Giữ mình an toàn:
Giáo trình dạy Bảo vệ Trẻ em

Vietnamese / Tiếng Việt

Keeping Safe: Child Protection Curriculum

Thông tin dành cho Cha Mẹ / Người chăm sóc

Giữ mình an toàn: Giáo trình dạy Bảo vệ Trẻ em (viết tắt là KS:CPC) là một giáo trình tầm cỡ thế giới, dựa trên chứng cứ về an
toàn trẻ em. Giáo trình này dạy trẻ em và thanh thiếu niên nhận diện sự lạm dụng, báo cho một người lớn đáng tin cậy, hiểu được
thế nào là sự đụng chạm phù hợp và không phù hợp và các cách thức để giữ mình an toàn. Giáo trình KS:CPC được truyền đạt
cho học sinh thông qua các thầy cô giáo đã hoàn tất một khóa huấn luyện toàn diện.

Chủ đề

Giáo trình dựa trên hai chủ đề chính:
•
Tất cả chúng ta đều có quyền được an toàn
•
Chúng ta có thể giữ mình an toàn bằng cách nói chuyện với người chúng ta tin cậy.

Các lĩnh vực trọng tâm

Các chủ đề được trình bày qua bốn lĩnh vực trọng tâm:
1. Quyền được an toàn
2. Các mối quan hệ
3. Nhận diện và trình báo về sự lạm dụng
4. Các chiến lược phòng vệ

Các khái niệm

Các chiến lược
phòng vệ

Nhận diện và trình báo sự
lạm dụng

Các mối quan hệ

Quyền được
an toàn

Sơ đồ dưới đây cung cấp các khái niệm qua các bậc học. Các hoạt động được trình bày theo tuổi và thích hợp theo các giai
đoạn phát triển.
Những năm trung
học cơ sở:
Từ 11-14 tuổi

Những năm trung
học phổ thông:
Từ 15-17+ tuổi

Những năm đầu đời:
Từ 3-5 tuổi

Những năm đầu đời:
Từ 5-7 tuổi

Những năm tiểu học:
Từ 8-10 tuổi

Cảm xúc
An toàn và không an toàn
Các dấu hiệu cảnh báo
Các trường hợp khẩn cấp

Cảm xúc
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Các dấu hiệu cảnh báo
Các trường hợp khẩn cấp
Chấp nhận rủi ro

Cảm xúc
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Các dấu hiệu cảnh báo
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An toàn và không an toàn
Các dấu hiệu cảnh báo
Các trường hợp khẩn cấp
Chấp nhận rủi ro
Gạ gẫm
Áp lực tâm lý và
sự thao túng

An toàn và không an toàn
Các dấu hiệu cảnh báo
Chấp nhận rủi ro
Gạ gẫm
Áp lực tâm lý và
sự thao túng
Tâm lý tích cực

Nhu cầu và mong muốn
Nhân dạng và mối quan hệ
Sự tin cậy và các mạng
lưới quan hệ

Nhu cầu và mong muốn
Công bằng và không công
bằng
Quyền trẻ em
Nhân dạng và các mối
quan hệ
Sự bắt nạt
Quyền lực
Sự tin cậy và mạng lưới
quan hệ

Quyền lợi và trách nhiệm
Nhân dạng và các mối
quan hệ
Các khuôn mẫu giới tính
Sự bắt nạt
Bắt nạt qua mạng
Quyền lực
Mánh khóe và sự mua
chuộc
Niềm tin và mạng lưới
quan hệ

Quyền lợi và trách nhiệm
Đồng ý
Quan hệ lành mạnh và
không lành mạnh
Các khuôn mẫu giới tính
Sự bắt nạt
Bắt nạt qua mạng
Quyền lực
Niềm tin và mạng lưới
quan hệ

Quyền lợi và trách nhiệm
Sự Đồng ý
Quan hệ lành mạnh và
không lành mạnh
Các khuôn mẫu giới tính
Sự bắt nạt
Bắt nạt qua mạng
Quyền lực
Quấy rối tình dục
Niềm tin và mạng lưới
quan hệ

Tên giải phẫu học của cơ
thể
Công cộng và riêng tư
Đụng chạm an toàn và
không an toàn
Nhận diện sự lạm dụng
Những bí mật an toàn và
không an toàn
Những đe dọa
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Tên giải phẫu học của
cơ thể
Công cộng và riêng tư
Đụng chạm an toàn và
không an toàn
Lạm dụng và bỏ bê
Những bí mật an toàn và
không an toàn
An toàn sử dụng mạng
Gã gẫm qua mạng
Bạo lực trong Nhà và
Gia đình

Chiến lược giải quyết
vấn đề
Dứt khoát
Không khuất phục
Kiên trì
Xem xét lại mạng lưới
quan hệ
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Tên giải phẫu học của
cơ thể
Công cộng và riêng tư
Lạm dụng và bỏ bê
Bạo lực trong giai đoạn
hẹn hò
An toàn sử dụng mạng và
lạm dụng
Nhắn tin gợi tình
Bạo lực trong Nhà và Gia
đình
Sự can thiệp của
người ngoài

Sự riêng tư
Sức khỏe cá nhân
Lạm dụng và bỏ bê
Gạ gẫm
Bạo lực trong giai đoạn
hẹn hò
Lạm dụng và sự an toàn
trên mạng
Nhắn tin gợi tình
Bạo lực trong Nhà và
Gia đình
Sự can thiệp của
người ngoài

Chiến lược giải quyết
vấn đề
Không khuất phục
Kiên trì
Xem xét lại mạng lưới
quan hệ
Các mạng lưới cộng đồng

Để biết thêm chi tiết, liên hệ trường hoặc trung tâm, hoặc vào trang KS:CPC: http://tiny.cc/KSCPC-ParentCarerInfo
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