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Stimați părinți și/sau tutori, 

Obiectivul nostru comun este să creăm un mediu sigur pentru copiii noștri și să-i protejăm de primejdii. În legătură cu acest 
obiectiv, consilierii școlari trebuie să prezinte lecții anuale privind siguranța personală, menite să prevină abuzul sexual. 
Programul Think First & Stay Safe™ (Mai întâi gândește-te și rămâi în siguranță) este un program bazat pe cercetare care 
oferă educație specifică în materie de siguranță personală prin intermediul lecțiilor interactive la clasă, afișelor în clasă, 
jocurilor de rol și altor activități corespunzătoare. Think First & Stay Safe™ ajută elevii să își asume un rol activ, necesar 
pentru a se proteja de abuz și exploatare. Un comitet format din consilieri școlari profesioniști a examinat programul, a 
selectat componentele adecvate nivelului de dezvoltare a elevilor cursurilor primare și a elaborat lecții pe baza acestor 
concepte. 

Datorită importanței acestui subiect, doresc să vă informez când și cum puteți face o trecere în revistă prealabilă a 
materialelor și când vor prezenta consilierii aceste informații clasei copilului dvs. Vă rog să îl contactați pe consilierul 
copilului dvs., ___Shawn Gooding ( 1st, 3rd, 5th grades) and Ginny Wages (Kindergarten, 2nd, 4th 
grades)______________________ la _____678-245-3927, 678-245-3926________________(pentru a aranja o trecere în 
revistă sau dacă aveți întrebări sau nelămuriri. Materialele vor fi disponibile pentru examinare începând cu 
__1/25/21_________ (date) până la ______1/29/21_____(date). În timpul lunilor ________February and March 
____________________ (months), consilierii noștri școlari vor oferi lecții de siguranță și prevenire a abuzurilor sexuale 
tuturor elevilor din ciclul K-5.  

De asemenea, puteți afla mai multe despre planurile detaliate de lecții și cercetările pe care se bazează acest program la 
www.childluresprevention.com. Vă rog să rețineți că pe site sunt regăsesc mai multe informații decât sunt utilizate în 
realitate în Comitatul Gwinnett. Planul pentru Gwinnett include: conceptele cheie predate la toți anii de studiu; în fiecare 
an se recapitulează ce s-a învățat în anul (anii) anterior(i) și apoi se învață alte moduri de ademenire sau trucuri. În 
continuare se prezintă detalii: 
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Poți utiliza computerul 
din cap pentru a face 

alegeri sigure. 

Oamenii sunt ca vremea. 
Majoritatea sunt siguri, dar 

se pot schimba. 

Ademenirea înseamnă 
trucurile folosite pentru a 
îndepărta copiii de adulții 

și locurile sigure. 

Legile ajută la protejarea 
copiilor și există adulți 

care te pot ajuta. 

Propriile instincte te 
ajută să rămâi în 

siguranță. 

Un străin este cineva pe 
care nu-l cunoști. 

Cineva poate folosi chiar 
amenințări pentru a te 

păcăli. 

Nimeni nu-ți poate lua 
demnitatea. 

K Recapitularea 
conceptelor cheie 

Ademenire prin animale de 
companie 

Ademenire prin utilizarea 
de nume 

1 Recapitularea 
conceptelor cheie 

Ademenire prin solicitarea 
de asistență 

Ademenire prin distracție 
și jocuri 

Ademenire prin utilizarea 
afecțiunii 

2 Recapitularea 
conceptelor cheie 

Ademenire prin mituire Ademenire prin prietenie 

3 Recapitularea 
conceptelor cheie 

Ademenire prin crearea unui 
sentiment de urgență 

Ademenire prin autoritate Ademenire prin eroism 

4 Recapitularea 
conceptelor cheie 

Ademenire prin activități Ademenire prin ego/faimă Ademenire prin internet și 
droguri 

5 Recapitularea 
conceptelor cheie 

Recapitularea tuturor 
modurilor de ademenire 

Videoclip: Ruperea tăcerii 

Consilierii școlari oferă atât servicii în persoană, cât și virtuale, care susțin succesul academic al elevilor, dezvoltarea carierei, 
precum și nevoile socio-emoționale ale acestora. Deși confidențialitatea este importantă, învățarea virtuală prezintă limitări 
care sunt în afara controlului consilierului școlar. Sesiunile de consiliere școlară virtuală pot include spectatori sau 
destinatari neintenționați, deoarece, în timpul acestora, în apropiere se poate afla un părinte/tutore, un frate/o soră sau 
un membru al familiei extinse. 

Dacă nu sunteți de acord cu participarea copilului dvs. la lecțiile de siguranță și prevenire a abuzurilor sexuale, vă rugăm să 
scrieți și să semnați o notă indicându-vă preferințele și să o trimiteți profesorului sau consilierului școlar al copilului dvs. Ca 
întotdeauna, consilierii vă stau la dispoziție pentru a discuta orice preocupări pe care le-ați putea avea. Dacă nu se primește 
documentație scrisă, copilul dvs. va participa la lecțiile de siguranță și prevenire a abuzurilor sexuale. 

Cu stimă, 

Directorul școlii 
(Principal) 

http://www.childluresprevention.com/

