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Hướng dẫn phòng tránh xâm hại trẻ em
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Chào các bạn, mình là 
Hạc Ham Học Hỏi, vì 
thế mà mọi người còn gọi 
mình là Hạc Hiểu Biết.

Các bạn ơi, cơ thể chúng ta là do bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, nên rất đáng quý. Đặc biệt, 
trên cơ thể của chúng ta có một số vùng riêng tư người khác không được động tới 

(trừ một số người như bố mẹ, hoặc bác sỹ - và phải có bố mẹ ở bên).

đó là

Mông

Khu vực giữa hai đùi 
(cả phía trước và phía sau) 



Nói về những bộ phận riêng tư

Bắt nhìn bộ phận riêng tư của mình, của người khác, 
hoặc trên phim ảnh;
Bắt em cởi quần áo để người khác nhìn bộ phận riêng tư;
Nhắn tin các nội dung tình dục.

Sờ, ngậm các bộ phận riêng tư;
Tiếp xúc bộ phận riêng tư của người khác với bộ phận 
riêng tư của bạn.
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KỂ LẠI với ít nhất một người lớn mà bạn tin tưởng 
hoặc GỌI TỔNG ĐÀI Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. 
Nhớ rằng không ai có thể đe dọa hay bắt bạn giữ bí mật khi bạn 
cảm thấy không an toàn, hay lo lắng nhé. Đó là BÍ MẬT XẤU và 
không nên giữ kín

NÓI KHÔNG khi ai đó làm những điều trên với bạn

RỜI ĐI khi bạn cảm thấy sợ hãi, không thoải mái
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Ôm hôn: Với người thân ruột 
thịt trong gia đình như ông 
bà, bố mẹ, anh chị em ruột

Nắm tay: Với bạn bè, 
thầy cô, họ hàng

Bắt tay: Khi gặp 
người quen

Vẫy tay: Nếu đó là 
người lạ

Xua tay: Không tiếp xúc, thậm chí 
hét to và bỏ chạy nếu những người 
xa lạ mà bé cảm thấy bất an, tiến 

lại gần và có cử chỉ thân mật
 

Ngón cái

Ngón trỏ

Ngón giữa

Ngón út

Ngón 
áp út

HẠN CHẾ RA NGOÀI MỘT MÌNH (báo tin cho bố mẹ hoặc thầy 
cô khi em cần phải đi đâu một mình)
HẠN CHẾ Ở NHÀ MỘT MÌNH (không cho người lạ biết em ở 
nhà một mình, cài cửa chặt, an toàn)
KHÔNG TIN người lạ
HỎI Ý KIẾN cha mẹ hoặc thầy cô giáo khi em tới nhà ai đó
CHUẨN BỊ SẴN CÔNG CỤ (Đèn pin, điện thoại, công cụ bảo 
vệ) và các PHƯƠNG ÁN THOÁT HIỂM AN TOÀN (hiểu rõ vị trí 
nhà, đường đi học, v.v.)
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Bibi Mika !Bibi!

Vì con quý Mika 
nên muốn hôn 

như hay 
hôn mẹ vậy!

Câu chuyện : Ôm hôn bạn cùng lớp 

Mẹ ơi !

Sao trước khi về 
con lại ôm hôn Mika 
       như thế ?
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Con hãy nhớ
Nguyên tắc
5 ngón tay nhé 

Mẹ không nói Mika là vấn đề 
đâu nhé . Mẹ chỉ ví dụ để 
           con biết cách 
                bảo vệ an toàn

Ngón cái : Ôm hôn dùng với 
người thân ruột thịt như 
ông bà , bố mẹ , anh chị em 

Ngón trỏ : Nắm tay với 
bạn bè , thầy cô , họ hàng

Ngón giữa : bắt tay khi gặp người quen

Ngón áp út : vẫy tay nếu
gặp người lạ 

Ngón út : xua tay , không tiếp
xúc hoặc hét to bỏ chạy khi
người lạ đến gần 
và có cứ chỉ thân mật 

Bạn bè quý mến nhau là tốt

Nhưng không nên 
ôm hôn như vậy nhiều
vì nếu gặp bạn xấu , 
con rất dễ bị 
lợi dụng 

Một số bạn xấu lợi dụng để chạm vào 
vùng riêng tư là miệng và ngực con 
                     khi ôm hôn

Ngày hôm sau...

Tạm biệt !Tạm biệt !

tan trường

   Nấm ơi , 
về thôi con !

Gật đầu

Con hiểu rồi ạ !



Phòng khám

hu hu hu hu ....

Củ cải , con làm sao thế ?

con có cái nhọt 
ở mông,
không nằm được 

Phải đưa con đi
bác sĩ kiểm tra 
thôi

cháu hãy cởi quần ra 
và nằm sấp để 
bác khám cho nhé 

củ cải à , có bố mẹ ở đây rồi
con không phải sợ . 
Con cởi quần ra 
để bác sĩ khám cho

Không, cháu sợ đau lắm
với cả cháu không muốn
bác chạm vào khu vực 
riêng tư trên người cháu 

Câu chuyện : Đi Khám Bác Sĩ 



Tối hôm đó... 

á á...

cháu bị nhiễm trùng khu vực này
bác sẽ nặn mủ 

và sát trùng cho cháu

anh củ cải đã 
ngồi được 

  rồi à? 

Hôm nay có một cậu ấm 
làm loạn bệnh viện lên

chỉ vì một 
cái nhọt 

     nhưng bố tuyên dương củ cải đã biết nói 
không đồng ý cho bác sĩ xem bộ phận riêng tư.
         thể hiện con đã biết giữ
          an toàn cho cơ thể 

    Tuy nhiên khi có vấn đề 
   về sức khỏe
 và khi có bố mẹ ở bên, 
con có thể yên tâm
cho bác sĩ kiểm tra 
những khu vực đó 

Thôi củ cải ăn đi 
cho mau khỏe !



Sáng chủ nhật

a a a, Con Chào 
       Bác Nam !

Câu Chuyện : Khách đến chơi nhà 

Bác mua bỏng ngô
cho mấy anh em
ăn đây !

cháu
  ạ !

của 
 chị 
chứ ! 

Cho em
   với !

Của 
anh
  !

kéo ghế 

Nấm cũng 
lên đây
bác cho ăn 

Không, 
con không

thích

Ngồi vào đây 
bác cho
ăn

măm 
măm



bác
về nhé 

Buổi trưa ...
mẹ ơi , hôm nay 
chị bơ ngồi lên
lòng bác nam 

lêu lêu, tại em 
hay giành đồ ăn
của chị nên chị 

ngồi đấy để
còn ăn 

được nhiều
  chứ

Nhưng ngồi 
lên lòng
như thế 

không tốt
chị không tin 
thì hỏi mẹ xem 

em nói đúng đấy
bơ lớn rồi 

cần giữ ý hơn 

Bác Nam là người tốt
nhưng nếu gặp người xấu
con rất dễ bị đụng chạm

vào vùng riêng tư 

vào mông này

vào ngực này

hay chạm vào đùi

còn mẹ khen Nấm
khi con đã không

ngồi cạnh 
bác nam, khi 

con không thích
hoặc không thấy
an toàn, con có
thể nói không  

Hi , lêu lêu
ai bảo chị Bơ 

tham ăn





Trong khuôn khổ dự án Break the Circle (BTC), năm 2018, Viện Nghiên 
cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD) và NGO Fontana (Đan Mạch) 
phối hợp tổ chức Chiến dịch truyền thông xã hội Đồng hành bảo vệ con 
khỏi xâm hại tình dục.
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“Con an toàn, Bố Mẹ ở ngay đây!” là tiêu đề của bộ truyện nhiều tập 
bao gồm các tình huống thực giúp bố mẹ tìm cách phù hợp để giáo dục 
và bảo vệ các con khỏi bị xâm hại tình dục.

Theo dõi và tham gia tương tác bằng cách Bình luận, chia sẻ 
quan điểm cá nhân dưới các bài viết trên trang chuyên đề 
“Phòng tránh xâm hại trẻ em” của MSD Vietnam

Đặt Hashtags #conantoàn #bốmẹởngayđây #breakthecir-
cle dưới các bài chia sẻ, bài viết liên quan đến chủ đề

Tham gia các Buổi nói chuyện, Hội thảo và Tập huấn liên quan 
đến chủ đề của Chiến dịch do MSD và NGO Fontana tổ chức.
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Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)
A: P. 501, Số 22, Ngõ 42, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
T: (84-24)-6276 9056  I E: Contact@msdvietnam.org
W: msdvietnam.org I  FB: Msd Vietnam


