SAFEGUARDING CHILDREN & YOUNG PEOPLE

Bảo Vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên
Quy Tắc Ứng Xử Bảo Vệ Dành Cho Trẻ Em
Trách nhiệm của bạn

Khi bạn tham gia vào một hoạt động, sự kiện hoặc chương trình của Starlight, bạn có thể giúp tạo
ra môi trường an toàn và vui vẻ bằng cách:
• Cho thành viên nhóm biết nếu bạn cảm thấy không an toàn, khó chịu hoặc không thoải
mái
• Lắng nghe những người khác và hãy tử tế
• Đề nghị giúp đỡ nếu cần
• Để mọi người tham gia và tôn trọng những người khác
• Tuân thủ luật lệ của mọi hoạt động
• Hãy vui chơi!
Trách nhiệm của chúng tôi

Khi bạn tham gia vào các chương trình của chúng tôi, các thành viên nhóm của chúng tôi sẽ
luôn nỗ lực hết mình để giúp bạn tránh khỏi các tổn thương và đảm bảo bạn vui vẻ.
Để làm được điều này, các thành viên nhóm của chúng tôi sẽ:
• Luôn dễ nhận ra. Trưởng nhóm của Starlight sẽ mặc trang phục tím và vàng trong khi các
thành viên khác của nhóm sẽ đeo thẻ Starlight có dán ảnh.
• Nếu bạn nằm viện, Trưởng nhóm của Starlight và các Điều giải viên của Livewire luôn
phối hợp theo cặp.
• Luôn để gia đình của bạn tham gia nếu họ đến thăm
• Giúp đỡ bạn và các trẻ em khác nếu bạn cảm thấy không an toàn, không thoải mái hoặc
khó chịu
• Giúp bạn tham gia vào các hoạt động theo hướng tích cực để mọi người đều có khoảng
thời gian đáng nhớ
• Luôn hỏi bạn và cha mẹ của bạn trước nếu chúng tôi muốn chụp ảnh bạn
Các thành viên nhóm chúng tôi sẽ không:
• Chở bạn trên xe của họ
• Trông nom bạn tại nhà của bạn
• Gọi điện hoặc gửi tín nhắn cho bạn hay tán gẫu với bạn trên Internet
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