


Giờ ra chơi...

Reng... reng...

Cậu sao thế, 
lại bị bố đánh à?

Ừ. Hôm qua tớ trông em 
nhưng chẳng may để em ngã.

Khổ thân cậu. Hôm nọ điểm kém 
cũng bị ăn roi còn gì.

Bố hơi tí thì đánh. Mẹ thì lúc nào cũng bảo 
“Học hành thì dốt nát, ở nhà thì lười nhác…” 

Chán thật đấy! Lúc nào cũng thấy mình 
vô tích sự.

Đến gặp cô chủ nhiệm đi! 
Cô chẳng bảo cô luôn sẵn sàng lắng 

nghe và giúp đỡ bọn mình mà.

Cậu kể với cô đi!

… Dạ, thưa cô… thưa cô…
Có chuyện gì vậy con? 
Trông con có vẻ buồn.

Con yên tâm, những điều con chia sẻ 
với cô sẽ được giữ bí mật. 

Tuy nhiên, nếu thấy có 
nguy cơ ảnh hưởng đến
 sự an toàn của con thì 
cô sẽ phải thông báo

 cho những người có trách
 nhiệm để bảo vệ con.

Dạ... Con muốn nói với cô lâu rồi nhưng con 
không biết bắt đầu từ đâu... Con cũng sợ 

mọi người biết lại xì xào... Con ngại...
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Sinh hoạt lớp
QUYỀN TRẺ EM

Vâng, con hiểu ạ!

Cô cũng đề nghị Nam không kể
 chuyện của Hoa cho bất cứ ai nhé!

Các con có nhớ ở buổi sinh hoạt 
tuần trước về quyền trẻ em, chúng ta 
đã trao đổi những nội dung gì không?

Con lúc nào cũng căng thẳng, 
sợ hãi và lo lắng lắm ạ! Con chẳng 
dám nói với ai... Con không muốn 

mình kể xấu bố mẹ!

Ai cũng có lúc mắc lỗi. Các con càng nhỏ 
càng dễ mắc lỗi, nhưng không có nghĩa 

mắc lỗi là bị quát mắng, đánh đòn.

Thưa cô... Ở nhà con thường xuyên bị 
bố đánh ạ... Con hay mắc lỗi nên bị 

bố mẹ đánh chửi cũng đúng thôi 
nhưng bố mẹ đánh con đau lắm…

Cô tin con sẽ làm được những điều
 con đã hứa với cô. Tối nay cô sẽ nói chuyện 

với bố mẹ con về chuyện này nhé. Con yên tâm!

Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi các hành vi 
đánh đập, lăng mạ, hay bất kỳ hành vi cố ý nào 

gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, 
danh dự, nhân phẩm ạ.

Nếu bất cứ ai có hành vi đó thì 
phải nói với cô hay một người lớn 

nào đó mà mình tin cậy ạ.

Con sẽ tập trung hơn vào công việc mà bố mẹ giao 
và chăm chỉ học để kết quả tốt hơn ạ. 

Con hứa sẽ cố gắng ạ!

Đúng rồi! Không ai được phép có những hành vi 
gây tổn hại cho các con về thể chất và tinh thần.

Cô sẽ tư vấn cho bố mẹ cách ứng xử phù hợp
 với các con hơn. Dùng đòn roi để giáo dục 
con cái đó là cách sai lầm cần phải dừng lại!
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Vâng ạ, con thỉnh thoảng 
vẫn mắc lỗi nhưng ít hơn 

rồi cô ạ...

... và cô cũng nhận thấy
 kết quả học tập của con tốt 

lên rất nhiều so với trước.

Bố mẹ chia sẻ với cô là con đã 
tập trung vào các công việc ở nhà…Cô ơi, con cảm ơn cô ạ! Một tuần nay 

con không bị bố mẹ đánh đòn nữa rồi ạ!

Một tuần sau...

Các con hãy nhớ rằng, việc nói với người khác 
về các hành vi bạo lực là rất quan trọng vì nếu 

không có biện pháp ngăn chặn, bạo lực sẽ lại tiếp diễn.

Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ!

... đặc biệt là khi con có phạm 
lỗi thì bố mẹ không đánh nữa, 

không chửi nữa ạ!

Khi con mắc lỗi, bố mẹ nhắc nhở 
   rồi phân tích vì sao lại sai... 

Con cũng chăm học hơn hi hi. 
Bố mẹ cũng thay đổi nhiều hơn 

so với trước.
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111

... để các bạn ấy khi nào cần 
có thể gọi tới để được giúp đỡ ạ!Con sẽ chia sẻ số điện thoại này 

cho các bạn khác nữa...

... Ví dụ như gọi đến 
Tổng đài Quốc gia 
Bảo vệ trẻ em 111 

khi cần tư vấn, giúp đỡ nhé. 
Tổng đài hoạt động 24/7, 
hoàn toàn miễn phí đấy!

Nếu các con chia sẻ mà 
chưa được lắng nghe 

hoặc tin tưởng thì 
đừng bỏ cuộc...

... Hãy tìm 
sự giúp đỡ khác…

Lần sau có bất cứ khó khăn gì 
con cứ chia sẻ với cô nhé, đừng ngại!

Con cảm ơn cô ạ!

Cảm ơn con
 rất nhiều 
đã tin tưởng 

và chia sẻ với cô.

Con cũng nói với các bạn 
là hãy mạnh dạn chia sẻ 

những khó khăn của mình 
giống như con để không

 còn bị bạo lực nữa.
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