
Hoạt động tại nhà dành cho bố mẹ 
Lớp 7: Nói không để không tôn trọng 

Tôn trọng Vòng tròn ân huệ của mỗi người 
 

Thân gửi quý phụ huynh, 

Chúng tôi giới thiệu tới con quý vị Bài học Vòng tròn ân huệ có tên “NÓI KHÔNG 

để không tôn trọng, tôn trọng Vòng tròn ân huệ của mọi người.” Mục đích của bài 

học này là để giúp thanh thiếu niên hiểu và đấu tranh trước hành vi tiêu cực, đặc 

biệt là hành vi ức hiếp. Con quý vị đã được nhận một thỏa thuận Quy tắc ứng xử 

của Vòng tròn ân huệ. Vui lòng ký và nghiên cứu cùng con quý vị. Cần gửi thỏa 

thuận này đến lớp vào tuần sau đó.  

Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Chương trình Vòng tròn ân huệ. Điều cần thiết và được 

đánh giá cao là chúng ta cần cố gắng tạo môi trường an toàn nhất có thể cho con 

em mình. 
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Quy tắc ứng xử dành cho trẻ em và thanh thiếu niên 
 
Tôi hiểu rằng tôi được Chúa tạo ra và sống trong tình yêu thương của Cha, Con và Đức thánh linh. 
 
Tôi hiểu rằng Chúa không muốn hay không để điều xấu xảy ra. 
 
Tôi hiểu rằng Chúa bên cạnh tôi kể cả khi tôi bị tổn thương hoặc buồn chán. 
 
Tôi hiểu Vòng tròn ân huệ mà Chúa đã ban cho tôi và người khác. 
 
Tôi hiểu rằng tôi có thể giúp xóa sổ hành vi “ức hiếp” bằng cách không làm người ngoài cuộc im lặng. 
 
Tôi hiểu rằng việc nói ra cho người khác biết và có biện pháp tích cực khi xảy ra hành vi ức hiếp sẽ giúp ích 
được nhiều. 
 

Nhờ có sự hiểu biết này, khi tôi tương tác với ai đó, trực tiếp hoặc khi sử dụng công nghệ, 
chẳng hạn như nhắn tin và mạng xã hội, tôi sẽ cố gắng: 
 

• Đảm bảo hành động an toàn và thể hiện sự tôn trọng với chính mình và người khác. 
 

• Đảm bảo lời nói và hành động của mình luôn đúng. 
 

• Xác định, duy trì ranh giới và mối quan hệ phù hợp, lành mạnh. 
 

• Nói với bố mẹ/người lớn đáng tin cậy nếu tôi có quan ngại (ức hiếp) hoặc nếu nghi ngờ các ranh giới 
này bị vi phạm. 

 
Sinh viên ___________________________________ Giáo viên ______________________________ 
 
Phụ huynh __________________________________ Ngày _________________________________ 



 

Nguồn lực ngăn chặn ức hiếp  
 
 
Ngăn chặn hành vi ức hiếp ngay bây giờ                                    
www.stopbullying.gov 
 
Trung tâm ngăn chặn ức hiếp quốc gia Pacer                  
www.pacer.org/bullying 
 
 
Ức hiếp trên không gian mạng Netsmartz 
www.netsmartz.org/Cyberbullying 
 
An toàn trên mạng có dây 
www.wiredsafety.com 
 
Kết nối an toàn 
www.connectsafely.org 
 
Đường dây nóng toàn quốc Boys Town 
1-800-448-3000 
hotline@boystown.org 
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