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Tuyên Bố Bảo Vệ Trẻ Em  
Cách để vui chơi và an toàn tại Starlight 

Tại Starlight, tất cả chúng ta đều mong muốn có được nhiều niềm vui, chơi các trò chơi, 
cười vui, và học những điều mới mẻ.  

Do vậy, bạn có thể tận hưởng hầu hết thời gian của mình, dưới đây là một số thông tin 
hữu ích sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, được chăm sóc, cảm thấy an toàn và được an 

toàn. 

• Nếu ai đó yêu cầu bạn làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy không an toàn hoặc

không thoải mái, bạn hoàn toàn có thể từ chối.

• Bạn đến đây là để vui chơi cho nên bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương

đến cảm xúc của bạn hoặc thân thể bạn.

• Nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy không an toàn, không thoải mái hoặc nếu bạn đã

bị làm tổn thương, hãy thông báo cho thành viên nhóm Starlight hoặc ai đó bạn
có thể tin cậy.  Mọi điều bạn thông báo cho chúng tôi đều sẽ được xử lý một cách
nghiêm túc.

Nếu bạn không chắc thành viên nhóm Starlight trông như thế nào, đây là những dấu hiệu 
để bạn nhận biết………  

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cam kết Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên của chúng tôi 
trên trang web www.starlight.org.au.  

Trưởng nhóm Starlight rất dễ nhận ra, nếu bạn thấy chiếc áo sơ mi 
tím và vàng này thì đó chính là người bạn tìm. Họ có thể thậm chí 
mặc một chiếc áo choàng bạc không tay, khá là biểu tượng cho Siêu 
anh hùng. 

Các thành viên nhóm Livewire khá thư thái và điềm tĩnh, bạn sẽ thấy 
họ mặc Áo thun ngắn tay màu xanh navy giống như thế này. 

Các tình nguyện viên của Starlight luôn giúp đỡ chúng tôi và bạn sẽ 
thấy họ mặc Áo thun ngắn tay giống như thế này. 
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