
BAÛO VEÄ TREÛ EM BAÈNG CAÙCH PHOØNG NGÖØA
AN TOAØN

Tôø thoâng tin naøy coù nhöõng lôøi khuyeân veà vieäc
baûo veä an toaøn cho treû em. Qua vieäc kieåm tra
ngoâi nhaø cuûa quyù vò vaø tieán haønh nhöõng thay
ñoåi caàn thieát, quyù vò coù theå giuùp caùc em traùnh
bò thöông tích. Xin nhôù raèng khi caùc em khoân
lôùn vaø phaùt trieån, caùc moái nguy hieåm cuõng
thay ñoåi theo, vì vaäy neân thöôøng xuyeân löu 
yù tôùi nhöõng nguy hieåm môùi.

XE COÄ
Neáu ñöùa treû môùi 12 tuoåi hoaëc nhoû hôn, khoâng neân cho em ngoài ôû haøng gheá
phía tröôùc. Tuùi khí daønh cho haønh khaùch coù theå gaây thöông tích cho em. 
Nôi an toaøn nhaát cho ñöùa treû laø ôû phaàn giöõa haøng gheá phía sau.
Khi đi xe, không nên để trẻ em dùng chung dây đeo an toàn với người khác,
không thắt dây đeo an toàn hoặc ngồi trên lòng người khác.

Trẻ em từ 8 tới 12 tuổi, và cao ít nhất bốn feet, chín in-sơ bao giờ cũng nên
đeo dây an toàn vắt qua vai/đùi. Daây löng ñoù phaûi choaøng qua phaàn hoâng,
chöù khoâng phaûi laø buïng cuûa em, vaø choaøng qua phaàn giöõa vai.
Söû Duïng Gheá Xe Daønh Cho Treû Em Moät Caùch An Toaøn 
-  Söû duïng caùc loaïi gheá ngoài ñaõ ñaùp öùng ñöôïc hoaëc hôn Caùc Tieâu Chuaån
cuûa Lieân Bang veà An Toaøn Khi Ñi Xe Gaén Maùy (Federal Motor Vehicle
Safety Standards). Để biết thông tin về loại ghế an toàn nào nên sử dụng,
theo tuổi, chiều cao và trọng lượng của một đứa trẻ, xin liên lạc với Cơ quan
Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (National Highway Traffic
Safety Administration). Ñeå bieát theâm chi tieát veà caùc ñieàu luaät lieân quan tôùi
gheá xe an toaøn taïi tieåu bang quyù vò, xin lieân laïc vôùi cô quan thi haønh luaät
phaùp taïi ñòa phöông.

-  Ñeå bieát theâm chi tieát veà Gheá Xe An 
   Toaøn Theo Doõi caùc söï kieän hoaëc caùc
   loaïi gheá xe an toaøn daønh cho caùc 
   gia ñình coù lôïi töùc thaáp, xin lieân laïc 
   vôùi National SAFE KIDS Campaign.
-  Luoân söû duïng gheá xe an toaøn, ngay 
   caû khi chæ ñi moät quaõng ñöôøng ngaén.
-  Tröôùc khi laép gheá xe an toaøn, xin 
   ñoïc caû phaàn höôùng daãn veà gheá xe 
   an toaøn maø haõng saûn xuaát cung 
   caáp vaø taøi lieäu höôùng daãn söû 
   duïng cho chieác xe cuûa quyù vò.
-  Ñeå bieát loaïi gheá xe cuûa con quyù vò 
   coù bò thaâu hoài hay khoâng, xin lieân 
   laïc vôùi Sôû An Toaøn Giao Thoâng 
   Xa Loä Quoác Gia (National 
   Highway Transportation 
   Safety Administration).
-  Neáu gheá xe cuûa treû ñaõ
   gaëp tai naïn xe coä, xin 
   thay gheá môùi.
-  Ñoái vôùi nhöõng treû em coù 
   nhu caàu ñaëc bieät, neân lieân 
   laïc vôùi baùc só cuûa caùc em ñeå 
   bieát loaïi gheá xe thích hôïp.

Khoâng bao giôø ñeå con quyù vò moät mìnhtrong xe, duø chæ trongmoät phuùt. Nhieät ñoä coùtheå quaù noùng hoaëccon quyù vò coù theå töïgaây thöông tích chomình ôû beân trong xe.

Khi treû em vui chôi vaø khaùm phaù theå giôùi cuûa mình,
treû coù theå bò toån thöông. Cho duø laø ôû nhaø, nôi giöõ
treû, ôû tröôøng, hay ôû ngoaøi trôøi, caùc baäc cha meï vaø
nhöõng ngöôøi chaêm soùc khoâng phaûi luùc naøo cuõng coù
theå baûo veä ñöôïc caùc em. Tuy nhieân, quyù vò coù theå
aùp duïng caùc bieän phaùp ñeå giaûm bôùt nguy cô bò toån
thöông. Quyù vò cuõng coù theå daïy cho caùc em nhöõng
thoùi quen vaø thaùi ñoä an toaøn ñeå caùc em töï baûo 
veä baûn thaân traùnh nhöõng tình huoáng nguy hieåm.
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Để biết thêm thông tin về Các Chương Trình Học
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Camarillo
730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

Long Beach
249 East Ocean Boulevard, 
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

Orange
333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

San Diego
2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411

Yuba City
1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503

Ñeå nhaän theâm caùc taøi lieäu cuûa CHS Fami yCHS Family
Education Program (Education Program (Chöông Trình Giaùo Duïc 
Gia Ñình CHS), CHS), xin goïi soá (714) 712-7888.

M c d  ch ng t i mu n cung c p th ng tin ch nh cMặc dù chúng tôi muốn cung cấp thông tin chính xác
v  c p nh t, m t  th ng tin n y c  th   thay ivà cập nhật, một số thông tin này có thể đã thay đổi

 t  hi in t  th ng tin n y  Vui ng h i  i n chuy nkể từ khi in tờ thông tin này. Vui lòng hỏi ý kiến chuyên
gia v  an to n  bi t tin t c c p nh t nh t ho c c cgia về an toàn để biết tin tức cập nhật nhất hoặc các
ngu n tr  gi p h c, v  d  nh  Chi dr n’  Saf tynguồn trợ giúp khác, ví dụ như Children’s Safety
N t or  t i chi dr n af tyn t or org Network tại www.childrenssafetynetwork.org 

Caùc Truï Sôû Chính cuûa Coâng Ty 
(Corporate Headquarters)
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org

Ñeå Nhaän Child Care and Development Services
(Caùc Dòch Vuï Phaùt Trieån vaø Chaêm Soùc Treû Em),
xin goïi soá (888) CHS-4KIDS hoaëc moät trong caùc
vaên phoøng sau ñaây cuûa CHS:

CHILDREN’S
HOME
SOCIETY OF
CALIFORNIA

©2007 Children’s Home Society
of California/Rev 2014



MOÂI TRÖÔØNG TRONG NHAØ
Chu n b  n m t b    c u y  trong nh  v   c a qu  v  Chuẩn bị sẵn một bộ đồ sơ cứu đầy đủ trong nhà và xe của quý vị. 
B o m  n i cung c p d ch v  gi  tr  c a qu  v  ho c tr ng c a Bảo đảm là nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ của quý vị hoặc trường của 

a tr  c ng c  b    c u n y   bi t b    c u n n c  nh ng đứa trẻ cũng có bộ đồ sơ cứu này. Để biết bộ đồ sơ cứu nên có những 
v t d ng g , h y i n c v i H i H ng h p  Hoa K  vật dụng gì, hãy liên lạc với Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (Am rican (American 
R d Cro )Red Cross).

Giöõ moät danh saùch caùc soá ñieän thoaïi lieân laïc trong tröôøng hôïp khaån
caáp gaàn maùy ñieän thoaïi: 911 (daïy nhöõng treû em lôùn veà caùch quay soá
vaø khi naøo caàn goïi soá ñoù), nha só, nhöõng ngöôøi lieân laïc trong tröôøng
hôïp khaån caáp, soá ñieän thoaïi nhaø/ñòa chæ cuûa ngöôøi goïi, beänh
vieän, rung m Ki m So t Ch t cTrung Tâm Kiểm Soát Chất Độc

a Ph ng Địa Phương (local Poison Control
Center), baùc só nhi khoa, caûnh saùt.

Söû duïng caùc loaïi choát khoùa an 
toaøn trong nhaø veä sinh, phoøng 
nguû, vaø beáp ñeå treû nhoû khoâng 
theå môû ñöôïc tuû vaø ngaên keùo.

Ñoà Ñieän Gia Duïng
-  Che caùc oå caém ñieän 
khoâng söû duïng tôùi.

-  Khoâng söû duïng caùc loaïi 
maùy moùc chaïy ñieän (maùy 
saáy toùc, ñaøi radio) gaàn nöôùc.

-  Khoâng caém daây ñieän khi tay ñang öôùt hoaëc khi ñöùng 
   treân saøn öôùt.
-   d y i n  n i a t m v i  r  m c  th  t  v p Để dây điện ở nơi xa tầm với. Trẻ em có thể té vấp 
      ho c o d y i n, m r i  v t  hoặc kéo dây điện, làm rơi đồ vật. 

Teù Ngaõ
-  Luoân baät ñeøn ñeâm trong phoøng nguû vaø trong loái haønh lang.
-  Duøng moät mieáng thaûm cao su trong phoøng taém voøi sen hoaëc 
   buoàng taém.
-    i v i tr  m d i b n tu i, n n p c ng ch n an to n Đối với trẻ em dưới bốn tuổi, nên lắp cổng chắn an toàn 
       u v  cu i c u thangở đầu và cuối cầu thang.

Beáp
-  Treân beáp, xoay tay caàm cuûa chaûo vaø noài veà phía sau 
   ñeå treû em khoâng theå keùo xuoáng ñöôïc.
-  Daïy treû em raèng beáp loø vaø beáp loø nöôùng raát noùng neân 
   khoâng ñöôïc chaïm vaøo.
-  Caát dao ôû nôi ngoaøi taàm vôùi cuûa treû em.
-  Noùi chuyeän vôùi treû em veà caùc moái nguy hieåm cuûa maùy 
   xay raùc trong chaäu röûa cheùn.

Khoâng bao giôø laéc maïnh em beù.
Khoâng bao giôø ñeå em beù moät mình treân giöôøng, treân baøn thay taõ, hoaëc trong boàn taém, duø chæ trong moät giaây.

NÖÔÙC
-  Khoâng bao giôø ñeå treû sô sinh vaø treû nhoû moät mình ôû gaàn nöôùc. 
   Caùc em coù theå cheát ñuoái trong boàn taém, xoâ nöôùc, hoaëc boàn veä sinh.

-  Daïy bôi cho treû em töø boán tuoåi trôû leân. 

-  Khi treû em bôi, ngöôøi lôùn phaûi luoân coù maët ôû ñoù. Ki m tra d ng c  Kiểm tra dụng cụ 
      ng ph  h n c p b n h  b iứng phó khẩn cấp bên hồ bơi.

-  N u nh  qu  v  c  h  b i ho c b n t m n c n ng, ph i c  h ng Nếu nhà quý vị có hồ bơi hoặc bồn tắm nước nóng, phải có hàng 
      r o c  h a (cao t nh t b n f t, c c thanh h ng r o c ch nhau rào có khóa (cao ít nhất bốn feet, các thanh hàng rào cách nhau 
      ch a t i b n in- )chưa tới bốn in-sơ).

-  Caùc ñoà chôi daønh cho baõi bieån vaø hoà bôi khoâng phaûi laø phao bôi 
   thích hôïp.

CAÙC MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI
Kieåm tra saân chôi ñeå baûo ñaûm 
an toaøn (caùc beà maët noùng, 
ñoà vaät saéc nhoïn, vaät cöùng).

Phanh Thaéng An Toaøn
-  Xe ñaïp: Treû em caàn mang noùn baûo 
   hieåm vaø mang taám baûo veä cuøi choû.
-  r t patanh b nh th ng/tr t v n: Trượt patanh bánh thẳng/trượt ván: 
      r  m n n mang n n b o hi m, Trẻ em nên mang nón bảo hiểm, 
      m b o v  u g i v  hu u tay, đệm bảo vệ đầu gối và khuỷu tay, 
      v  t m ch n c  tayvà tấm chắn cổ tay.

Ñöôøng Phoá
Daïy treû em:
-  Naém tay ngöôøi lôùn vaø quan saùt caû hai 
   höôùng tröôùc khi qua ñöôøng.
-  Tuaân theo luaät leä giao thoâng.
-  Khoâng chaïy xuoáng ñöôøng ñeå baét boùng.
-   Ñi xe ñaïp ôû phía beân phaûi ñöôøng cuøng chieàu vôùi höôùng giao thoâng.
-  Duøng tay xin sang ñöôøng khi ñi xe.
-  Chuù yù tôùi xe ñang luøi ra töø caùc ñöôøng laùi xe vaøo nhaø.
  
Naéng
-  Traùnh ñeå caùc em beù döôùi saùu thaùng tuoåi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh 
   naéng maët trôøi.
-  Tia naéng maët trôøi maïnh nhaát laø vaøo khoaûng töø 10 giôø saùng tôùi 
   4 giôø chieàu vaø coù theå gaây nguy hieåm, ngay caû khi trôøi nhieàu maây.
-   Ba möôi phuùt tröôùc khi ñi ra ngoaøi, treû em neân thoa kem choáng  
   naéng coù SPF ôû möùc toái thieåu laø 15, tröø treû sô 
   sinh döôùi saùu thaùng tuoåi. 
   Khi ôû ngoaøi trôøi caû ngaøy, 
   thoa kem choáng naéng laïi 
   cho treû em neáu caàn thieát 
   sau khi bôi hoaëc ra moà hoâi.

CHAÁT ÑOÄC

ham gia c c p h ngTham gia các lớp hướng

d n h i c tim ph i v  dẫn hồi sức tim phổi và sơ

c u cho tr   inh/tr  mcứu cho trẻ sơ sinh/trẻ em

t i H i H ng h p  Hoatại Hội Hồng Thập Tự Hoa

K  ho c c c ch ng tr nhKỳ hoặc các chương trình

c  ch ng nh n h ccó chứng nhận khác.

S  AN O N IN ERNESự AN TOàN INTERNET

Chì
Caùc Nguoàn Gaây Nhieãm Ñoäc Chì:  
-  B i, ch a h a, c c m nh n bong ra, ch i c t m b ng i Bụi, chìa khóa, các mảnh sơn bong ra, chơi cát làm bằng sỏi 
      ho c  c m th ch, t, n c,  ch i n v   ch i nh ahoặc đá cẩm thạch, đất, nước, đồ chơi sơn và đồ chơi nhựa.
Ngaên Ngöøa Nhieãm Ñoäc Chì:
-   Söû duïng caùc loaïi sôn vaø hoùa chaát “khoâng coù chì.”
-   R a tay th ng uy n v  n u ng nh m nh  gi m nguy Rửa tay thường xuyên và ăn uống lành mạnh để giảm nguy 
      c  ch t ch  ng m v o trong c  thcơ chất chì ngấm vào trong cơ thể.
-   Kieåm tra caùc beà maët sônå.
Kieåm Tra vaø Loaïi Boû:
-   Vieäc kieåm tra neân do ngöôøi coù chuyeân moân thöïc hieän, ñaëc bieät 
   laø ñoái vôùi nhöõng caên nhaø ñöôïc xaây tröôùc naêm 1978.
-   Neáu treû em coù nguy cô nhieãm ñoäc chì, neân cho caùc em ñi xeùt 
   nghieäm vaøo naêm 1, 2, vaø 6 tuoåi.
-   Caùc cô quan sau ñaây coù theå trôï giuùp xeùt nghieäm vaø loaïi boû chì:
            • Sôû y teá ñòa phöông hoaëc baùc só gia ñình
            • Trung Taâm Tin Töùc Quoác Gia veà Chì (National Lead 
                Information Center) taïi soá  (800) 424-LEAD (5323)
            • Quyù vò coù theå xeùt nghieäm nguoàn nöôùc cuûa nhaø mình baèng 
                caùch goïi Ñöôøng Daây Khaån veà Nöôùc Uoáng An Toaøn (Safe 
                Drinking Water Hotline) cuûa Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng 
                (Environmental Protection Agency) taïi soá (800) 426-4791
Thuoác Men
-  Ñaäy chaët naép caùc loï thuoác vaø caát ôû ngoaøi taàm vôùi cuûa treû em.
-  Luoân hoûi yù kieán baùc só tröôùc khi cho treû em duøng thuoác.
-   Khoâng goïi thuoác laø “keïo.”
-   Ñoïc vaø tuaân theo taát caû caùc höôùng daãn vaø caûnh baùo.
-   Chæ söû duïng thuoác theo toa cho ñöùa treû vaø cho caên beänh maø 
   thuoác ñoù ñöôïc keâ toa.

Lu t B o V  An o n hi S  D ng Int rn tLuật Bảo Vệ An Toàn khi Sử Dụng Internet
o Lu t B o V  S  Ri ng  r n M ng r c uy n c a r  Em (COPPA)Đạo Luật Bảo Vệ Sự Riêng Tư Trên Mạng Trực Tuyến của Trẻ Em (COPPA)

qui nh c c trang b ph i th ng b o c c ch nh ch b o v   ri ng tqui định các trang web phải thông báo các chính sách bảo vệ sự riêng tư
ngay tr n trang b c a h  v  ph i c   ch p thu n c a ph  huynh tr cngay trên trang web của họ và phải có sự chấp thuận của phụ huynh trước
hi  ngh  tr  m d i 13 tu i cung c p th ng tin v  c c m, v  d  khi đề nghị trẻ em dưới 13 tuổi cung cấp thông tin về các em, ví dụ 

nh  t n, a ch ,  i n tho i, như tên, địa chỉ, số điện thoại, 
ho c  An SinhX  H i  hoặc số An Sinh Xã Hội. 

B o V  v  D y Con Qu  V :Bảo Vệ và Dạy Con Quý Vị:
-  V  c c h nh vi v  c ch Về các hành vi và cách 
      b o v  an to n hi  d ng bảo vệ an toàn khi sử dụng 
      m ng tr c tuy n tr c hi mạng trực tuyến trước khi 
      c c m b t u  d ng các em bắt đầu sử dụng 
      m y i n to n  máy điện toán. 
-  V  c c m i nguy hi m c  Về các mối nguy hiểm có 
      th  y ra, trong  bao thể xảy ra, trong đó bao 
      g m th ng tin gi  m o, gồm thông tin giả mạo, 
      nh ng  u i d ng những kẻ xấu lợi dụng 
      tr n m ng, c hi p tr n trên mạng, ức hiếp trên 
      m ng (h nh ng c hi p mạng (hành động ức hiếp 
      tr n m ng tr c tuy n bao trên mạng trực tuyến bao 
      g m nh ng h nh nh g y gồm những hình ảnh gây 
      h  ch u ho c nh ng i khó chịu hoặc những lời 
      nh n t t n nh n), v  m o danh (nh ng  g i th  gi  m o  b n b , nhận xét tàn nhẫn), và mạo danh (những kẻ gửi thư giả mạo là bạn bè, 
      c  quan ch nh ph , ho c ng n h ng v  c c m c ch b t h p ph p)cơ quan chính phủ, hoặc ngân hàng vì các mục đích bất hợp pháp).
-  C c qui nh h n ch  ng th i gian c c m c  d ng m y i n Các qui định hạn chế lượng thời gian các em được sử dụng máy điện 
      to n, c ph p ti p c v i ai, c  th  truy c p c c d ng trang b hay toán, được phép tiếp xúc với ai, có thể truy cập các dạng trang web hay 
      ch i nh ng tr  ch i n o, v  hi n o th  c ph p  d ng m y i n to nchơi những trò chơi nào, và khi nào thì được phép sử dụng máy điện toán.
-  m n qu  v  n u g p b t c  v n  g  tr n m ng i n to nTìm đến quý vị nếu gặp bất cứ vấn đề gì trên mạng điện toán.
-  Kh ng bao gi  thu p g p g  ng i  ho c cung c p c c th ng tin c  Không bao giờ thu xếp gặp gỡ người lạ hoặc cung cấp các thông tin cá 
      nh n,  c  m t h unhân, kể cả mật khẩu.
-  Ch  ti p c v i nh ng ng i  g p ngo i iChỉ tiếp xúc với những người đã gặp ngoài đời.
-  C c m v n ch u tr ch nhi m v  c c h nh ng c a m nh ngay c  tr n Các em vẫn chịu trách nhiệm về các hành động của mình ngay cả trên 
      m ng tr c tuy nmạng trực tuyến.

-  Khi duøng caùc chaát chuøi röûa, môû 
   cöûa soå ñeå khoâng khí löu thoâng.
-  Giöõ caùc loaïi hoùa chaát, chaát chuøi röûa, 
   myõ phaåm, daàu goäi ñaàu, vaø xaø boâng 
   ôû nôi ngoaøi taàm vôùi cuûa treû em hoaëc 
   trong tuû coù khoùa.
-  Moät soá loaïi caây troàng trong nhaø coù theå gaây ngoä ñoäc khi aên hoaëc 
   chaïm vaøo. Traùnh ñeå treû em chaïm vaøo caùc caây naøy.
-  Daïy treû em khoâng aên, uoáng, hoaëc môû ñoà aên neáu khoâng bieát ñoù laø gì.
-  Khoâng duøng loø nöôùng thòt hoaëc duïng cuï khaùc ôû beân ngoaøi nhaø ñeå söôûi. 
   Vì caùc duïng cuï naøy coù theå gaây nhieãm ñoäc khí carbon monoxide.
-  Caùc daáu hieäu caûnh baùo veà ngoä ñoäc: Hôi thôû coù muøi baát thöôøng, 
   boûng raùt vuøng xung quanh mieäng, ra moà hoâi, noân nao bao töû hoaëc 
   oùi möûa, choùng maët, hoaëc co giaät. N u con qu  v  c  c c tri u ch ng Nếu con quý vị có các triệu chứng 
      n y, h y g i ng D y r  Gi p Ch ng c t i  (800) 222-1222này, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp Chống Độc tại số (800) 222-1222.
   Ñöøng coá tìm caùch laøm cho con quyù vò oùi möûa. 
-  N u con qu  v  h  th  ho c qu  ng , h y g i 911 ngayNếu con quý vị khó thở hoặc quỵ ngã, hãy gọi 911 ngay.

-   Daïy treû em khoâng chôi vôùi neán, 
   queït ga, vaø dieâm queït.

-   Quaù nhieàu phích caém trong moät oå caém vaø 
   ñeå daây ñieän döôùi thaûm coù theå gaây hoûa hoaïn.

-   Baûo ñaûm laø coù maùy baùo ñoäng khoùi ôû beân 
   ngoaøi moãi phoøng nguû, trong moãi taàng, vaø trong 
   nhaø ñaäu xe. Ki m tra chu ng b o ng u Kiểm tra chuông báo động sáu 
      th ng m t n v  thay pin h ng n mtháng một lần và thay pin hàng năm.

-   Trong nhaø phaûi coù ñeøn pin vaø caùc bình daäp 
   löûa. Bieát caùch söû duïng caùc duïng cuï naøy.

-   Neáu cöûa soå nhaø quyù vò coù caùc thanh chaén baûo veä an toaøn, 
   baûo ñaûm raèng caùc choát khoùa vaø thanh chaén an toaøn môû ñöôïc.

-   Coù keá hoaïch thoaùt hieåm trong tröôøng hôïp coù hoûa hoaïn 
   vaø taäp thöïc hieän keá hoaïch naøy.

-   Trong tröôøng hôïp coù hoûa hoaïn, 
   boø treân saøn vì khoùi vaø hôi noùng 
   thöôøng bay leân cao.

-   Daïy con quyù vò khoâng chaïy 
   neáu quaàn aùo cuûa caùc em beùn 
   löûa maø aùp duïng caùch “döøng laïi, 
   ngoài xuoáng, vaø laên troøn.” Caùc 
   em neân ôû nguyeân vò trí ñoù, naèm 
   xuoáng saøn, vaø laên troøn trong 
   khi duøng tay che maët.

HOÛA HOAÏN 

Treû em caàn ca
ùc nguyeân

taéc ñeå bieát giôù
i haïn.

Caùc nguyeân ta
éc ñaët ra

caàn phaûi cuï the
å.

SAÙCH DAØNH CHO TREÛ EM
NO DRAGONS FOR TEA: FIRE SAFETY FOR KIDS (AND DRAGONS) 
Jean Pendziwol, illustrated by Martine Gourbault
IT’S TIME TO CALL 911
Penton Overseas
I CAN BE SAFE
Pat Thomas, illustrated by Lesley Harker
CAÙC TOÅ CHÖÙC
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
(847) 434-4000 hoaëc www.aap.org
SAFE KIDS  
(202) 662-0600 hoaëc www.safekids.org
CHILDREN’S SAFETY NETWORK 
(617) 618-2918 hoaëc www.childrenssafetynetwork.org

ÑEÅ TÌM HIEÅU THEÂM
C c Bi n Ph p B o V  An o n Kh cCác Biện Pháp Bảo Vệ An Toàn Khác
-  t m y t nh  trong ph ng th ng Đặt máy tính ở trong phòng thường 
      hay  d ng trong nh , n i c  th  hay sử dụng trong nhà, nơi có thể 
      gi m t d  d nggiám sát dễ dàng.
-  nh d u c c trang b m  con Đánh dấu các trang web mà con 
      qu  v  c  th  truy c pquý vị có thể truy cập.
-  S  d ng c c ch ng tr nh cha m  i m Sử dụng các chương trình cha mẹ kiểm 
      o t  C c ch ng tr nh n y gi p qu  soát. Các chương trình này giúp quý 
      v  ch n, th o d i, c v  nh gi  c c vị chặn, theo dõi, lọc và đánh giá các 
      trang b c  n i dung h ng ph  h ptrang web có nội dung không phù hợp.
-  m th m c c ngu n tr  gi p v  b o v  Tìm thêm các nguồn trợ giúp về bảo vệ 
      an to n hi  d ng Int rn t tr n tr ng an toàn khi sử dụng Internet trên trạng 
      m ng i n to n onguardon in gov mạng điện toán www.onguardonline.gov 
      v  cyb rtip in com (  b o c o c cvà www.cybertipline.com (để báo cáo các
      tr ng h p m d ng t nh d c tr  m)trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em).



MOÂI TRÖÔØNG TRONG NHAØ
Chuẩn bị sẵn một bộ đồ sơ cứu đầy đủ trong nhà và xe của quý vị. 
Bảo đảm là nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ của quý vị hoặc trường của 
đứa trẻ cũng có bộ đồ sơ cứu này. Để biết bộ đồ sơ cứu nên có những 
vật dụng gì, hãy liên lạc với Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (American 
Red Cross).

Giöõ moät danh saùch caùc soá ñieän thoaïi lieân laïc trong tröôøng hôïp khaån
caáp gaàn maùy ñieän thoaïi: 911 (daïy nhöõng treû em lôùn veà caùch quay soá
vaø khi naøo caàn goïi soá ñoù), nha só, nhöõng ngöôøi lieân laïc trong tröôøng
hôïp khaån caáp, soá ñieän thoaïi nhaø/ñòa chæ cuûa ngöôøi goïi, beänh
vieän, Trung Tâm Kiểm Soát Chất Độc
Địa Phương (local Poison Control
Center), baùc só nhi khoa, caûnh saùt.

Söû duïng caùc loaïi choát khoùa an
toaøn trong nhaø veä sinh, phoøng
nguû, vaø beáp ñeå treû nhoû khoâng 
theå môû ñöôïc tuû vaø ngaên keùo.

Ñoà Ñieän Gia Duïng
-  Che caùc oå caém ñieän 
khoâng söû duïng tôùi.

-  Khoâng söû duïng caùc loaïi 
maùy moùc chaïy ñieän (maùy 
saáy toùc, ñaøi radio) gaàn nöôùc.

-  Khoâng caém daây ñieän khi tay ñang öôùt hoaëc khi ñöùng 
treân saøn öôùt.

-  Để dây điện ở nơi xa tầm với. Trẻ em có thể té vấp 
hoặc kéo dây điện, làm rơi đồ vật.

Teù Ngaõ
-  Luoân baät ñeøn ñeâm trong phoøng nguû vaø trong loái haønh lang.
-  Duøng moät mieáng thaûm cao su trong phoøng taém voøi sen hoaëc
buoàng taém.

-  Đối với trẻ em dưới bốn tuổi, nên lắp cổng chắn an toàn
ở đầu và cuối cầu thang.

Beáp
-  Treân beáp, xoay tay caàm cuûa chaûo vaø noài veà phía sau 
ñeå treû em khoâng theå keùo xuoáng ñöôïc.

-  Daïy treû em raèng beáp loø vaø beáp loø nöôùng raát noùng neân
khoâng ñöôïc chaïm vaøo.

-  Caát dao ôû nôi ngoaøi taàm vôùi cuûa treû em.
-  Noùi chuyeän vôùi treû em veà caùc moái nguy hieåm cuûa maùy
xay raùc trong chaäu röûa cheùn.

Khoâng bao giôø laéc maïnh em beù.
Khoâng bao giôø ñeå em beù moät mình treân giöôøng, treân baøn thay taõ, hoaëc trong boàn taém, duø chæ trong moät giaây.

NÖÔÙC
- Khoâng bao giôø ñeå treû sô sinh vaø treû nhoû moät mình ôû gaàn nöôùc. 
Caùc em coù theå cheát ñuoái trong boàn taém, xoâ nöôùc, hoaëc boàn veä sinh.

- Daïy bôi cho treû em töø boán tuoåi trôû leân. 

- Khi treû em bôi, ngöôøi lôùn phaûi luoân coù maët ôû ñoù. Kiểm tra dụng cụ
ứng phó khẩn cấp bên hồ bơi.

- Nếu nhà quý vị có hồ bơi hoặc bồn tắm nước nóng, phải có hàng
rào có khóa (cao ít nhất bốn feet, các thanh hàng rào cách nhau
chưa tới bốn in-sơ).

- Caùc ñoà chôi daønh cho baõi bieån vaø hoà bôi khoâng phaûi laø phao bôi 
thích hôïp.

CAÙC MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI
Kieåm tra saân chôi ñeå baûo ñaûm
an toaøn (caùc beà maët noùng,
ñoà vaät saéc nhoïn, vaät cöùng).

Phanh Thaéng An Toaøn
-  Xe ñaïp: Treû em caàn mang noùn baûo
hieåm vaø mang taám baûo veä cuøi choû.

-  Trượt patanh bánh thẳng/trượt ván: 
Trẻ em nên mang nón bảo hiểm, 
đệm bảo vệ đầu gối và khuỷu tay, 
và tấm chắn cổ tay.

Ñöôøng Phoá
Daïy treû em:
-  Naém tay ngöôøi lôùn vaø quan saùt caû hai 
höôùng tröôùc khi qua ñöôøng.

-  Tuaân theo luaät leä giao thoâng.
-  Khoâng chaïy xuoáng ñöôøng ñeå baét boùng.
-   Ñi xe ñaïp ôû phía beân phaûi ñöôøng cuøng chieàu vôùi höôùng giao thoâng.
-  Duøng tay xin sang ñöôøng khi ñi xe.
-  Chuù yù tôùi xe ñang luøi ra töø caùc ñöôøng laùi xe vaøo nhaø.

Naéng
-  Traùnh ñeå caùc em beù döôùi saùu thaùng tuoåi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh
naéng maët trôøi.

-  Tia naéng maët trôøi maïnh nhaát laø vaøo khoaûng töø 10 giôø saùng tôùi 
4 giôø chieàu vaø coù theå gaây nguy hieåm, ngay caû khi trôøi nhieàu maây.

-   Ba möôi phuùt tröôùc khi ñi ra ngoaøi, treû em neân thoa kem choáng 
naéng coù SPF ôû möùc toái thieåu laø 15, tröø treû sô
sinh döôùi saùu thaùng tuoåi. 
Khi ôû ngoaøi trôøi caû ngaøy, 
thoa kem choáng naéng laïi 
cho treû em neáu caàn thieát 
sau khi bôi hoaëc ra moà hoâi.

CHAÁT ÑOÄC

Tham gia các lớp hướng

dẫn hồi sức tim phổi và sơ

cứu cho trẻ sơ sinh/trẻ em

tại Hội Hồng Thập Tự Hoa

Kỳ hoặc các chương trình

có chứng nhận khác.

Sự AN TOàN INTERNET

Chì
Caùc Nguoàn Gaây Nhieãm Ñoäc Chì:  
-  Bụi, chìa khóa, các mảnh sơn bong ra, chơi cát làm bằng sỏi 
   hoặc đá cẩm thạch, đất, nước, đồ chơi sơn và đồ chơi nhựa.
Ngaên Ngöøa Nhieãm Ñoäc Chì:
-   Söû duïng caùc loaïi sôn vaø hoùa chaát “khoâng coù chì.”
-   Rửa tay thường xuyên và ăn uống lành mạnh để giảm nguy 
   cơ chất chì ngấm vào trong cơ thể.
-   Kieåm tra caùc beà maët sônå.
Kieåm Tra vaø Loaïi Boû:
-   Vieäc kieåm tra neân do ngöôøi coù chuyeân moân thöïc hieän, ñaëc bieät 
   laø ñoái vôùi nhöõng caên nhaø ñöôïc xaây tröôùc naêm 1978.
-   Neáu treû em coù nguy cô nhieãm ñoäc chì, neân cho caùc em ñi xeùt 
   nghieäm vaøo naêm 1, 2, vaø 6 tuoåi.
-   Caùc cô quan sau ñaây coù theå trôï giuùp xeùt nghieäm vaø loaïi boû chì:

• Sôû y teá ñòa phöông hoaëc baùc só gia ñình
• Trung Taâm Tin Töùc Quoác Gia veà Chì (National Lead 
 Information Center) taïi soá  (800) 424-LEAD (5323)

• Quyù vò coù theå xeùt nghieäm nguoàn nöôùc cuûa nhaø mình baèng 
 caùch goïi Ñöôøng Daây Khaån veà Nöôùc Uoáng An Toaøn (Safe 
 Drinking Water Hotline) cuûa Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng 
 (Environmental Protection Agency) taïi soá (800) 426-4791

Thuoác Men
-  Ñaäy chaët naép caùc loï thuoác vaø caát ôû ngoaøi taàm vôùi cuûa treû em.
-  Luoân hoûi yù kieán baùc só tröôùc khi cho treû em duøng thuoác.
-   Khoâng goïi thuoác laø “keïo.”
-   Ñoïc vaø tuaân theo taát caû caùc höôùng daãn vaø caûnh baùo.
-   Chæ söû duïng thuoác theo toa cho ñöùa treû vaø cho caên beänh maø 
   thuoác ñoù ñöôïc keâ toa.

Luật Bảo Vệ An Toàn khi Sử Dụng Internet
Đạo Luật Bảo Vệ Sự Riêng Tư Trên Mạng Trực Tuyến của Trẻ Em (COPPA)
qui định các trang web phải thông báo các chính sách bảo vệ sự riêng tư
ngay trên trang web của họ và phải có sự chấp thuận của phụ huynh trước
khi đề nghị trẻ em dưới 13 tuổi cung cấp thông tin về các em, ví dụ 
như tên, địa chỉ, số điện thoại, 
hoặc số An Sinh Xã Hội. 

Bảo Vệ và Dạy Con Quý Vị:
-  Về các hành vi và cách 
   bảo vệ an toàn khi sử dụng 
   mạng trực tuyến trước khi 
   các em bắt đầu sử dụng 
   máy điện toán. 
-  Về các mối nguy hiểm có 
   thể xảy ra, trong đó bao 
   gồm thông tin giả mạo, 
   những kẻ xấu lợi dụng 
   trên mạng, ức hiếp trên 
   mạng (hành động ức hiếp 
   trên mạng trực tuyến bao 
   gồm những hình ảnh gây 
   khó chịu hoặc những lời 
   nhận xét tàn nhẫn), và mạo danh (những kẻ gửi thư giả mạo là bạn bè, 
   cơ quan chính phủ, hoặc ngân hàng vì các mục đích bất hợp pháp).
-  Các qui định hạn chế lượng thời gian các em được sử dụng máy điện 
   toán, được phép tiếp xúc với ai, có thể truy cập các dạng trang web hay 
   chơi những trò chơi nào, và khi nào thì được phép sử dụng máy điện toán.
-  Tìm đến quý vị nếu gặp bất cứ vấn đề gì trên mạng điện toán.
-  Không bao giờ thu xếp gặp gỡ người lạ hoặc cung cấp các thông tin cá 
   nhân, kể cả mật khẩu.
-  Chỉ tiếp xúc với những người đã gặp ngoài đời.
-  Các em vẫn chịu trách nhiệm về các hành động của mình ngay cả trên 
   mạng trực tuyến.

-  Khi duøng caùc chaát chuøi röûa, môû 
   cöûa soå ñeå khoâng khí löu thoâng.
-  Giöõ caùc loaïi hoùa chaát, chaát chuøi röûa, 
 myõ phaåm, daàu goäi ñaàu, vaø xaø boâng 
 ôû nôi ngoaøi taàm vôùi cuûa treû em hoaëc 
 trong tuû coù khoùa.

-  Moät soá loaïi caây troàng trong nhaø coù theå gaây ngoä ñoäc khi aên hoaëc 
 chaïm vaøo. Traùnh ñeå treû em chaïm vaøo caùc caây naøy.
-  Daïy treû em khoâng aên, uoáng, hoaëc môû ñoà aên neáu khoâng bieát ñoù laø gì.
-  Khoâng duøng loø nöôùng thòt hoaëc duïng cuï khaùc ôû beân ngoaøi nhaø ñeå söôûi. 
 Vì caùc duïng cuï naøy coù theå gaây nhieãm ñoäc khí carbon monoxide.

-  Caùc daáu hieäu caûnh baùo veà ngoä ñoäc: Hôi thôû coù muøi baát thöôøng, 
 boûng raùt vuøng xung quanh mieäng, ra moà hoâi, noân nao bao töû hoaëc 
 oùi möûa, choùng maët, hoaëc co giaät. Nếu con quý vị có các triệu chứng 
  này, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp Chống Độc tại số (800) 222-1222.
 Ñöøng coá tìm caùch laøm cho con quyù vò oùi möûa. 

-  Nếu con quý vị khó thở hoặc quỵ ngã, hãy gọi 911 ngay.

-   Daïy treû em khoâng chôi vôùi neán, 
 queït ga, vaø dieâm queït.

-   Quaù nhieàu phích caém trong moät oå caém vaø 
  ñeå daây ñieän döôùi thaûm coù theå gaây hoûa hoaïn.

-   Baûo ñaûm laø coù maùy baùo ñoäng khoùi ôû beân 
  ngoaøi moãi phoøng nguû, trong moãi taàng, vaø trong 
 nhaø ñaäu xe. Kiểm tra chuông báo động sáu 
 tháng một lần và thay pin hàng năm.

-   Trong nhaø phaûi coù ñeøn pin vaø caùc bình daäp 
   löûa. Bieát caùch söû duïng caùc duïng cuï naøy.

-   Neáu cöûa soå nhaø quyù vò coù caùc thanh chaén baûo veä an toaøn, 
 baûo ñaûm raèng caùc choát khoùa vaø thanh chaén an toaøn môû ñöôïc.

-   Coù keá hoaïch thoaùt hieåm trong tröôøng hôïp coù hoûa hoaïn 
  vaø taäp thöïc hieän keá hoaïch naøy.

-   Trong tröôøng hôïp coù hoûa hoaïn, 
  boø treân saøn vì khoùi vaø hôi noùng 
  thöôøng bay leân cao.

-   Daïy con quyù vò khoâng chaïy 
  neáu quaàn aùo cuûa caùc em beùn 
  löûa maø aùp duïng caùch “döøng laïi, 
  ngoài xuoáng, vaø laên troøn.” Caùc 
  em neân ôû nguyeân vò trí ñoù, naèm 
  xuoáng saøn, vaø laên troøn trong 
  khi duøng tay che maët.

HOÛA HOAÏN 

Treû em caàn ca
ùc nguyeân

taéc ñeå bieát giôù
i haïn.

Caùc nguyeân ta
éc ñaët ra

caàn phaûi cuï the
å.

SAÙCH DAØNH CHO TREÛ EM
NO DRAGONS FOR TEA: FIRE SAFETY FOR KIDS (AND DRAGONS) 
Jean Pendziwol, minh họa bằngMartine Gourbault
IT’S TIME TO CALL 911
Penton Overseas
I CAN BE SAFE
Pat Thomas, minh họa bằng Lesley Harker

CAÙC TOÅ CHÖÙC
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
(847) 434-4000 hoặcwww.aap.org
SAFE KIDS  
(202) 662-0600 hoặcwww.safekids.org
CHILDREN’S SAFETY NETWORK 
(617) 618-2918 hoặcwww.childrenssafetynetwork.org

ÑEÅ TÌM HIEÅU THEÂM
Các Biện Pháp Bảo Vệ An Toàn Khác
-  Đặt máy tính ở trong phòng thường 
   hay sử dụng trong nhà, nơi có thể 
   giám sát dễ dàng.
-  Đánh dấu các trang web mà con 
   quý vị có thể truy cập.
-  Sử dụng các chương trình cha mẹ kiểm 
   soát. Các chương trình này giúp quý 
   vị chặn, theo dõi, lọc và đánh giá các 
   trang web có nội dung không phù hợp.
-  Tìm thêm các nguồn trợ giúp về bảo vệ 
   an toàn khi sử dụng Internet trên trạng 
   mạng điện toán www.onguardonline.gov 
   và www.cybertipline.com (để báo cáo các
   trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em).




