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Tất cả chúng ta chia sẻ một mục tiêu chung là trẻ em của chúng ta được an toàn và được bảo vệ khỏi các thứ độc hại. Liên quan 
đến mục tiêu đó, các tư vấn viên trường học bắt buộc phải trình bày các bài học về an toàn cá nhân hàng năm được thiết kế để 
ngăn ngừa lạm dụng tình dục Chương trình Think First & Stay Safe™ là một chương trình dựa trên nghiên cứu giảng dạy giáo dục 
an toàn cá nhân cụ thể bằng các bài học tương tác trong lớp học, áp phích lớp học, đóng vai và các hoạt động tương ứng. Chương 
trình Think First &Stay Safe™ giúp các học sinh đóng vai trò chủ động và cần thiết trong việc bảo vệ các em khỏi sự lạm dụng và 
bóc lột. Hội đồng các chuyên viên tư vấn trường học đã xem xét chương trình và chọn các phần thích hợp về mặt phát triển dành 
cho các học sinh tiểu học và thiết kế các bài học xung quanh các khái niệm đó.  

Vì tầm quan trọng của chủ đề này, tôi muốn quí vị biết khi nào và cách thức quí vị có thể xem qua các tài liệu và khi nào tư vấn 
viên sẽ thuyết trình ở lớp của con quí vị. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của con bạn, _____Shawn Gooding (1st, 3rd, 5th 
grades) and Ginny Wages _(Kindergarten, 2nd, 4th grades)___________________ 
) theo số ___678-245-3927 and 678-245-3926__________________ (counselor phone number) hoặc qua email theo địa chỉ để lên 
lịch xem trước hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Các tài liệu sẽ có sẵn để xem trước từ ___1/25/21________ 
(date) đến _____1/29/21______ (date). Trong những tháng ________February and March____________ (months), các cố vấn 
trường học sẽ cung cấp các bài học về an toàn và phòng chống lạm dụng tình dục cho tất cả học sinh K-5. 

Quí vị cũng có thể tìm hiểu thêm về các giáo án chi tiết và công trình nghiên cứu phía sau chương trình này tại  
www.childluresprevention.com. Xin vui lòng biết rằng nhiều có nhiều thông tin trên trang web hơn các thông tin được thực sự sử 
dụng tại Quận Gwinnett. Giáo trình cho Gwinnett bao gồm: các khái niệm chính được giảng dạy ở tất cả các cấp lớp; mỗi cấp lớp 
xem lại những gì đã học ở một hay các cấp lớp trước và sau đó học để biết thêm các dụ dỗ hay mưu mẹo. Các mục cụ thể được 
cung cấp bên dưới:  
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Em có thể sử dụng máy vi 
tính trong người và có các 
lựa chọn an toàn. 

Người ta giống như thời tiết. 
Phần đông là an toàn nhưng 
họ có thể thay đổi. 

Các dụ dỗ là các mưu mẹo 
được sử dụng để đưa trẻ em 
khỏi các người lớn an toàn 
và địa điểm an toàn 

Luật giúp bảo vệ trẻ em 
và có những người lớn có 
thể giúp em. 

Bản năng của em sẽ giúp 
em được an toàn. 

Một người lạ là người mà 
em không biết. 

Người nào đó thậm chí sử 
dụng các đe dọa để lừa em. 

Không ai có thể lấy đi 
phẩm cách của em. 

Mẫu 
Giáo 

Xem lại các khái niệm 
chính 

Dụ Dỗ về Vật Nuôi Dụ Dỗ về Danh Tánh 

Lớp 1  Xem lại các khái niệm 
chính 

Dụ Dỗ về Sự Giúp Đỡ Dụ Dỗ về Vui Chơi & Trò 
Chơi 

Dụ Dỗ về Sự Trìu Mến 

Lớp 2 Xem lại các khái niệm 
chính 

Dụ Dỗ về Hối Lộ Dụ Dỗ về Tình Bạn 

Lớp 3 Xem lại các khái niệm 
chính 

Dụ Dỗ về Trường Hợp 
Khẩn Cấp 

Dụ Dỗ về Thẩm Quyền Dụ Dỗ về Anh Hùng 

Lớp 4 Xem lại các khái niệm 
chính 

Dụ Dỗ về Công Việc Dụ Dỗ về Bản Ngã/Danh 
Tiếng 

Dụ Dỗ về Trực tuyến & 
Ma túy 

Lớp 5 Xem lại các khái niệm 
chính 

Xem lại các khái niệm chính Video: Breaking the Silence (Phá Vỡ Sự Im Lặng) 

Các cố vấn học đường cung cấp cả dịch vụ trực tiếp và ảo để hỗ trợ học sinh thành công trong học tập, phát triển đại học và nghề 
nghiệp, cũng như các nhu cầu xã hội-tình cảm. Mặc dù tính bảo mật là quan trọng, học tập ảo có những hạn chế nằm ngoài tầm 
kiểm soát của cố vấn học đường. Các buổi tư vấn học đường ảo có thể bao gồm người xem hoặc người nhận ngoài ý muốn, vì có 
thể có cha mẹ / người giám hộ, anh chị em hoặc đại gia đình ở gần trong suốt phiên họp ảo. 

Nếu bạn không muốn con mình tham gia các bài học về phòng chống lạm dụng tình dục và an toàn, xin vui lòng viết và ký tên 
vào ghi chú thể hiện sở thích và gửi cho giáo viên hoặc cố vấn trường học của con bạn. Như mọi khi, nhân viên tư vấn luôn sẵn 
sàng thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào của bạn. Trừ khi nhận được tài liệu bằng văn bản, con bạn sẽ tham gia vào các bài học 
về an toàn và phòng chống xâm hại tình dục.  

Trân trọng, 

Hiệu trưởng 
(Principal) 


