
Called to Protect  TM for Parents and Families 

Tài liệu cho phụ huynh và gia đình.   

 

TRÔNG CHỪNG (WATCH) 

 

1. Trông chừng xem có những điều vượt quá giới hạn thân xác người trẻ không. 

 

- Xô đẩy nhau, vật nhau, cù ky 

- Rờ trẻ nhiều quá 

- Làm như vô ý đụng vào chỗ không thích đáng 

- Xúi trẻ nằm chồng lên người lớn 

- Cho trẻ ngồi lên đùi người lớn 

- Ôm trẻ mà trẻ cưỡng lại 

- Ôm trẻ kỹ quá 

 

2.  Trông chừng xem có những điều vượt quá giới hạn tình cảm người trẻ không. 

 

- Ở bên trẻ lâu quá 

- Gọi điện thoại hay gửi điên thư cho trẻ một các thường xuyên 

- Dính líu với nhiều sinh hoạt của trẻ 

- Tỏ ra như muốn chiếm hữu trẻ 

 

3.    Trông chừng xem có những điều vượt quá giới hạn về hạnh kiểm của người trẻ không. 

        

- Nhạo báng những niềm tin của cha mẹ đứa trẻ 

- Cho phép trẻ làm những điều ngược lại với ý muốn của cha mẹ các em 

- Đưa cho trẻ thuốc lá, rượu, hay ma túy 

- Cho trẻ coi sách báo tính dục hay vào xem những mạng không đứng đắn 

 

4.         Trông chừng xem có dấu hiệu báo động cho thấy người trẻ bị lạm dụng  không. 

 

              Những dấu hiệu báo động sau đây thuộc cách người trẻ cư sử 

 

- Đứa trẻ thay đổi cách sống vẫn thường có 

- Đứa trẻ bằt đầu hành động một cách khác lạ 

- Đứa trẻ bắt đầu than phiền về những sinh hoạt hay những người mà trước đó nó vẫn thích 

- Đứa trẻ tránh không muốn gặp cha mẹ nó 

- Đứa trẻ thôi không chơi với bạn bè 

 

                     Trông chừng những thay đổi đột ngột nơi cách cư sử của đứa trẻ 

 

- Khó khăn trong vệ sinh cá nhân như đái dầm hay vãi đái ra quần 

- Tính khí mỗi lúc mỗi thất thường hơn hay trầm cảm hơn 
- Cách cư sử hay cằn nhằn gây gỗ nhiều hơn 

- Học hành lùi đi 

- Khó khăn, không hợp với các bạn đồng lứa 

- Tăng thêm những hành vi tính dục không thích hợp 

 

 



HÀNH ĐỘNG (ACT) 

 

1. Dạy các trẻ nhỏ giúp người lớn bảo vệ chúng. 

 

Dạy cho trẻ nhỏ biết thân thể của chúng 

 

- Dạy trẻ nhỏ biết tên các phần thân thể của chúng, cả những phần kín 

- Khi các em đã biết tên các phần, thì dạy chúng biết phân biệt những phần kín với những 

phần khác như mắt, tai, chân, và tay chẳng hạn. 

- Dạy các em biết rằng phần lớn người ta không được phép đụng vào những phần kín của 

chúng. 

 

            Dạy trẻ nhỏ phải làm gì nếu có người xâm phạm vùng cấm 

 

- Các em có thể bảo cho người đó ngừng lại. 

- Các em có thể bỏ đi 

- Các em có thể nói cho bố mẹ biết 

- Các em có thể nói điều đó với một người lớn có thể bảo vệ các em. 

 

            Dạy các em nhỏ cho chúng biết rằng chúng có thể nói với  cha mẹ bất cứ điều gì. 

 

- Để đường dây liên lạc luôn luôn mở 

- Đừng bối rối khi nói chuyện với con cái mình 

- Xây đắp lòng tin 

- Nói với con cái về lạm dụng tính dục theo cách như là nói cho chúng biết bất cứ thứ nguy 

hiểm nào. 

- Cho con cái biết rằng chúng không bị rắc rối gì khi cho cha mẹ biết chuyện xảy ra. 

- Nói cho con cái biết rằng cha mẹ chăm sóc chúng và lo giữ chúng khỏi bị nguy hiểm. 

- Hãy cho con cái biết cha mẹ yêu thương chúng. 

 

 

 


