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Phản Ứng đối với  
Tình Thế Không Thích Hợp 

 
 
Thưa Quý Gia Đình,  
 
Lớp đã học về những sờ chạm tốt và xấu và cung cách phản ứng đối với những sờ chạm 
xấu.  Trong lớp chúng tôi đã thảo luận những sự phân biệt giữa bày tỏ sự trìu mến phải 
cách và không phải cách.  Chúng tôi đã nhấn mạnh trẻ em được quyền nói không đối với 
sờ chạm không phải cách và các em cần phải tránh ra xa khỏi người đó càng sớm các 
em có thể.  Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp chuyện với người 
lớn khả tín, như các phụ huynh hay giáo viên, về những sờ chạm xấu. 
 
Khía cạnh khác của việc phản ứng đối với những tình thế không thích hợp là biết cách 
phản ứng đối với những truyền thông điện tử không thích hợp bao gồm các tin nhắn văn 
bản và điện nhắn khác qua trực tuyến.  Trẻ em đã được giảng dạy các em không cần 
phải đáp lại bất cứ những tin nhắn nào không thích hợp trên điện thoại di động hay dụng 
cụ thiết bị nào khác như những hệ trò chơi trực tuyến.  Các em cũng đã được giảng dạy 
không xóa bỏ những tin nhắn nầy, nhưng trình báo cho người lớn khả tín.  Nếu đứa trẻ 
trình báo tin nhắn cho quý vị, tin nhắn cần phải được lưu và trình báo cho các giới chức 
trách thích nghi. 
 
Xin ghi nhớ đứa trẻ nào trình báo sờ chạm không phải cách hay ngược đãi tình dục cho 
quý vị cần sự hỗ trợ của quý vị.  Nếu quý vị biết đứa trẻ nào đã bị ngược đãi hay sờ 
chạm không phải cách, xin tiếp xúc với Đường Dây Trực Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em Quận 
Fairfax, (703) 324-7400.  Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào, ngày hay đêm.  Những cán sự 
xã hội tại Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em được huấn luyện để giúp đỡ trẻ em đã bị ngược đãi. 
 
Nếu quý vị có bất cứ điều gì thắc mắc về bài học, xin đừng ngần ngại tiếp xúc với tôi. 
 
Xin cám ơn, 
 
 
 
Giáo Viên của Con Em 
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