
VIETNAMESE 

Thưa quý Phụ Huynh hay Giám Hộ,  
 
Trong lớp sức khỏe, các học sinh đã học về những gia đình và cảm giác tốt và cảm giác xấu.  Các em học nhận 
biết mọi người đều là một thành viên của một gia đình.  Các em học nhận biết những cung cách tích cực mà 
các thành viên gia đình và bạn bè bày tỏ thương yêu, trìu mến và quý mến.  Các em cũng học nhận biết những 
sờ chạm tốt và xấu.  
 
Hôm nay chúng tôi nói về việc nhận biết những yếu tố sờ chạm tốt và xấu.  Chúng tôi định nghĩa những yếu tố 
sờ chạm tốt của các người khác là những sờ chạm mà:   

• có thể làm trước mặt bất cứ ai  
• không phải là điều bí mật  
• làm cho đứa trẻ cảm thấy dễ chịu  
• được làm để giữ đứa trẻ sạch sẽ hay lo liệu chăm sóc sức khỏe  
• là sự bày tỏ trìu mến phải cách của một thành viên gia đình  

 
Những sờ chạm xấu được định nghĩa là việc sờ chạm:  

• các bộ phận kín của cơ thể, chỗ được che phủ bởi quần áo bơi hay quần áo lót  
• phải giữ kín  
• làm cho đứa trẻ cảm thấy khó chịu hay không thoải mái  

 
Các học sinh học được mọi người đều là người chủ thân thể của chính mình.  Trong bài học sức khỏe tới, 
chúng tôi sẽ giảng dạy các học sinh cách nói không đối với những hành vi không phải cách của các thành viên 
gia đình, người láng giềng, người lạ hay người nào khác.  
 
Trẻ em cần cảm thấy có quyền nói không nếu các em cảm thấy đã bị sờ chạm không phải cách.  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.  Quý vị có thể 
nói lên một điều gì như là, “ba/mẹ/tôi biết rất khó khăn cho con nói về những gì đã xảy ra.  Ba/Mẹ/Tôi muốn con 
biết là không phải là lỗi của con.  Ba/Mẹ/Tôi sẽ săn sóc con và giúp con.”  Hãy trấn an đứa trẻ là nói ra là điều 
phải làm.  
 
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.  
 
Xin thảo luận những vấn đề nầy với con em.  Điều quan trọng là con em biết là em có thể nói với quý vị về 
những cảm giác tốt và xấu và sờ chạm tốt hay xấu.  
 
Thành kính,  
 
 
Giáo Viên của Con Em 
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