SAFEGUARDING CHILDREN & YOUNG PEOPLE

Bảo Vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên
Quy Tắc Ứng Xử Bảo Vệ Dành Cho Thanh Thiếu Niên
Cả nhóm của chúng tôi đều tuân thủ một Quy tắc ứng xử để đảm bảo bạn luôn an toàn khi vui
chơi trong các chương trình của chúng tôi.
Trách nhiệm của bạn

Khi bạn tham gia vào một hoạt động, sự kiện hoặc chương trình của Starlight, bạn cũng sẽ có một
số trách nhiệm. Những trách nhiệm này bao gồm:
•
•
•
•
•

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.
Đối xử với những người tham gia khác và người lớn một cách tôn trọng và kính trọng
Tuân thủ các hướng dẫn của hoạt động, sự kiện hoặc chương trình bạn đang tham
gia
Lưu tâm đến những người khác đang tham gia vào hoạt động, sự kiện hoặc chương
trình và khuyến khích những người khác tham gia
Lắng nghe những người khác và tôn trọng quan điểm của họ

Trách nhiệm của chúng tôi

Quy tắc Ứng xử Bảo vệ của chúng tôi bao gồm những nội dung sau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nhóm của chúng tôi sẽ luôn đeo thẻ tên của Starlight khi làm việc
Các thành viên nhóm sẽ có mặt và điều giải các hoạt động của chương trình
Các thành viên nhóm chỉ có thể tham gia cùng bạn trong các hoạt động liên quan
đến chương trình Starlight
Chúng tôi sẽ không chở bạn đi đâu trên xe của mình
Chúng tôi sẽ không gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn hoặc liên lạc qua mạng xã hội trừ
khi cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn cho phép
Nếu chúng tôi dự định chụp ảnh, chúng tôi sẽ xin phép bạn và cha mẹ của bạn trước
Chúng tôi sẽ giúp bạn tham gia vào các hoạt động theo hướng tích cực để mọi người
đều có khoảng thời gian đáng nhớ
Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn và các thanh thiếu niên khác nếu bạn cảm thấy không an
toàn, không thoải mái hoặc khó chịu.
Các thành viên nhóm sẽ sử dụng những chiến lược hướng dẫn tích cực một cách
công bằng và tôn trọng
Các thành viên nhóm phải báo cáo và phản ứng với mọi sự cố về lạm dụng hoặc bỏ
bê đối với trẻ em hay thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động, sự kiện hay
chương trình của chúng tôi

Các thành viên nhóm chúng tôi sẽ không:
•
•

•

Chở bạn trên xe của họ
Trông nom bạn tại nhà của bạn
Gọi điện hoặc gửi tín nhắn cho bạn hay tán gẫu với bạn trên Internet
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