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 ĐỂ TRẺ ĐƯỢC AN TOÀN VÀ LUÔN HOẠT 
ĐỘNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ÁP DỤNG
Dịch COVID-19 có lẽ đã làm xáo trộn các kế 
hoạch định kỳ hàng năm của bạn như kỳ nghỉ 
và thậm chí làm ảnh hưởng đến cả tình hình 
tài chính của bạn. 

Tất cả chúng ta đều đang cùng nhau cố gắng để vượt 
qua giai đoạn chưa từng có tiền lệ này với một tâm thế 
bình tĩnh. Trước nhiều điều cần suy xét cẩn thận như 
hiện tại, phải làm thế nào để có thể bảo vệ con em 
mình khỏi nạn lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em? 
Bạn có thể phải đi làm trong khi không có sự hỗ trợ từ 

dịch vụ trông trẻ như trước kia, hoặc có khi bạn ở nhà 
với con và lại cần tìm những hoạt động an toàn cho 
con tham gia trong khi bạn còn làm việc.

Khi suy xét về những giải pháp này, cần cân nhắc đến 
ba nguyên tắc chính giúp giảm thiểu khả năng bị lạm 
dụng – không để trẻ một mình, có thể can thiệp vào 
các tình huống và tính toán trước những sự việc có 
thể xảy ra. Hãy suy xét tới những nguyên tắc này khi 
thiết lập kế hoạch cho con bạn.

Sau đây là ví dụ về một thời gian biểu bao gồm các hoạt động hàng ngày mà bạn có thể điều chỉnh để 
trẻ được an toàn và luôn hoạt động:

NGÀY
HÀNH ĐỘNG

Thức dậy thôi nào! Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới.8 GIỜ SÁNG:
9 GIỜ SÁNG: Nấu/Chuẩn bị bữa sáng - có những cách nào phù hợp với lứa tuổi để con cùng giúp bạn chuẩn bị bữa ăn?

1 GIỜ CHIỀU: Ăn trưa

11 GIỜ TRƯA: Hít thở không khí trong lành nào! Vẽ trên vỉa hè bằng phấn hoặc chơi nhảy lò cò. Những trò chơi vận động 
trong sân như trốn tìm và đá lon, hay rồng rắn lên mây. Giúp nhổ cỏ dại – hãy biến hoạt động này thành 
một trò chơi – ai nhổ được nhiều cỏ nhất? Hãy xem ý tưởng cho trò chơi Nature Bingo của Alliance for a 
Healthier Generation.

2 GIỜ CHIỀU: Giờ viết nhật ký – hãy để (các) con viết ra cảm xúc và suy nghĩ của mình, từ những việc làm trẻ bé thấy vui vẻ đến 
việc khiến trẻ thấy căng thẳng. Đối với các trẻ lớn thích dùng ứng dụng hơn, hãy xem Ứng dụng Mood Meter.

10 GIỜ SÁNG: Đọc một cuốn sách và để các con viết tóm tắt nội dung về những phần đã đọc trong sách hàng ngày. Bạn có 
thể áp dụng chủ đề nào từ những điều các con đã học được để liên hệ với cuộc sống không? Để các con đọc 
sách ở những khu vực chung có thể quan sát được, hoặc ở trong phòng riêng của các con nhưng có mở cửa.

3 GIỜ CHIỀU: Chơi trò chơi trực tuyến giúp rèn luyện kiến thức nếu bạn có kết nối Internet. NetSmartz là một nguồn tài 
nguyên tuyệt vời để dạy cho trẻ về an toàn trên Internet theo cách vui nhộn. Bạn không có Internet? Đừng 
lo, hãy chơi What-If Game (Trò chơi Nếu-Thì), giải đố, hoặc làm đồ thủ công. 

4 GIỜ CHIỀU: Bật nhạc và tổ chức tiệc/cuộc thi nhảy.

5 GIỜ CHIỀU: Nói chuyện với các thành viên trong gia đình và lắng nghe cảm nhận về một ngày của mọi người. Có ai 
trông bất thường không? Hôm nay mọi người có chuyện vui hay chuyện buồn gì muốn chia sẻ không? 
Khi đã tạo được thói quen chia sẻ này, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nếu có điều gì đó không ổn.

6 GIỜ TỐI: Ăn tối

Dựng pháo đài trong phòng khách và xem phim trước khi ngủ.7 GIỜ TỐI:
Trẻ em không giống nhau, trong khi một số trẻ thích đọc sách thì nhiều trẻ khác lại thích hoạt động 
ngoài trời hơn. Hãy điều chỉnh một cách linh hoạt và áp dụng những hoạt động hiệu quả trong số 
các hoạt động kể trên, đồng thời bổ sung những hoạt động phù hợp nhất với gia  
đình bạn.
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GHI CÁC Ý TƯỞNG KHÁC VỀ HOẠT ĐỘNG AN 
TOÀN CHO CON BẠN VÀO KHOẢNG TRỐNG 

DƯỚI ĐÂY

NGÀY
HÀNH ĐỘNG

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.

“Tôi nhận thấy rằng việc sử dụng thời gian biểu có thể giúp chúng ta nghĩ ra được những ý tưởng mới “Tôi nhận thấy rằng việc sử dụng thời gian biểu có thể giúp chúng ta nghĩ ra được những ý tưởng mới 
cho các hoạt động mà có khi chúng ta chưa từng nghĩ tới. Con trai tôi cũng đã đủ lớn để tự tạo thời gian cho các hoạt động mà có khi chúng ta chưa từng nghĩ tới. Con trai tôi cũng đã đủ lớn để tự tạo thời gian 
biểu cho mình, sau đó chúng tôi sẽ cùng bàn về kế hoạch mà cháu đã vạch ra. Nhờ cách này, con trai tôi biểu cho mình, sau đó chúng tôi sẽ cùng bàn về kế hoạch mà cháu đã vạch ra. Nhờ cách này, con trai tôi 
có thể rèn luyện về cách ra quyết định và học cách quản lý thời gian.” có thể rèn luyện về cách ra quyết định và học cách quản lý thời gian.” 
- Gwen.B, một người mẹ chia sẻ- Gwen.B, một người mẹ chia sẻ
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