
Bài học 1 và 2 
Vòng tròn ân huệ, Đèn giao thông và Kế hoạch an toàn  

Bảng hoạt động tại nhà dành cho phụ huynh 
Bài học đầu tiên của con quý vị là xem lại khái niệm Vòng tròn ân huệ được trình bày sơ bộ trong thư trước 
đây được gửi tới quý vị về chương trình giảng dạy Vòng tròn ân huệ. Bài học Đèn giao thông và Kế hoạch an 
toàn là nhằm giúp trẻ em nhận diện các tình huống/bí mật an toàn, không an toàn và biết cách trao đổi với một 
người lớn đáng tin cậy. Trẻ em được dạy rằng Chúa không muốn hoặc để chuyện xấu xảy ra với các em, hiểu 
rằng Chúa luôn bên các em và bênh vực các em kể cả khi các em bị tổn thương hay buồn phiền. Các em có thể 
nhận diện khi nào có người tiến vào Vòng tròn ân huệ của mình và ghi nhận các tình huống/tiếp xúc an toàn và 
không an toàn và cách trao đổi với một người lớn đáng tin tưởng nếu các em thấy không an toàn hoặc bối rối.  
 
Ở bài học này, chúng tôi sử dụng hình ảnh đèn giao thông để liên hệ tín hiệu màu xanh với tình huống an toàn 
tín hiệu màu đỏ với tình huống không an toàn và tín hiệu màu vàng với tình huống trong đó trẻ em có thể 
thấy bối rối hoặc không chắc chắn. Chúng tôi cũng trao đổi về các bí mật. Phần lớn những kẻ phạm tội sử 
dụng một bí mật làm chiến thuật để khống chế không cho trẻ em nói về việc bị lạm dụng. Các em sinh viên 
cần hiểu sự khác biệt giữa một bí mật an toàn và một bí mật không an toàn. Hiểu được điều này có ý nghĩa 
quan trọng với các em khi tìm sự giúp đỡ. Đôi khi thật khó để trẻ em có thể phân biệt giữa các tình huống 
vàng và đỏ. Khi xảy ra tình huống đó, trẻ em cần nói với người mà các em tin tưởng, chẳng hạn bố mẹ, người 
lãnh đạo hoặc người lớn đáng tin cậy. Học được cách nhận biết các tín hiệu này sẽ giúp trẻ em ghi nhận các tín 
hiệu đó là một trong những cách chính mà Chúa thánh linh giúp chỉ đường cho chúng ta.  
 
Quý vị trong cương vị là phụ huynh và người giám hộ cần củng cố bài học này ở nhà với con em mình. 
Khuyến khích quý vị trao đổi với con em mình các tình huống có thật trong cuộc sống hàng ngày của các em 
và yêu cầu con em quý vị xác định các tình huống màu xanh (THẲNG TIẾN, tình huống này an toàn), đỏ 
(DỪNG LẠI, tình huống này không an toàn, hãy luôn trao đổi với một người lớn đáng tin cậy trước khi hành 
động) hoặc màu vàng (CẨN THẬN, hãy luôn trao đổi với một người lớn đáng tin cậy trước khi hành động).  
Chúng tôi cung cấp một tài liệu sử dụng ở nhà nói về “bí mật” và “cách nhờ giúp đỡ” để quý vị nghiên cứu 
cùng con em mình. 
 
Phần cuối của bài học này là kế hoạch an toàn. Phần này bao gồm việc yêu cầu trẻ em nói tên và vẽ một bức 
tranh về người lớn đáng tin cậy (ngoài bố mẹ các em). Hãy yêu cầu con em quý vị cho xem bức vẽ này. Nếu 
con em quý vị nói tên người mà quý vị thấy không phù hợp, vui lòng giúp các em xác định một người khác. 
 
Vui lòng liên hệ những người này để báo cho họ biết là quý vị và con em quý vị đã xác định họ là người lớn 
đáng tin cậy. Có thể làm việc này bằng cách gặp trực tiếp, gọi điện hoặc gửi thư. (Viết thư là một hoạt động 
thú vị quý vị có thể thực hành cùng con em mình.) Được xác định là người lớn đáng tin cậy chắc chắn sẽ khiến 
họ thấy vinh dự cũng như cảnh giới họ về kế hoạch an toàn cho con em quý vị. 
 
Vui lòng yêu cầu con em quý vị nộp lại bức vẽ kèm chữ ký của quý vị để xác nhận với chúng tôi rằng quý vị 
đã nhận được thông tin này và đã trao đổi thông tin này với con em quý vị. Vui lòng gọi cho văn phòng giáo 
sứ, trường học hay giáo dục tôn giáo nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào. 
 
 
Cảm ơn quý vị đã hợp tác! 
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