
SAFEGUARDING CHILDREN & YOUNG PEOPLE

Quỹ Trẻ Em Starlight  

Hướng dẫn dành cho phụ huynh và người giám hộ 

Starlight làm bừng sáng cuộc sống của các trẻ em, thanh thiếu niên bị bệnh nặng và phải 
nằm viện cũng như gia đình của họ bằng cách mang đến những trải nghiệm tích cực 
giúp hỗ trợ cho sức khỏe và sự hồi phục của họ. 

Trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi là đảm bảo các chương trình của mình được 
diễn ra theo hướng chu đáo và an toàn cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên. Với tư 
cách là cha mẹ và người giám hộ, quý vị có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ chúng tôi 
tổ chức các chương trình theo hướng này, bằng cách: 

o Hãy Tham Gia………. 

§ Chúng ta đều có mong muốn mang lại niềm vui cho nên quý vị hãy tham
gia và khuyến khích con mình vui chơi

§ Nếu quý vị ở phòng Express Room của Starlight, hãy ở cùng con mình

nếu trẻ dưới 8 tuổi

§ Nếu chúng tôi ghé thăm nhà hoặc phòng bệnh viện của quý vị, hãy ở nơi
chúng tôi có thể nhìn thấy để sẵn sàng trợ giúp nếu cần.

o Hãy An Toàn…………. 

§ Nếu quý vị không cảm thấy khỏe hoặc gần đây có tiếp xúc với bệnh sởi,

bệnh thủy đậu hoặc bệnh zona, xin vui lòng không vào phòng Express
Room của Starlight, hoặc hãy cho chúng tôi biết trước nếu chúng tôi đã

có kế hoạch đến thăm.

§ Làm theo các hướng dẫn về ăn và uống trong phòng Express Room của
Starlight

§ Nếu có điều gì khiến quý vị cảm thấy không thoải mái khi nhìn hoặc nghe

thấy, xin vui lòng cho thành viên nhóm Starlight biết
§ Hãy giữ ảnh, đồ ôm và quà tặng cho con mình, nếu không chắc chắn, hãy

kiểm tra trước với thành viên nhóm Starlight

§ Nếu quý vị nghĩ ai đó có thể đang có nguy cơ bị tổn thương, lạm dụng
hoặc bỏ bê, vui lòng cho thành viên nhóm Starlight biết ngay

o Hãy Nhớ………. 

§ Để có quãng thời gian đáng nhớ nhất, xin hãy lạc quan và chu đáo khi
quý vị ở cùng các gia đình khác và các thành viên nhóm Starlight

§ Hãy để mọi người cùng tham gia……..càng đông càng vui! 

§ Nói chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên một cách thân thiện
§ Làm theo các hướng dẫn hoặc chỉ dẫn của nhóm Starlight

§ Nếu quý vị không chắc chắn về điều gì, đừng ngại hỏi chúng tôi.
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