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An Toàn Khỏi Nguy Hại Và Những Kiến Thức Cần Thiết 

 

Mô-đun đầu tiên của chuỗi huấn luyện An Toàn Khỏi Nguy Hại này được cung cấp để khuyến 

khích tất cả mọi người trong Phong trào ủng hộ các chính sách, cũng như bảo vệ đoàn sinh và người 

lớn nhằm thúc đẩy và đảm bảo một môi trường an toàn cho tất cả mọi người, ngăn ngừa nguy hại và 

lạm dụng. 

Ngôn ngữ tiếng Việt 

Tiếp tục khóa học bằng e-mail cá nhân của bạn. (VD: HDVN@gmail.com) 

Nếu bạn bạn đã đăng nhập trước đây, hãy sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập vào 

esygenerator hoặc mật khẩu mặc định nếu bạn không thay đổi. 

Chào mừng bạn đến với khóa học Kiến thức cơ bản về An toàn khỏi nguy hại 

Là một Phong trào dựa trên các giá trị giáo dục, Hướng đạo Thế giới quan tâm đến sự an toàn 

và hạnh phúc của tất cả những người tham gia vào Phong trào Hướng đạo. Mô-đun đầu tiên của 

chuỗi huấn luyện An toàn khỏi Tác hại này được cung cấp để khuyến khích tất cả mọi người trong 

Phong trào ủng hộ các chính sách cũng như bảo vệ đoàn sinh và người lớn nhằm thúc đẩy và đảm 

bảo một môi trường an toàn cho tất cả mọi người, ngăn ngừa nguy hại và lạm dụng. 

Sau khi hoàn thành khóa học 20 phút này, bạn sẽ: 

1. Hiểu rằng việc giữ an toàn cho trẻ em, thanh niên và người lớn khỏi Nguy hại là trách nhiệm 

của tất cả mọi người. 

2. Nâng cao nhận thức của bạn về các yếu tố khác nhau trong An toàn khỏi Nguy hại trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau bao gồm Chương trình Trẻ, Người Lớn Trong Phong Trào, các cấu trúc của Tổ 

chức Hướng đạo Quốc gia (NSO) và Các Sự Kiện Hướng Đạo. 

3. Khám phá cách bạn có thể đóng góp, để tạo ra và duy trì một môi trường an toàn cho tất cả 

mọi người. 

LƢU Ý QUAN TRỌNG: BẠN CHỈ CÓ THỂ NHẬN ĐƢỢC CHỨNG CHỈ NẾU BẠN HOÀN 

THÀNH 100% KHOÁ HỌC ĐIỆN TỬ NÀY. BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA 

MÌNH BẰNG CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG SCOUT.ORG TẠI MỤC “YOUR PROFILE NAME”. 



Cuộn lên và nhấn nút BẮT ĐẦU! 

 
Theo bạn thế nào là an toàn khỏi nguy hại? 

• An toàn khỏi nguy hại trong Hƣớng đạo 

An toàn khỏi nguy hại là một sáng kiến nhằm ngăn ngừa và ứng phó với các tình huống có thể 

ảnh hưởng đến tinh thần, sự phát triển và an toàn của trẻ em, thanh niên và người lớn trong Hướng 

đạo. 

An toàn khỏi nguy hại cho phép tất cả mọi người trong Hướng đạo xây dựng một môi trường an 

toàn, cho phép thanh thiếu niên phát triển bản thân cũng như tạo ra các mối quan hệ giữa các cá 

nhân tích cực và lành mạnh giữa tất cả mọi người. Điều này bao gồm mối quan hệ giữa những 

người trẻ tuổi, giữa những người trẻ tuổi và người lớn, hoặc giữa những người lớn. 

Xem video ngắn này để tìm hiểu thêm về An Toàn Khỏi Nguy Hại. 

• Hiểu Khái Niệm An Toàn Khỏi Nguy Hại: 

 Trong suốt hành trình trong cuộc sống Hướng đạo của mình, bạn sẽ thường nghe thấy một số 

từ sau đây khi nói về An Toàn Khỏi Nguy Hại. Hiểu ý nghĩa của nó là bước đầu tiên để có thể xác 

định các tình huống nguy hại và trở nên chủ động trong việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và người 

lớn.  

• Môi Trƣờng An Toàn 

“Môi trường an toàn” là một môi trường khuyến khích và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của trẻ em và 

thanh thiếu niên, đồng thời hành động để giải quyết và ngăn chặn các hành vi có hại. Có một số 

nguyên tắc cơ bản trong Hướng đạo không thể thay đổi. Bao gồm: 

o Lời hứa và Luật của Hướng đạo sinh. 

o Các nguyên tắc của Hướng đạo bao gồm Phương pháp Hướng đạo (Bổn phận đối với Tôn 

giáo, Bổn phận đối với bản thân, Bổn phận đối với Người khác). 

o Tôn trọng bản thân và người khác (trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên để bảo vệ bản 

thân và những người khác). 

o Một môi trường khuyến khích sự cởi mở và đa dạng về quan điểm, không sợ sự chỉ trích khi 

trình bày quan điểm cá nhân. 

o Mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. 

Cuối cùng, một môi trường an toàn cho phép trẻ em và thanh thiếu niên tự phát triển cũng như 

phát triển các mối quan hệ giữa các cá nhân tích cực và lành mạnh. 

•  Nguy Hại, Harm: 

“Nguy hại” đề cập đến bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với thể chất, tình cảm hoặc tâm lý và sự 

toàn vẹn của một người. 

 Lạm Dụng, Abuse: 



 "Lạm Dụng" được sử dụng để mô tả một loạt các cách mà sự Lạm dụng có thể gây ra cho trẻ 

em, thanh thiếu niên và người lớn. Lạm dụng có thể được phân thành các dạng khác nhau như thể 

chất, tâm lý, tình cảm và dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm bắt nạt, bỏ bê, lạm dụng hoặc lạm 

dụng tình dục. Điều quan trọng cần lưu ý là thanh niên và người lớn có thể bị một hoặc kết hợp các 

hình thức lạm dụng này. Lạm dụng có thể diễn ra tại nhà, trong trường học, các hoạt động Hướng 

đạo hoặc bất cứ nơi nào khác. Nói chung, lạm dụng bao gồm bất cứ điều gì mà các cá nhân hoặc tổ 

chức làm hoặc không làm không thành công mà gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến trẻ em và 

thanh thiếu niên, hoặc làm tổn hại đến sự phát triển an toàn và lành mạnh của họ khi trưởng thành. 

• Bảo Vệ Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên 

Thuật ngữ này được sử dụng để định nghĩa việc bảo vệ và thúc đẩy phúc lợi của trẻ em và thanh 

thiếu niên, bao gồm: 

-    Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi bị xâm hại. 

-    Ngăn ngừa sự suy giảm về sức khỏe hoặc suy giảm về sự phát triển của thanh thiếu 

niên. 

-    Đảm bảo rằng Hướng đạo đang cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên một môi trường 

lành mạnh để họ có thể trưởng thành và phát triển tốt. 

-    Chủ động hành động để thúc đẩy sự an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên trong mọi 

tình huống có thể xảy ra. 

• Trong Hƣớng đạo, mọi ngƣời đều có trách nhiệm tạo ra một môi trƣờng an toàn 

 Mọi hướng đạo sinh từ Sói con, Thiếu sinh, Tráng sinh, Kha sinh và cả Huynh Trưởng 
trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của mình, đều có trách nhiệm trong việc tạo ra một 
môi trường, nơi mọi người cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và an toàn để thể hiện bản 
thân và thực hiện các hoạt động.  

 Đối với trẻ em và thanh niên, những hành động đó có thể dễ dàng như quan tâm đến 
mọi người, mỉm cười và tôn trọng người khác 

• Ngăn chặn hành vi nguy hại và lạm dụng ở bất cứ nơi nào: 

 Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn có thể bị lạm dụng trong nhiều địa điểm, thời gian của 

cuộc sống, không chỉ trong Hướng đạo. Là một trong những tổ chức thanh niên hàng đầu thế giới, 

một phần quan trọng trong sứ mệnh của chúng ta là ngăn chặn bất kỳ hình thức xâm hại và lạm dụng 

nào ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào nó xảy ra. 

 Trong Hướng đạo, không thể khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi nào gây hại cho trẻ 
em, thanh niên hoặc người lớn. Hướng đạo tích cực hoạt động ở tất cả các cấp để ngăn chặn 
bất kỳ hình thức xâm hại hoặc lạm dụng nào trong số này và giải quyết đúng đắn nếu chúng 
xảy ra. Là những người trưởng thành trong Hướng đạo, chúng ta có nhiệm vụ báo cáo bất kỳ 
loại tình huống nào mà chúng ta cảm thấy có thể gây hại cho bất kỳ thành viên nào. 

 
 

 
Ai chịu trách nhiệm giữ an toàn cho trẻ em, thanh niên và ngƣời lớn khỏi bị xâm hại? 

 Đánh dấu vào tất cả câu trả lời bạn tin là đúng: 



o Sói Con 

o Thiếu sinh. 

o Tráng sinh. 

o Người lớn. 

 
 

 

 

Trao quyền cho trẻ em và thanh niên tham gia xây dựng một môi trƣờng an 

toàn 

 

 

 
 

 Trao quyền cho những người trẻ tuổi nhằm xây dựng môi trường an toàn thông 

qua Chương trình Trẻ. 

Mục đích giáo dục của Hướng đạo đạt được thông qua việc thực hiện các Chương trình Trẻ có 

chất lượng ở cấp Quốc gia. 

Các yếu tố giáo dục có trong Chương trình Trẻ sẽ cung cấp cho những người trẻ tuổi các 

phương tiện để trao quyền, động viên và bảo vệ bản thân cũng như xây dựng một khuôn khổ đối 



thoại và hợp tác tích cực với người lớn. Tạo môi trường an toàn mọi lúc là một phần trong khuôn khổ 

của Chương trình Trẻ và nó phải được phản ánh và đảm bảo thực hiện mọi lúc. 

 

PHƢƠNG PHÁP HƢỚNG ĐẠO 

Điều quan trọng là Chính sách An toàn Khỏi Nguy hại của các tổ chức Quốc gia được thực hiện 

thông qua Phương pháp Hướng đạo. 

Khi được thực hiện đúng cách, Phương pháp Hướng đạo cho phép trẻ em trai và trẻ em gái, 

thanh niên nam và nữ quyền ngăn chặn bạo lực, giáo dục họ tôn trọng bản thân và những người 

khác, đồng thời giúp phát triển một môi trường an toàn cho thanh thiếu niên. 

Các nguyên tắc của Hướng đạo hỗ trợ sự phát triển toàn diện của những người tham gia bao 

gồm sự tự tin và tư duy phản biện. 

 

 
Tuy nhiên, các nguyên tắc của Phương pháp Hướng đạo đồng thời có thể dễ bị lạm dụng, hiểu 

sai và sử dụng sai. Việc giải thích sai một số nghi thức hoặc yếu tố của Phương pháp Hướng đạo có 

thể tạo ra tình huống có hại và lạm dụng cho trẻ em, thanh niên và thậm chí cả người lớn. 

Do đó, cần phải xem xét cả 2 yếu tố: Phương pháp Hướng đạo là một công cụ hỗ trợ và rất có 

giá trị cho sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, nó cũng dễ bị vi phạm. Vai trò của 

tất cả Người lớn trong phong trào là đảm bảo rằng Phương pháp Hướng đạo được tuân theo một 

cách an toàn và ngăn chặn bất kỳ vi phạm hoặc lạm dụng nào xảy ra. 

 

Tạo Môi Trường An Toàn Cho Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên 

 



 
 

Tôi đang ở trong một môi trƣờng an toàn nhƣ là một đứa trẻ hoặc một ngƣời 

trẻ nếu… 

 Tôi có thể tự do thể hiện bản thân. 
 Tôi cảm thấy được tôn trọng vì chính con người của tôi. 
 Tôi cảm thấy an toàn với những người trẻ và người lớn khác. 
 Tôi cảm thấy được đối xử bình đẳng. 
 Tôi biết mình phải làm gì và phải nói chuyện với ai nếu tôi cảm thấy bị đe dọa, khi tôi sợ 

hãi hoặc không thoải mái trong một tình huống bất kỳ. 
 

Đúng hay sai? 

Tôi đang ở trong một môi trƣờng an toàn nhƣ là một đứa trẻ hoặc một ngƣời trẻ 

nếu…True 

 Tôi cảm thấy được đối xử bình đẳng 
 Tôi cảm thấy không an toàn với những người trẻ và người lớn khác 
 Tôi biết phải làm gì và nói chuyện với ai nếu tôi cảm thấy bị đe dọa, khi tôi sợ hãi hoặc 

không thoải mái trong một tình huống 
 Tôi cảm thấy được tôn trọng vì con người của tôi 
 Tôi không thể tự do thể hiện bản than. 

 

Bạn là một chuyên gia trong việc xác định một môi trƣờng an toàn cho trẻ em và thanh 

thiếu niên! 



 
 

Ngƣời lớn trong phong trào: trụ cột trong việc tạo ra một môi trƣờng an toàn 

cho tất cả mọi ngƣời 

 

 
 

Sự tham gia tích cực của những ngƣời lớn có thẩm quyền 

Việc phát triển, tạo điều kiện và cung cấp Chương trình Trẻ, cũng như tất cả các chức năng và vai trò 

khác trong Hướng đạo, đòi hỏi sự tham gia tích cực của những người lớn có năng lực. 

Người lớn bị thu hút và có động cơ tham gia Phong trào Hướng đạo sẽ phát triển các năng lực cần thiết 

để thực hiện các vai trò khác nhau trong suốt thời gian của họ trong Phong trào Hướng đạo. Họ cần được hỗ 

trợ bởi các xưởng huấn luyện và các huynh trưởng khác để hiểu rõ hơn về các nguyên tắc An toàn khỏi nguy 

hại và tạo ra một môi trường an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người lớn khác xung quanh họ. 

Bằng cách này, họ có thể sống theo các quy tắc An toàn khỏi Nguỵ hại và trở thành hình mẫu cho những 

người khác. 

Môi trƣờng an toàn cho ngƣời lớn 

Thực hiện một môi trường an toàn trong Hướng đạo cũng có nghĩa là tất cả người lớn đều được lắng 

nghe, hỗ trợ và quan tâm để họ có thể thực hiện tốt nhất vai trò của mình trong mọi tình huống. 



Mỗi Tổ chức và Hiệp hội Hướng đạo Quốc gia trong WOSM có trách nhiệm tạo ra một khung vững chắc 

và các điều kiện thích hợp để người lớn có thể thực hiện vai trò của họ một cách an toàn, với tư cách là tình 

nguyện viên hoặc nhân viên chuyên nghiệp, đồng thời tính đến sự an toàn và hạnh phúc của họ. 

GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG AN TOÀN 
 

Tôi tham gia và góp phần xây dựng một môi trường an toàn trong 

Hướng đạo với vai trò một người lớn khi:  

 

 
 
 Tôi cảm thấy được những người xung quanh tin tưởng và tôn trọng. 
 Sự riêng tư của tôi được tôn trọng và tôi tôn trọng sự riêng tư của người khác. 



 Tôi có những mối quan hệ tích cực với trẻ em, thanh niên và những người lớn 
khác. 

 Tôi cam kết cung cấp một không gian an toàn cho mọi người, mọi nơi và mọi lúc. 
 Tôi biết cách thực hiện các quy tắc và quy trình an toàn thích hợp. 
 Tôi biết phải liên hệ với ai để được hỗ trợ khi cần. 

 

Tôi tham gia và góp phần xây dựng một môi trường an toàn trong Hướng đạo 

với vai trò một người lớn khi:  

 Tôi có các mối quan hệ tích cực với những người trẻ tuổi và những người lớn khác. 
 Tôi là cam kết để cung cấp một không gian an toàn cho tất cả mọi người. 
 Tôi biết cách để thực hiện các quy tắc và quy trình an toàn thích hợp. 
 Tôi cảm thấy đáng tin cậy và được tôn trọn bởi những người lớn xung quanh tôi. 

 

Bạn biết tất cả các yếu tố cần thiết của người lớn để xây dựng và là một phần của môi trường an 

toàn! 

Cấu trúc của Tổ chức Hƣớng đạo Quốc gia và An toàn khỏi Nguy hại. 

 

• Giải quyết các vấn đề về bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên là điều cần thiết cho sự an toàn của 

Hướng đạo sinh trong mỗi Tổ chức Hướng đạo Quốc gia. Nhu cầu của trẻ em và thanh thiếu niên là 

điều tối quan trọng và lợi ích cùng sự an toàn của họ là trung tâm của mọi quá trình ra quyết định. 

Điều quan trọng là đảm bảo rằng mọi người đều biết cách hành động và giữ an toàn cho cả 

phong trào. 

Mỗi tổ chức Hướng đạo Quốc gia phải có chính sách An toàn Quốc gia khỏi Nguy hại để đảm 

bảo sự an toàn của mọi người mọi lúc. Điều này cần đạt được thông qua các khóa đào tạo, công cụ 

và chiến dịch nâng cao nhận thức. Công nhận sự khác biệt văn hoá và xuất phát điểm, vị trí xã hội 

khác nhau của mỗi thành viên và nhu cầu của họ cũng nên nằm trong những ưu tiên chính của tất cả 

các NSO. 

 

XÂY DỰNG KHUNG AN TOÀN KHỎI NGUY HẠI MẠNH MẼ: 

 

Với tƣ cách là một NSO, chúng tôi sẽ có khuôn khổ An toàn khỏi Nguy hại mạnh mẽ nếu… 



 Chúng tôi có chính sách An toàn Quốc gia khỏi Nguy hại. 

 Chúng tôi bao gồm phụ huynh, giáo viên và các bên liên quan khác trong việc đồng tạo 

ra một môi trường an toàn. 

 Chúng tôi cung cấp các phương tiện và thiết bị an toàn. 

 Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo và công cụ cho người lớn, trẻ em và thanh niên 

xung quanh chủ đề An toàn khỏi Nguy hại. 

 Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện sự đa dạng và hòa nhập trong cấu trúc của 

chúng tôi. 

 Chúng tôi có các đối tác để giúp chúng tôi phát triển “văn hóa môi trường an toàn”. 

 



 

 

Với tƣ cách là một NSO, chúng tôi có Khung An toàn khỏi Nguy hại nếu… 

• Ghép các tính năng ở cột bên trái với các tính năng bên phải. 

- Chúng tôi có chính sách An toàn khỏi Nguy hại 

- Tại vị trí của NSO. 



- Chúng tôi bao gồm cha mẹ, giáo viên và những người khác trong việc đồng tạo ra 

một không gian an toàn 

- Chúng tôi cung cấp các phương tiện an toàn 

- Và thiết bị. 

- Chúng tôi đảm bảo rằng sự đa dạng và tính toàn diện được thực hiện trong cấu trúc 

của chúng tôi 

- Chúng tôi có các đối tác để giúp chúng tôi 

- Phát triển “văn hóa môi trường an toàn”. 

Bạn đúng rồi 

- NSO của bạn thật may mắn khi có bạn! Bạn hoàn toàn biết cần phải làm gì để có 

một Khung An toàn khỏi Nguy hại mạnh mẽ. 
 

An Toàn Khỏi Nguy Hại Trong Các Sự Kiện Hƣớng Đạo 

 

• Các sự kiện hướng đạo phải phản ánh được các nguyên tắc và hướng dẫn được trình bày 

trong Chính sách An toàn khỏi Nguy hại của WOSM ở tất cả các cấp. Điều này đạt được bằng cách 

bao gồm các khía cạnh khác nhau trong suốt quá trình lập kế hoạch, phân phối và theo dõi từng sự 

kiện. 

Sách Hướng dẫn về Tổ Chức Các Sự kiện Của Hướng Đạo Thế giới nêu ra những yêu cầu tối 

thiểu mà Hướng đạo Thế giới đã đặt ra cho bất kỳ tổ chức nào sẵn sàng tổ chức một sự kiện. 
 



 

Sự kiện Hƣớng đạo là một môi trƣờng an toàn nếu… 

 Chúng tôi đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo một môi 

trường an toàn. 

 Chúng tôi cung cấp tất cả thông tin cần thiết, công cụ, nguồn lực, đào tạo và hỗ trợ 

để thực hiện các biện pháp An toàn khỏi Nguy hại trước và trong sự kiện. 

 Chúng tôi cung cấp các cách thức, các kênh để mọi người bày tỏ mối quan tâm và 

thách thức của họ trong suốt sự kiện và ở mọi cấp độ, luôn luôn biết lắng nghe, 

Listening Ear. 

 Chúng tôi hỗ trợ bất kỳ nhu cầu bổ sung nào để đảm bảo một sự kiện toàn diện có 

thể tiếp cận được với tất cả mọi người. 
 

Sự Kiện Hướng Đạo An Toàn nếu: 

Chúng tôi đảm bảo rằng 

tất cả mọi người 

 cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo một không gian an toàn. 

Chúng tôi hỗ trợ bất kỳ nhu cầu bổ sung nào để đảm bảo 

bao gồm 



 biến cố. 

Chúng tôi nên cung cấp 

tất cả những gì cần thiết 

 thông tin về các biện pháp An toàn khỏi Tác hại. 

Chúng tôi cung cấp một cách để mọi người thể hiện 

mối quan tâm 

, tức là một đôi tai biết lắng nghe. 
 

 Great! 

You know all the important elements to organise a safe scout event! 
 

THỰC HIỆN AN TOÀN KHỎI TÁC HẠI 

 

Kế hoạch hành động cho An toàn khỏi Nguy hại 

Kế hoạch hành động An toàn khỏi Nguy hại thường là một phần của chính sách An toàn khỏi Tác 

hại của Quốc gia. Các hành động được xác định trong kế hoạch chủ yếu bao gồm các hành động 

được thực hiện ở cấp NSO như tổ chức không gian an toàn cho các hoạt động Hướng đạo, cung 

cấp các khóa đào tạo An toàn khỏi Tác hại cho người lớn, phát triển các thủ tục và biện pháp An 

toàn khỏi Tác hại, thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức bảo vệ khác, v.v. 

Bạn sẽ tìm thấy một số khuyến nghị dưới đây về các bước cần thực hiện với tư cách là NSO để 

triển khai An Toàn Khỏi Nguy Hại. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Thực hiện tự kiểm tra, lượng giá cấp độ thực hiện, phát triển và tính nhất quán với quy tắc 

và thủ tục của chính sách An Toàn Khỏi Nguy Hại. 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 Tìm những ý tưởng khác về cách bạn có thể đóng góp An toàn cho trẻ và an toàn 

cho cộng đồng Hướng đạo.  
 

Những hành động nhỏ nhƣng cần thiết để xây dựng một môi trƣờng an toàn 
 

 

  
 

Hãy hành động! 

 Ngoài Tổ chức Hướng đạo Quốc gia, mỗi người trong chúng ta đều có thể tham gia 

vào việc tạo ra môi trường an toàn cho tất cả mọi người. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số ý 

tưởng để truyền cảm hứng cho bạn trong việc hành động. 

 Là một người hỗ trợ đồng nghiệp trong các sự kiện Hướng đạo - Hãy là một người 

bạn chứ không phải là một kẻ bắt nạt. 

 Tìm hiểu về An toàn khỏi Tác hại và chia sẻ kiến thức của bạn với những người 

khác - Nhận thức luôn là bước khởi đầu của thay đổi tích cực. 

 Thúc đẩy các hành động và thực hành An toàn khỏi Nguy hại bên ngoài Hướng đạo 

- Chúng tôi không thể giúp tất cả mọi người, nhưng mọi người đều có thể giúp ai đó. 



 Khuyến khích các lãnh đạo trưởng thành khác nói chuyện cởi mở về An toàn khỏi 

Tác hại - Có thể nói chuyện cởi mở là một hành động trao quyền. 

 Là người lớn, bạn có bổn phận phải báo cáo - Chúng ta phải đóng vai trò phá vỡ sự 

im lặng. 
 

Trở thành một ngƣời lắng nghe tích cực 

Lắng nghe ngƣời khác 

Biết lắng nghe người khác là điều rất cần thiết trong việc tạo ra một môi trường an toàn. Chúng 

ta có xu hướng lắng nghe theo cách cho phép chúng ta áp đặt quan điểm của mình khi người kia tạm 

dừng. Đây không phải là một thực tiễn tốt để lấy thông tin hoặc cho phép ai đó chia sẻ vấn đề. 

 

Nhà tham vấn sử dụng phương pháp lắng nghe tích cực để giúp họ nắm bắt đầy đủ những gì 

người nói đang nói. Nó cũng bao gồm việc nên ghi chép lại những gì đã được nói, đây là một thực 

hành quan trọng khi thu thập thông tin về các sự cố nghiêm trọng. Hãy nhớ rằng bạn không điều tra 

vấn đề: bạn chỉ đang thu thập các sự kiện. 
 

 
 



LẮNG NGHE TÍCH CỰC 

Lắng nghe tích cực đòi hỏi cả việc lắng nghe những gì đang đƣợc nói và chú ý đến cách 

thức mà nó đƣợc nói. Nó đòi hỏi người nghe phải tập trung, hiểu, phản hồi và sau đó ghi lại những 

gì đang được nói. Nó có năm phần: 

1. Lắng nghe một cách cẩn thận và chăm chú những gì đang được nói, để đảm bảo rằng bạn có 

sự hiểu biết chung về những gì người đó đang nói. 

2. Nhớ những gì được nói, càng sát càng tốt với những từ thực sự được sử dụng và cách chúng 

được nói. 

3. Trả lời người nói để đảm bảo rằng họ biết bạn đang lắng nghe. 

4. Diễn giải những gì người nói đã nói với bạn. Bạn có thể nói điều gì đó như: 'Vì vậy, theo tôi 

hiểu, đây là những gì đã xảy ra ... Có đúng không?' 

5. Ngay khi bạn có thể, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, hãy ghi lại những gì đã nói, càng chính 

xác càng tốt. 

CẢNH BÁO:  

Khi là một người lắng nghe tích cực, điều cần thiết là bạn cũng phải tự bảo vệ mình. Đừng phán 

xét hoặc thắc mắc những gì người nói nói với bạn nhưng cũng không hứa bất cứ điều gì mà bạn có 

thể không giữ được, chẳng hạn như không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Điều quan trọng là phải 

chia sẻ thông tin với chuyên gia An toàn khỏi Nguy hại trong NSO của bạn để nhận được sự hỗ trợ 

và có thể hành động. 
 

Hãy kiểm tra kiến thức của chúng ta 

• Khi ai đó liên hệ với bạn trong tình huống không khẩn cấp ... 

• Đúng/ Sai 

• Bạn phải lắng nghe tích cực. 

• Là một nhà lãnh đạo trưởng thành, bạn phải thấy và hành động khi cần thiết. 

• Bạn có thể nói với Hướng đạo sinh 'Chà, không thể tệ như vậy được. Bạn sẽ vượt qua nó. ' 

• Bạn không hứa sẽ giữ im lặng hoặc rằng vấn đề sẽ được giải quyết. 



• Bạn giữ thông tin cho riêng mình, ngay cả khi nó là một cái gì đó nghiêm trọng. 

• Khi có cơ hội, bạn viết ra những gì bạn đã nghe, sử dụng từ ngữ trung thực nhất nếu có thể. 

• Bạn sẽ nhớ đó là ai và vì vậy bạn không cần phải ghi nhớ tên của Hướng đạo sinh. 

• Bạn nên lặp lại hoặc diễn đạt lại những gì người đó đã nói để kiểm tra xem bạn đã hiểu đúng 

sự thật chưa. 

HIỂN THỊ GỢI Ý 

Đúng rồi! 

 Amazing! 

You are ready to be a great active listener! 
 

Kinh ngạc! 

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một người lắng nghe tích cực tuyệt vời! 

 

GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN KHỎI NGUY HẠI CỦA THẾ GIỚI 

• Được phát hành vào năm 2017, Chính sách An toàn khỏi Tác hại của Thế giới đặt ra mức độ tối 

thiểu để thực hiện các thủ tục và hành động mà Hướng đạo sinh sẽ thực hiện, để tạo ra một môi 

trường an toàn cho mọi người và mọi lúc. 

• Chính sách này bao gồm những điều sau: 

o Các định nghĩa và giải thích về các khái niệm chính An toàn khỏi Nguy hại; 

o Phạm vi và mục tiêu của chính sách; 

o Một phần về thực hiện An toàn khỏi Nguy hại trong mỗi lĩnh vực Hướng đạo chính: Chương 

trình Trẻ, Người lớn trong Hướng đạo, Cơ cấu NSO, các sự kiện Hướng đạo. 

o Các phụ lục bao gồm các nguồn lực và xác định vai trò và trách nhiệm của cấp quốc gia, khu 

vực và thế giới. 



Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, chính sách An toàn khỏi Nguy hại của Thế giới là một 

hướng dẫn tham khảo hữu ích để hiểu bạn và NSO của bạn có thể thực hiện những bước nào để 

triển khai thêm An toàn khỏi Nguy hại. 
 

Giới thiệu về Bộ quy tắc ứng xử của WOSM 
 

 



Quy tắc Ứng xử của WOSM áp dụng cho các cá nhân được bổ nhiệm hoặc bầu chọn ở cấp độ 

Thế giới, Khu vực hoặc Khu vực của WOSM cũng như nhân viên của Văn phòng Hướng đạo Thế 

giới (WSB) (gọi chung là “Nhóm WOSM”). 

Quy tắc cung cấp các hướng dẫn về cách các thành viên của Nhóm WOSM phải cư xử với các 

Hướng đạo sinh khác, cũng như khi tham dự các sự kiện không phải của Hướng đạo và đại diện cho 

WOSM. Tài liệu này nhằm giúp làm rõ, về mặt cụ thể, những gì được mong đợi ở mỗi thành viên của 

Nhóm WOSM, bao gồm cả nhiệm vụ của họ là báo cáo mọi tình huống có hại mà họ có thể chứng 

kiến. Nó cũng bảo vệ những người khiếu nại. 

Tương tự như vậy, Tổ chức Hướng đạo Quốc gia có thể có Quy tắc Ứng xử cho các thành viên 

của họ. 

GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI CỦA WOSM 

• Chính sách Khiếu nại WOSM giải thích quy trình mà Văn phòng Hướng đạo Thế giới và Ủy ban 

Đạo đức WOSM (the WOSM Ethics Committee) tuân theo khi giải quyết khiếu nại liên quan đến hành 

động của các Tổ chức thành viên (MO), tình nguyện viên WOSM hoặc nhân viên WSB, liên quan đến 

các vấn đề hoặc hoạt động liên quan đến WOSM ở cấp Thế giới, Khu vực hoặc Khu vực hoặc trong 

Tổ chức thành viên (MOs) khi tình nguyện viên WOSM hoặc nhân viên WSB được WOSM triển khai 

tới MOs cho một dự án hoặc hoạt động. 

• Chính sách Khiếu nại không bao gồm các hoạt động hoặc hành động của các thành viên riêng 

lẻ của MOs xảy ra trong các MO đó, hoặc các vấn đề nội bộ của WSB. 

Chính sách giải thích quy trình xử lý và xử lý khiếu nại để đảm bảo rằng khiếu nại được giải 

quyết một cách công bằng, minh bạch và công bằng, cũng như cung cấp cho WOSM cơ hội học hỏi 

và cải thiện hoạt động cũng như hiệu suất của mình thông qua việc xem xét phản hồi quan trọng . 

Nếu bạn đang cân nhắc gửi khiếu nại theo Bộ quy tắc ứng xử WOSM hoặc Chính sách an toàn 

khỏi Nguy hại, bạn nên xem lại chính sách này vì nó sẽ cung cấp cho bạn tất cả các chi tiết cần thiết 

để gửi khiếu nại, bạn sẽ phải làm gì và cách thức WOSM sẽ chăm sóc bạn trong suốt quá trình. 
 

Nếu tôi muốn hiểu rõ hơn về tác hại và lạm dụng có nghĩa là gì, tôi nên truy cập ... 



 

• Quy tắc ứng xử của WOSM 

• Chính sách An toàn khỏi Nguy hại của WOSM 

• Chính sách Khiếu nại WOSM 

Đúng rồi! 

• Làm tốt lắm! 

Chính sách An toàn khỏi Nguy hại của Thế giới xác định thực sự thế nào là tổn hại và lạm dụng. 
 

 

Nếu tôi muốn gửi đơn khiếu nại, tôi nên đọc ... 

 • Quy tắc ứng xử của WOSM 

 Chính sách An toàn khỏi Tác hại của Thế giới 

 Chính sách Khiếu nại WOSM 
 

That's correct! 

 Yes! 

Thật vậy, Chính sách Khiếu nại WOSM phác thảo cách thức khiếu nại chính thức 
 

 Nếu tôi nghi ngờ rằng một thành viên Nhóm WOSM đang thực hiện các hành 

động ảnh hƣởng đến ngƣời khác, tôi nên kiểm tra ... 

 Quy tắc ứng xử của WOSM 

 Chính sách An toàn khỏi Tác hại của Thế giới 

 Chính sách Khiếu nại WOSM 
 

That's correct! 

 Perfect! 

Quy tắc Ứng xử của WOSM xác định khung các quy tắc và nguyên tắc Các tình nguyện viên và 

Nhân viên của WOSM phải luôn tuân theo 
 



 

 

Congratulations 

  

Bạn đã làm đƣợc rồi! 

Bạn hiện đã hoàn thành khóa đào tạo SfH 1: An toàn khỏi Nguy hại và đang trên đường trở 

thành Nhà vô địch An toàn khỏi Nguy hại! 

Chúng tôi hy vọng bạn đã học được một số kỹ năng hữu ích thông qua khóa đào tạo này và cảm 

thấy chuẩn bị tốt hơn để xây dựng một môi trường an toàn trong các hoạt động Hướng đạo. 

Chúng tôi khuyến khích bạn tiếp tục với chương trình đào tạo của SfH 2: An toàn khỏi Tác hại về 

Học tập nâng cao và nâng cao hơn nữa các kỹ năng của bạn và biến An toàn khỏi Tác hại trở thành 

hiện thực cho tất cả mọi người. 

Link của bài. 

https://www.scout.org/elearning-sfh-essential. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


