
Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được 

tải xuống tại trang mạng: www.bccf.ca và www.nobodysperfect.ca. 

 Sân chơi an toàn
•	Các cấu trúc đồ chơi được thiết kế cho các tuổi khác 

nhau. Một trẻ dưới 5 tuổi nên chơi với các cấu trúc 
thấp. Hãy để ý đến các vật bén nhọn và các khoảng 
trống mà đầu của con bạn có thể bị kẹt vào.

•	Kiểm tra bề mặt bên dưới các xích đu, các cầu tuột và 
các kết cấu để leo trèo. Nó phải là một bề mặt sâu và 
mềm, chứ không phải đất dơ hoặc cỏ.

•	Hãy ở gần bên con của bạn. Điều này có nghĩa ở ngay 
bên cạnh cháu khi cháu tuột xuống cầu tuột hoặc khi 
cháu đang trên ghế xích đu.

•	Hãy chắc chắn con bạn không đội mũ an toàn, khăn 
quàng cổ hoặc các dây rút (drawstrings) khi dùng các 
thiết bị ở sân chơi dành cho trẻ em. 

An toàn Các Hoạt Động Vui & Dễ

An toàn khi chơi ngoài trời mỗi ngày
Các trò chơi để dạy về các quy  
tắc an toàn

 Các bài vè vần điệu về quy tắc an toàn
 Bạn có thể chế ra các bài hát về an toàn giao thông và 

hát chúng theo một điệu nhạc quen thuộc. Đây là một 
cách dễ và vui để giúp con của bạn nhớ các quy tắc.

 Đây là hai ví dụ bạn có thể hát theo điệu bài nhạc 
“Frère Jacques.”

 
 Đèn vàng có nghĩa là chờ.
 Đèn vàng có nghĩa là chờ.
 Đèn đỏ có nghĩa là ngừng.
 Đèn đỏ có nghĩa là ngừng.
 Khi đèn bật màu xanh lá cây,
 Thì chúng ta có thể băng qua đường,
 Nắm tay nhau, nắm tay nhau.

 Ở góc đường.
 Ở góc đường.
 Chúng ta nhìn trái.
 Rồi chúng ta lại nhìn phải.
 Chúng ta nhìn trái lần nữa,
 Sau đó chúng ta băng qua đường,
 Nắm tay nhau, nắm tay nhau.

 An toàn khi đi xe đạp ba bánh và xe đạp hai bánh
•	Hãy chắc chắn con của bạn có đội mũ an toàn khi đi xe 

đạp được chấp thuận cho sử dụng mỗi lần cháu đạp 
xe ba bánh hoặc hai bánh. Tháo mũ đội đầu ra trước 
khi cháu chuyển sang chơi các thiết bị trò chơi.

•	Hãy làm gương tốt. Đội mũ an toàn khi bạn chạy xe 
đạp. Bạn là người thầy tốt nhất của con mình. 

 An toàn ngoài đường phố
•	Hãy chắc chắn con của bạn chơi trong công viên hoặc 

trong một sân vườn có hàng rào và không gần ngoài 
đường hoặc lối đậu xe. Hãy chắc chắn lúc nào cũng 
phải có người trông chừng cháu.

•	Bạn có thể bắt đầu dạy cho đứa con 3 hoặc 4 tuổi 
của mình về các quy tắc an toàn khi băng qua đường 
nhưng bạn phải luôn luôn nắm tay của cháu khi băng 
qua đường. 

•	Hãy làm gương tốt. Chính bản thân bạn phải làm theo 
những điều lệ an toàn.

 Đứng yên và Cử động 
 Đôi khi khó để một đứa trẻ đứng yên khi bạn muốn 

nó đứng yên. Hãy làm một trò chơi đứng yên và bắt 
đầu cử động khi bạn nói những từ đặc biệt. Hãy thực 
tập trước tại nhà bằng cách đi chung quanh phòng. 
Khi bạn nói “đứng yên (freeze)!” thì bạn và con của bạn 
đứng lại và giả bộ là những bức tượng đông đá. Khi 
bạn nói chữ “đi tiếp (unfreeze)”, cả hai lại bắt đầu di 
chuyển tiếp.

 
 Trong trò chơi, con của bạn sẽ học cách phản ứng 

nhanh chóng. Sau đó bạn có thể dùng chữ “đứng yên” 
để bảo cháu đứng lại khi bạn đang đi ngoài đường. 
Con của bạn sẽ dễ tuân theo luật lệ hơn khi cháu cảm 
thấy như thể mình đang chơi một trò chơi vậy.
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 Hầu hết các thương tích cho trẻ nhỏ xảy ra tại nhà. 
Hãy kiểm tra nhà của bạn thường xuyên. Nhìn nhà của 
bạn theo cách nhìn của con bạn để xem điều gì có thể 
nguy hiểm.

An toàn

Làm cho nhà của bạn được an toàn cho con của mình

  Giữ cho con của bạn sạch sẽ và an toàn.
•	Khi con của bạn ở trong hoặc gần nơi có nước, luôn 

luôn chắc chắn là bạn có thể chạm tay vào con 
mình. Nếu bạn phải rời khỏi phòng vì bất cứ lý do gì, 
hãy mang con theo với bạn.

•	Không bao giờ an toàn để em bé ở một mình 
trong bồn tắm, dù chỉ một vài giây ngắn ngủi.

•	Luôn luôn giữ một tay trên người của con bạn khi bạn 
thay tã hay thay quần áo cho cháu trên bàn thay tã.

 Giữ cho con của bạn được an toàn khi ngủ.
•	Luôn luôn đặt con của bạn nằm ngửa khi ngủ, cả ban 

đêm lẫn khi ngủ các giấc ngắn ban ngày. Đặt con của 
bạn nằm ngửa ngay từ lúc đầu.

•	Chỉ dùng nôi hội đủ các tiêu chuẩn hiện hành về 
an toàn của Canada. Nệm nôi phải khít vừa vặn bên 
trong nôi. Chỉ dùng tấm trải nôi khít vừa vào tấm nệm. 
Cất các món đồ chơi và khăn trải giường lỏng lẻo khỏi 
nôi em bé. Bất cứ thứ gì có thể làm tăng thêm nguy cơ 
bị thương tích và nghẹt thở. 

•	Cho con của bạn ngủ trong nôi trong phòng của 
bạn trong 6 tháng đầu tiên. Bạn có thể ngủ giường 
riêng hoặc ngủ trên tấm nệm đặt cạnh nôi. Cho con 
của bạn ngủ chung giường, chung đi-văng hoặc nệm 
xếp (futon) với bạn là điều không an toàn. Ngủ chung 
giường có liên hệ đến Hội chứng Đột Tử ở Trẻ Nhỏ 
(Sudden Infant Death Syndrome/ viết tắt SIDS) và gây 
nghẹt thở.

 Hãy làm cho nhà của bạn là nơi an toàn để tìm 
hiểu.

•	Dùng cửa chận trên đầu và dưới chân cầu thang.
•	Cắt ngắn các sợi dây tấm sáo và màn treo cửa. Tháo 

bỏ tất cả dây nhợ từ quần áo. Trẻ em có thể bị quấn 
nghẹt thở bởi các sợi dây này.  

•	Cất khóa tất cả thuốc men, thuốc sinh tố, đồ dùng để 
lau chùi nhà cửa và tất cả các hóa chất nguy hiểm 
khác vào tủ trên cao. Cất các hộp quẹt, diêm quẹt, đồ 
vật bén nhọn và các dụng cụ bằng điện khỏi tầm tay 
trẻ em.

•	Gắn tất cả các tủ kệ sách, thiết bị gia dụng nặng và tất 
cả bàn ghế tủ giường nặng vào tường.

•	Che các ổ điện và cột các dây điện lại. 

 Giữ cho con của bạn được an toàn vào giờ ăn
•	Nấu ăn ở các lò bếp phía trong của bạn. Xoay các tay 

cầm nồi chảo khỏi tầm tay vói của con bạn.
•	Không để các chất lỏng và thức ăn nóng ở bìa bàn 

hoặc mặt bàn nhà bếp.
•	Chọn một ghế cao có dây thắt lưng an toàn. Dùng dây 

nịt an toàn mỗi lần con bạn ngồi trong ghế cao. 

 Giữ cho con của bạn được an toàn khi vui chơi.
•	Cất những đồ chơi và các vật nhỏ tránh khỏi đứa bé 

con của bạn. Cháu có thể bị mắc nghẹn bởi chúng.
•	Kiểm tra kích cỡ các món đồ chơi của con bạn. Nếu 

một món đồ chơi, hoặc bất cứ phần nào của món đồ 
chơi, có thể khít vừa vào ống giấy vệ sinh, thì đồ đó quá 
nhỏ cho đứa con dưới 3 tuổi của bạn để chơi. Chọn 
những đồ chơi nào đúng theo độ tuổi của con bạn.

 Ngăn ngừa là phần quan trọng 
nhất của sự an toàn cho trẻ em.

 Khoảng 6 tháng tuổi, con của bạn bắt đầu di chuyển 
rất nhiều. Hãy tìm xem có điều nguy hiểm có thể có 
trong nhà của bạn và lấy chúng đi. Khi con của bạn 
tăng trưởng và có thể làm nhiều việc hơn, các điều 
nguy hiểm sẽ thay đổi.
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 Hầu hết các thương tích cho trẻ nhỏ xảy ra tại nhà. 
Hãy kiểm tra nhà của bạn thường xuyên. Nhìn nhà của 
bạn theo cách nhìn của con bạn để xem điều gì có thể 
nguy hiểm.

An toàn

Làm cho nhà của bạn được an toàn cho con của mình

  Giữ cho con của bạn sạch sẽ và an toàn.
•	Khi con của bạn ở trong hoặc gần nơi có nước, luôn 

luôn chắc chắn là bạn có thể chạm tay vào con 
mình. Nếu bạn phải rời khỏi phòng vì bất cứ lý do gì, 
hãy mang con theo với bạn.

•	Không bao giờ an toàn để em bé ở một mình 
trong bồn tắm, dù chỉ một vài giây ngắn ngủi.

•	Luôn luôn giữ một tay trên người của con bạn khi bạn 
thay tã hay thay quần áo cho cháu trên bàn thay tã.

 Giữ cho con của bạn được an toàn khi ngủ.
•	Luôn luôn đặt con của bạn nằm ngửa khi ngủ, cả ban 

đêm lẫn khi ngủ các giấc ngắn ban ngày. Đặt con của 
bạn nằm ngửa ngay từ lúc đầu.

•	Chỉ dùng nôi hội đủ các tiêu chuẩn hiện hành về 
an toàn của Canada. Nệm nôi phải khít vừa vặn bên 
trong nôi. Chỉ dùng tấm trải nôi khít vừa vào tấm nệm. 
Cất các món đồ chơi và khăn trải giường lỏng lẻo khỏi 
nôi em bé. Bất cứ thứ gì có thể làm tăng thêm nguy cơ 
bị thương tích và nghẹt thở. 

•	Cho con của bạn ngủ trong nôi trong phòng của 
bạn trong 6 tháng đầu tiên. Bạn có thể ngủ giường 
riêng hoặc ngủ trên tấm nệm đặt cạnh nôi. Cho con 
của bạn ngủ chung giường, chung đi-văng hoặc nệm 
xếp (futon) với bạn là điều không an toàn. Ngủ chung 
giường có liên hệ đến Hội chứng Đột Tử ở Trẻ Nhỏ 
(Sudden Infant Death Syndrome/ viết tắt SIDS) và gây 
nghẹt thở.

 Hãy làm cho nhà của bạn là nơi an toàn để tìm 
hiểu.

•	Dùng cửa chận trên đầu và dưới chân cầu thang.
•	Cắt ngắn các sợi dây tấm sáo và màn treo cửa. Tháo 

bỏ tất cả dây nhợ từ quần áo. Trẻ em có thể bị quấn 
nghẹt thở bởi các sợi dây này.  

•	Cất khóa tất cả thuốc men, thuốc sinh tố, đồ dùng để 
lau chùi nhà cửa và tất cả các hóa chất nguy hiểm 
khác vào tủ trên cao. Cất các hộp quẹt, diêm quẹt, đồ 
vật bén nhọn và các dụng cụ bằng điện khỏi tầm tay 
trẻ em.

•	Gắn tất cả các tủ kệ sách, thiết bị gia dụng nặng và tất 
cả bàn ghế tủ giường nặng vào tường.

•	Che các ổ điện và cột các dây điện lại. 

 Giữ cho con của bạn được an toàn vào giờ ăn
•	Nấu ăn ở các lò bếp phía trong của bạn. Xoay các tay 

cầm nồi chảo khỏi tầm tay vói của con bạn.
•	Không để các chất lỏng và thức ăn nóng ở bìa bàn 

hoặc mặt bàn nhà bếp.
•	Chọn một ghế cao có dây thắt lưng an toàn. Dùng dây 

nịt an toàn mỗi lần con bạn ngồi trong ghế cao. 

 Giữ cho con của bạn được an toàn khi vui chơi.
•	Cất những đồ chơi và các vật nhỏ tránh khỏi đứa bé 

con của bạn. Cháu có thể bị mắc nghẹn bởi chúng.
•	Kiểm tra kích cỡ các món đồ chơi của con bạn. Nếu 

một món đồ chơi, hoặc bất cứ phần nào của món đồ 
chơi, có thể khít vừa vào ống giấy vệ sinh, thì đồ đó quá 
nhỏ cho đứa con dưới 3 tuổi của bạn để chơi. Chọn 
những đồ chơi nào đúng theo độ tuổi của con bạn.

 Ngăn ngừa là phần quan trọng 
nhất của sự an toàn cho trẻ em.

 Khoảng 6 tháng tuổi, con của bạn bắt đầu di chuyển 
rất nhiều. Hãy tìm xem có điều nguy hiểm có thể có 
trong nhà của bạn và lấy chúng đi. Khi con của bạn 
tăng trưởng và có thể làm nhiều việc hơn, các điều 
nguy hiểm sẽ thay đổi.
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Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được 

tải xuống tại trang mạng: www.bccf.ca và www.nobodysperfect.ca. 

 Điều quan trọng là tất cả bàn ghế, giường tủ dành cho 
em bé và các sản phẩm của trẻ em phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn về an toàn của Canada.

 Một sản phẩm bị gọi thu hồi vì công ty làm ra sản 
phẩm đó đã tìm thấy có điều gì sai có thể gây nguy 
hiểm. Liên lạc với bộ phận phụ trách về An toàn Sản 
phẩm cho Người Tiêu thụ của Bộ Y Tế Canada để biết 
về các sản phẩm của trẻ em đã bị gọi thu hồi.

 
 Nếu bạn có điều lo ngại về một sản phẩm, hãy gọi cho 

công ty đã làm ra sản phẩm đó hoặc kiểm tra trang 
mạng của họ.

An toàn

Chọn các sản phẩm an toàn cho trẻ em

  Các xe đẩy em bé
•	Chọn một xe đẩy chắc chắn, vững chãi. Làm theo các 

chỉ dẫn cho chiều cao và cân nặng của con bạn.
•	Luôn luôn dùng một xe đẩy có dây thắt lưng an toàn. 

Hãy chắc chắn dùng thắt dây an toàn mỗi khi con của 
bạn ngồi trong xe đẩy.

•	Hãy chắc chắn thắng xe còn hoạt động tốt. Dùng 
thắng mỗi lần bạn đặt con ngồi vào xe hoặc khi bế  
con ra khỏi xe.

 Võng trẻ em (baby sling) và các túi địu mềm
•	Kiểm tra võng hoặc túi địu trẻ xem có bị rách bất cứ 

chỗ nào hay không, dây chạc hoặc các linh kiện có bị 
gãy vỡ hay không.

•	Kiểm tra con của bạn thường xuyên khi cháu đang 
nằm trong võng hay trong túi địu. Điều chỉnh tư thế 
của con bạn để cháu có thể thở dễ dàng. 

 Các xe tập cho trẻ em đi
•	Đừng dùng các xe tập đi cho trẻ em. Chúng có thể làm 

em bé té cầu thang. Tại Canada bất cứ ai bán xe cho trẻ 
em tập đi là phạm luật.

 Ghế ngồi trong xe dành cho trẻ em
•	Ghế ngồi trong xe đúng là ghế phù hợp với chiều cao 

và cân nặng của con bạn và có thể được lắp đặt đúng 
cách trong xe của bạn. Dùng ghế mỗi lần bạn lái xe.

•	Hãy cẩn thận khi mua ghế cũ đã xài qua. Hãy chắc 
chắn là ghế vẫn còn hạn sử dụng hoặc chưa bị tai nạn 
đụng xe lần nào. 

 Các nôi em bé
•	 Không dùng các nôi làm trước năm 1986.
•	 Nôi phải còn tốt và không có các các bộ phận bị lỏng 

lẻo, bị mất hoặc bị gãy, vỡ.
•	  Tấm nệm nôi phải khít vừa vặn bên trong nôi. Bạn chỉ 

nên để lọt một ngón tay giữa tấm nệm và mỗi cạnh 
của nôi.

 Các cũi em bé (playpen)
•	Dùng cũi có lưới lỗ thưa.
•	Cũi chỉ nên dùng với tấm nệm đã được cung cấp. 

Đừng để thêm một tấm nệm khác, các đồ chơi cồng 
kềnh, hoặc mền trong cũi. Không dùng cũi thay cho 
nôi em bé.

 Các cửa chận em bé
•	Dùng các đinh vít để gắn chặt cửa chận em bé ở trên 

bất cứ đầu cầu thang nào. Dùng một cửa sập (pressure 
gate) ở dưới chân cầu thang và ở các ô cửa. Luôn luôn 
khóa các cổng của cửa.

•	Các chỗ hở của cửa phải thật nhỏ để đầu hoặc thân 
người của con bạn không lọt vào được. 

 Các ghế cao cho trẻ em ngồi
•	Chọn một ghế cao có dây thắt lưng an toàn. Dùng dây 

thắt mỗi lần con bạn ngồi ở ghế.
•	Hãy chắc chắn mâm thức ăn gắn chặt vào khung ghế 

và không có những bộ phận nhỏ có thể làm kẹt những 
ngón tay bé bỏng.

 Nếu bạn có những điều lo ngại 
về một sản phẩm, hãy gọi cho 
công ty làm ra sản phẩm đó hoặc 
kiểm tra trang mạng của họ. 

 Các sản phẩm đã dùng rồi
•	Bạn có thể tiết kiệm bằng cách mua những sản phẩm 

đã dùng rồi nhưng phải cẩn thận. Trước khi mua, kiểm 
tra cẩn thận xem món đồ đó

 � có bị hư hỏng hoặc nứt nẻ gì hay không
 � có thiếu các linh kiện hoặc đồ phụ tùng có lỏng lẻo 

hay không
 � có còn sách chỉ dẫn cách sử dụng hay không
 � có bị cấm sử dụng hoặc bị gọi thu hồi vì không đạt 

các tiêu chuẩn an toàn của Canada hay không.
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Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được 

tải xuống tại trang mạng: www.bccf.ca và www.nobodysperfect.ca. 

 Điều quan trọng là tất cả bàn ghế, giường tủ dành cho 
em bé và các sản phẩm của trẻ em phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn về an toàn của Canada.

 Một sản phẩm bị gọi thu hồi vì công ty làm ra sản 
phẩm đó đã tìm thấy có điều gì sai có thể gây nguy 
hiểm. Liên lạc với bộ phận phụ trách về An toàn Sản 
phẩm cho Người Tiêu thụ của Bộ Y Tế Canada để biết 
về các sản phẩm của trẻ em đã bị gọi thu hồi.

 
 Nếu bạn có điều lo ngại về một sản phẩm, hãy gọi cho 

công ty đã làm ra sản phẩm đó hoặc kiểm tra trang 
mạng của họ.

An toàn

Chọn các sản phẩm an toàn cho trẻ em

  Các xe đẩy em bé
•	Chọn một xe đẩy chắc chắn, vững chãi. Làm theo các 

chỉ dẫn cho chiều cao và cân nặng của con bạn.
•	Luôn luôn dùng một xe đẩy có dây thắt lưng an toàn. 

Hãy chắc chắn dùng thắt dây an toàn mỗi khi con của 
bạn ngồi trong xe đẩy.

•	Hãy chắc chắn thắng xe còn hoạt động tốt. Dùng 
thắng mỗi lần bạn đặt con ngồi vào xe hoặc khi bế  
con ra khỏi xe.

 Võng trẻ em (baby sling) và các túi địu mềm
•	Kiểm tra võng hoặc túi địu trẻ xem có bị rách bất cứ 

chỗ nào hay không, dây chạc hoặc các linh kiện có bị 
gãy vỡ hay không.

•	Kiểm tra con của bạn thường xuyên khi cháu đang 
nằm trong võng hay trong túi địu. Điều chỉnh tư thế 
của con bạn để cháu có thể thở dễ dàng. 

 Các xe tập cho trẻ em đi
•	Đừng dùng các xe tập đi cho trẻ em. Chúng có thể làm 

em bé té cầu thang. Tại Canada bất cứ ai bán xe cho trẻ 
em tập đi là phạm luật.

 Ghế ngồi trong xe dành cho trẻ em
•	Ghế ngồi trong xe đúng là ghế phù hợp với chiều cao 

và cân nặng của con bạn và có thể được lắp đặt đúng 
cách trong xe của bạn. Dùng ghế mỗi lần bạn lái xe.

•	Hãy cẩn thận khi mua ghế cũ đã xài qua. Hãy chắc 
chắn là ghế vẫn còn hạn sử dụng hoặc chưa bị tai nạn 
đụng xe lần nào. 

 Các nôi em bé
•	 Không dùng các nôi làm trước năm 1986.
•	 Nôi phải còn tốt và không có các các bộ phận bị lỏng 

lẻo, bị mất hoặc bị gãy, vỡ.
•	  Tấm nệm nôi phải khít vừa vặn bên trong nôi. Bạn chỉ 

nên để lọt một ngón tay giữa tấm nệm và mỗi cạnh 
của nôi.

 Các cũi em bé (playpen)
•	Dùng cũi có lưới lỗ thưa.
•	Cũi chỉ nên dùng với tấm nệm đã được cung cấp. 

Đừng để thêm một tấm nệm khác, các đồ chơi cồng 
kềnh, hoặc mền trong cũi. Không dùng cũi thay cho 
nôi em bé.

 Các cửa chận em bé
•	Dùng các đinh vít để gắn chặt cửa chận em bé ở trên 

bất cứ đầu cầu thang nào. Dùng một cửa sập (pressure 
gate) ở dưới chân cầu thang và ở các ô cửa. Luôn luôn 
khóa các cổng của cửa.

•	Các chỗ hở của cửa phải thật nhỏ để đầu hoặc thân 
người của con bạn không lọt vào được. 

 Các ghế cao cho trẻ em ngồi
•	Chọn một ghế cao có dây thắt lưng an toàn. Dùng dây 

thắt mỗi lần con bạn ngồi ở ghế.
•	Hãy chắc chắn mâm thức ăn gắn chặt vào khung ghế 

và không có những bộ phận nhỏ có thể làm kẹt những 
ngón tay bé bỏng.

 Nếu bạn có những điều lo ngại 
về một sản phẩm, hãy gọi cho 
công ty làm ra sản phẩm đó hoặc 
kiểm tra trang mạng của họ. 

 Các sản phẩm đã dùng rồi
•	Bạn có thể tiết kiệm bằng cách mua những sản phẩm 

đã dùng rồi nhưng phải cẩn thận. Trước khi mua, kiểm 
tra cẩn thận xem món đồ đó

 � có bị hư hỏng hoặc nứt nẻ gì hay không
 � có thiếu các linh kiện hoặc đồ phụ tùng có lỏng lẻo 

hay không
 � có còn sách chỉ dẫn cách sử dụng hay không
 � có bị cấm sử dụng hoặc bị gọi thu hồi vì không đạt 

các tiêu chuẩn an toàn của Canada hay không.
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Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được 

tải xuống tại trang mạng: www.bccf.ca và www.nobodysperfect.ca. 

 Dạy con về sự an toàn từ thuở còn thơ. Nói cho 
con của bạn biết thế nào là an toàn và điều gì không 
an toàn. Dạy con của bạn làm thế nào để nhận biết 
những điều nguy hiểm.

 Hãy làm tấm gương tốt. Hãy giữ an toàn cho chính 
mình để con của bạn có thể học từ bạn. Ví dụ, đội mũ 
an toàn khi bạn đang cưỡi xe đạp để đứa con mới chập 
chững biết đi của bạn cũng đội mũ an toàn nữa.

 Hãy sẵn sàng trong trường hợp con của bạn bị 
thương tích. Giữ một túi Sơ Cứu tại nhà và tại nhà 
của những người chăm sóc cho con của bạn. Cập nhật 
hóa việc huấn luyện sơ cứu và phương pháp cứu cấp 
hồi sinh tim phổi (CPR). Lập một danh sách các số điện 
thoại khẩn cấp và giữ danh sách đó bên cạnh điện 
thoại. Hãy có cả số điện thoại của Trung tâm Cấp Cứu 
vì Ngộ Độc. 

 Hãy ở gần.
 Cách tốt nhất để ngăn ngừa các thương tích nghiêm 

trọng là phải coi chừng sát con của bạn.

 Trẻ em muốn và cần được năng động. Các em cần 
nghiên cứu tìm hiểu nếu các em muốn học hỏi và tăng 
trưởng.

 Trẻ em sống trong một thế giới mà không phải lúc nào 
cũng an toàn. Nhiều vật dụng phổ thông được làm ra 
mà không tính đến sự an toàn của trẻ em. Các vật dụng 
đó an toàn cho người lớn, nhưng chúng không an toàn 
cho trẻ em.

 
 Trẻ em lớn và thay đổi nhanh chóng. Lúc nào các 

em cũng đang học các kỹ năng mới và khác nhau. Các 
em cần thêm sự bảo vệ trong lúc thực hành những kỹ 
năng mới. 

 Hãy chú ý kỹ đến sự phát triển của con bạn. Bạn có 
thể ngạc nhiên khi thấy cháu bắt đầu có thể làm một 
điều gì mới. Khi bạn biết những gì cháu có thể làm và 
bạn mong đợi điều gì ở mỗi giai đoạn tuổi, bạn có thể 
ngăn ngừa những thương tích nghiêm trọng. 

 
 Trẻ em không phải lúc nào cũng biết sự khác 

nhau giữa điều gì vui và điều gì nguy hiểm. Trẻ em 
không suy nghĩ và hành động như người trưởng thành. 
Trẻ em không phản ứng với sự nguy hiểm như cách 
người trưởng thành phản ứng.

An toàn

Tại sao trẻ em cần có người trưởng thành để giữ cho các em được an toàn? 

 Bạn có thể làm gì để giữ cho con của mình được 
an toàn. Hãy chuẩn bị. Hãy tính trước. Tìm những sự 
nguy hiểm có thể có trong nhà của mình và khi bạn đi 
ra ngoài. Hãy loại bỏ những điều nguy hiểm nếu bạn 
có thể.

 Bảo vệ con của bạn. Cất đi những đồ vật nguy hiểm 
trong nhà của mình để con của bạn có thể chơi an 
toàn. Đôi khi bạn không thể loại trừ sự nguy hiểm bên 
ngoài. Giúp con của bạn được an toàn ngay cả khi có 
sự nguy hiểm. Ví dụ, bạn không thể chận đứng tất cả 
xe cộ trên đường phố. Nhưng bạn có thể nắm tay của 
con mình khi bạn băng qua đường.

 Để ý những điều mới con bạn có thể làm. Kiểm tra 
thường xuyên nếu bạn thấy con mình bây giờ có thể 
vói tay lấy cái gì nguy hiểm.

 Hãy ở cạnh bên con của bạn. Nhiều thương tích xảy 
ra khi một người cha hay mẹ hoặc một người chăm 
sóc trẻ không ở gần bên. Hãy ở cạnh đứa con còn nhỏ 
của mình để bạn có thể nhanh chóng đưa tay đỡ con 
mình nếu cháu bị nguy hiểm. Nếu đứa con của bạn 
dưới 1 tuổi, hãy ở sát bên cạnh con trừ khi cháu đang ở 
một chỗ an toàn, chẳng hạn như trong nôi hoặc xe cũi 
đẩy em bé (playpen) được chấp thuận cho dùng. Chỉ cần một tích tắc để con 
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 Dạy con về sự an toàn từ thuở còn thơ. Nói cho 
con của bạn biết thế nào là an toàn và điều gì không 
an toàn. Dạy con của bạn làm thế nào để nhận biết 
những điều nguy hiểm.

 Hãy làm tấm gương tốt. Hãy giữ an toàn cho chính 
mình để con của bạn có thể học từ bạn. Ví dụ, đội mũ 
an toàn khi bạn đang cưỡi xe đạp để đứa con mới chập 
chững biết đi của bạn cũng đội mũ an toàn nữa.

 Hãy sẵn sàng trong trường hợp con của bạn bị 
thương tích. Giữ một túi Sơ Cứu tại nhà và tại nhà 
của những người chăm sóc cho con của bạn. Cập nhật 
hóa việc huấn luyện sơ cứu và phương pháp cứu cấp 
hồi sinh tim phổi (CPR). Lập một danh sách các số điện 
thoại khẩn cấp và giữ danh sách đó bên cạnh điện 
thoại. Hãy có cả số điện thoại của Trung tâm Cấp Cứu 
vì Ngộ Độc. 

 Hãy ở gần.
 Cách tốt nhất để ngăn ngừa các thương tích nghiêm 

trọng là phải coi chừng sát con của bạn.

 Trẻ em muốn và cần được năng động. Các em cần 
nghiên cứu tìm hiểu nếu các em muốn học hỏi và tăng 
trưởng.

 Trẻ em sống trong một thế giới mà không phải lúc nào 
cũng an toàn. Nhiều vật dụng phổ thông được làm ra 
mà không tính đến sự an toàn của trẻ em. Các vật dụng 
đó an toàn cho người lớn, nhưng chúng không an toàn 
cho trẻ em.

 
 Trẻ em lớn và thay đổi nhanh chóng. Lúc nào các 

em cũng đang học các kỹ năng mới và khác nhau. Các 
em cần thêm sự bảo vệ trong lúc thực hành những kỹ 
năng mới. 

 Hãy chú ý kỹ đến sự phát triển của con bạn. Bạn có 
thể ngạc nhiên khi thấy cháu bắt đầu có thể làm một 
điều gì mới. Khi bạn biết những gì cháu có thể làm và 
bạn mong đợi điều gì ở mỗi giai đoạn tuổi, bạn có thể 
ngăn ngừa những thương tích nghiêm trọng. 

 
 Trẻ em không phải lúc nào cũng biết sự khác 

nhau giữa điều gì vui và điều gì nguy hiểm. Trẻ em 
không suy nghĩ và hành động như người trưởng thành. 
Trẻ em không phản ứng với sự nguy hiểm như cách 
người trưởng thành phản ứng.

An toàn

Tại sao trẻ em cần có người trưởng thành để giữ cho các em được an toàn? 

 Bạn có thể làm gì để giữ cho con của mình được 
an toàn. Hãy chuẩn bị. Hãy tính trước. Tìm những sự 
nguy hiểm có thể có trong nhà của mình và khi bạn đi 
ra ngoài. Hãy loại bỏ những điều nguy hiểm nếu bạn 
có thể.

 Bảo vệ con của bạn. Cất đi những đồ vật nguy hiểm 
trong nhà của mình để con của bạn có thể chơi an 
toàn. Đôi khi bạn không thể loại trừ sự nguy hiểm bên 
ngoài. Giúp con của bạn được an toàn ngay cả khi có 
sự nguy hiểm. Ví dụ, bạn không thể chận đứng tất cả 
xe cộ trên đường phố. Nhưng bạn có thể nắm tay của 
con mình khi bạn băng qua đường.

 Để ý những điều mới con bạn có thể làm. Kiểm tra 
thường xuyên nếu bạn thấy con mình bây giờ có thể 
vói tay lấy cái gì nguy hiểm.

 Hãy ở cạnh bên con của bạn. Nhiều thương tích xảy 
ra khi một người cha hay mẹ hoặc một người chăm 
sóc trẻ không ở gần bên. Hãy ở cạnh đứa con còn nhỏ 
của mình để bạn có thể nhanh chóng đưa tay đỡ con 
mình nếu cháu bị nguy hiểm. Nếu đứa con của bạn 
dưới 1 tuổi, hãy ở sát bên cạnh con trừ khi cháu đang ở 
một chỗ an toàn, chẳng hạn như trong nôi hoặc xe cũi 
đẩy em bé (playpen) được chấp thuận cho dùng. Chỉ cần một tích tắc để con 
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em cần sự giúp đỡ của bạn 
để được an toàn.

Safety - Vietnamese

NPP_factsheets_eng-final_VI.indd   2-3 1/24/14   5:55 PM

adlina
Typewritten Text
SAFETY: Why Do Children Need Adults to Keep Them Safe? – Vietnamese


	SAFETY everyday safety outdoors - Vietnamese
	NPP_factsheets_eng-final_VI 3-1.pdf
	NPP_factsheets_eng-final_VI 3-2

	SAFETY make your home safe - Vietnamese
	NPP_factsheets_eng-final_VI 2-1.pdf
	NPP_factsheets_eng-final_VI 2-2

	SAFETY choosing safe childrens products - Vietnamese
	NPP_factsheets_eng-final_VI 4-1.pdf
	NPP_factsheets_eng-final_VI 4-2

	SAFETY why do children need adults to keep them safe - Vietnamese
	NPP_factsheets_eng-final_VI 1-1.pdf
	NPP_factsheets_eng-final_VI 1-2




