy.  

GIÁ TRỊ HÀNH VI 

BƯỚC 1:

tức là: Trung thực tức là nói thật, không giấu giếm

Xác định giới hạn đối với gia đình và kỳ vọng đối với việc cư xử. BƯỚC 2:

Bạn đối xử với người khác như thế nào? 
tức là: Bạn thể hiện sự tôn trọng như thế nào? Bạn chia sẻ như thế nào? Bạn tôn trọng những giới hạn như thế nào? 
Quy tắc đối với việc giữ bí mật là gì?
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Xác định giới hạn đối với gia đình và kỳ vọng đối với việc cư xử. BƯỚC 2:

Những buổi gặp mặt và đi chơi: 
tức là: Ai sẽ đồng hành cùng trẻ ở nhà/trung tâm mua sắm/hồ bơi/v.v.? Các anh chị lớn có đi cùng không? Trẻ sẽ được giám sát 
như thế nào? Bạn biết rõ về gia đình ra sao? Bạn có thể áp dụng những câu hỏi này cho các hoạt động trực tuyến như chơi điện 
tử và trò chuyện qua video – họ sẽ đi đâu, ai sẽ ở đó, họ sẽ làm gì? 

Những bức ảnh
tức là: Có thể cho ai chụp hoặc đăng ảnh con bạn không? Ảnh sẽ được phép đăng ở đâu? 

Ngủ qua đêm
tức là: Bạn có cho con mình ngủ qua đêm ở nhà người khác không? Bạn sẽ sắp xếp chỗ ngủ như thế nào? Các hướng dẫn này 
có thể trùng lặp với hướng dẫn cho những buổi gặp mặt và đi chơi.

Người trông trẻ
tức là: Gia đình bạn có nhờ người trông trẻ không? Bạn chọn người trông trẻ như thế nào? Có những quy định gì đối với người 
trông trẻ? Có những quy tắc gì dành riêng cho việc trông trẻ buổi tối và trông trẻ ban ngày?  

An toàn trên mạng Internet và mạng xã hội
tức là: Có những quy tắc gì khi sử dụng Internet? Máy tính có được đặt ở những khu vực mở trong nhà bạn không? Con bạn sẽ 
được dùng điện thoại di động hay mở tài khoản mạng xã hội khi đến độ tuổi nào? Bạn sẽ giám sát việc sử dụng của trẻ như thế 
nào? Các thiết bị sẽ được đặt ở đâu vào buổi tối? Thảo luận về những thông tin không bao giờ được đưa lên mạng.  

Các bài học và Hội trại
 tức là: Các chính sách an toàn là gì? Việc giám sát sẽ như thế nào? Các hướng dẫn này có thể trùng lặp với hướng dẫn đối 
với tổ chức phục vụ thanh thiếu niên.
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GHI RA BẤT KỲ QUY TẮC NÀO KHÁC ÁP DỤNG 
CHO GIA ĐÌNH BẠN VÀO KHOẢNG TRỐNG 

DƯỚI ĐÂY
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Nội dung do tổ chức Darkness to Light cung cấp. Để tìm hiểu thêm hoặc tham gia đào tạo để ngăn 
ngừa, nhận biết và phản ứng có trách nhiệm trước hành vi lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em, hãy 
truy cập www.D2L.org.
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