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Khi bạn tham gia vào các chương trình của chúng tôi, chúng tôi tin bạn sẽ: 

• Cảm thấy thoải mái và an toàn

• An toàn;

• Có thể liên lạc với cha mẹ của mình hoặc những người khác nếu bạn cảm thấy

không an toàn, không thoải mái hoặc lo lắng vào bất cứ lúc nào;

• Hiểu các hướng dẫn và quy tắc của các chương trình của chúng tôi và sẽ có cơ hội

điều chỉnh hành vi nếu cần thiết;

• KHÔNG phải chịu hình thức kỷ luật gồm trừng phạt thân thể, hay bất kỳ hình thức đối

xử nào có thể được xem là tồi tệ, tàn nhẫn, khủng khiếp hoặc hạ nhục; và

• Có thể đưa ra gợi ý và phản hồi về bất kỳ hoạt động, sự kiện hoặc chương trình

nào bạn đã tham gia.

Tại Starlight, chúng tôi nghiêm túc làm mọi thứ có thể để giúp cho thanh thiếu 

niên được an toàn và đảm bảo chương trình của chúng tôi thú vị và đáng giá. 

Để làm được điều này, chúng tôi đã xây dựng một bộ Quy tắc Ứng xử mà mọi 

thành viên trong nhóm đều phải tuân thủ. Bộ quy tắc này bao gồm những nội 

dung: 

• Các thành viên nhóm Starlight sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo bạn được bảo vệ khỏi tổn

thương;

• Các thành viên nhóm Starlight đều dễ nhận ra vì họ sẽ luôn mặc đồng phục hoặc đeo

thẻ nhận diện;

• Chúng tôi sẽ tham gia và có mặt khi các chương trình của mình được tổ chức;

• Chúng tôi sẽ làm việc theo nhóm;

• Chúng tôi sẽ tập trung vào vai trò của mình và đảm bảo bạn có được một khoảng

thời gian vui vẻ, sáng tạo và thú vị khi tham gia chương trình.

• Ngoài tiếp xúc với bạn khi tham gia vào hoạt động của chương trình, chúng tôi sẽ
không liên lạc với bạn. Các thành viên nhóm Starlight không được phép kết bạn với

bạn trên FACEBOOK hoặc các diễn đàn mạng xã hội khác và không thể gọi điện hay

nhắn tin cho bạn trừ khi có liên quan trực tiếp đến chương trình Starlight.

Vietnamese 



SAFEGUARDING CHILDREN & YOUNG PEOPLE

• Nếu bạn cần hướng dẫn về cách tốt nhất để tham gia vào các chương trình của chúng

tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn theo hướng công bằng, tôn trọng và phù hợp với độ
tuổi và trình độ của bạn; và

• Nếu chúng tôi lo lắng về sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ làm điều gì đó bằng

cách tuân theo các quy trình báo cáo trong bộ Quy tắc Ứng xử của mình.

Phối hợp cùng nhau. 

Bạn có thể giúp chúng tôi tổ chức các chương trình theo hướng vui vẻ và an toàn bằng 
cách: 

• Cho thành viên của nhóm hoặc cha/mẹ biết nếu bạn không hài lòng với cách bạn

đang được đối xử hoặc bạn không cảm thấy an toàn;

• Chào đón mọi người và thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đến những người tham gia
khác và nhóm Starlight;

• Tuân thủ luật lệ của mọi hoạt động bạn đang tham gia;

• Lắng nghe những người khác và tôn trọng quan điểm của họ.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cam kết Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên của chúng tôi, 
hãy truy cập trang web www.starlight.org.au.  
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