
 

PASSIVE CONSENT FOR CHILD ABUSE PREVENTION (VIETNAMESE) 

 

Ngày: __November 16, 2020_______________________ 

 

Kính gởi Phụ huynh của __John Quincy Adams __________________________ 

Trường: 

Cố vấn viên/Xã hội viên sẽ thuyết trình về việc Phòng chống ngược đãi và bỏ bê trẻ em (Child 

Abuse and Neglect Prevention) vào ngày:     /       /2020. Mục tiêu của bài thuyết trình này phù 

hợp với luật: LA. R. S 17: 81- Yêu cầu lớp học hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi và cấp lớp về 

những yếu tố cấu thành hành vi ngược đãi và hành hung trẻ em và cách học sinh có thể báo cáo 

một cách an toàn và bí mật cho các viên chức nhà trường.  

Chương trình này sẽ giúp giáo dục học sinh của chúng tôi về bốn loại lạm dụng và cách báo cáo 

những tương tác như vậy. Họ sẽ được thông báo về các cách bảo vệ bản thân và học cách nhận 

ra các tình huống không phù hợp hoặc có nguy cơ cao. Tất cả chúng ta đều muốn con cái mình 

cảm thấy an toàn và được bảo vệ, và chương trình này là một cách để thúc đẩy giao tiếp cởi mở 

giữa trẻ em và những người lớn đáng tin cậy. 

Nếu bất kỳ với lý do gì quý vị không muốn cho con mình tham gia chương trình này, vui lòng 

đánh dấu "Không" bên dưới và hoàn trả lại phần giấy bên dưới cho giáo viên chủ nhiệm của con 

em quý vị. Quý vị có thể liên hệ với _Ms Kammer or Ms Campos________________ số 

_(_504____)__887-5240____________ Chuyên gia trường học về Mental Health Professional 

nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc. 

Trân trọng, 

___Mr Beber________________________ 

Hiệu trưởng 

 

________________________________________________________________________ 

_____Không, Tôi không muốn con tôi tham gia vào chương trình Child Abuse and Neglect 

Prevention Program. 

 

Tên học sinh_______________________             Lớp _________ 

Trường học_______________________________          Giáo viên_____________________ 

Phụ huynh ký tên____________________________ Ngày___________                            


