
 

 

 

 

 

Kính gửi quý Phụ Huynh và Người Chăm sóc, 

Tại trường St Bernadette, chúng tôi hướng đến việc tạo nên một cộng đồng trường học an toàn và hỗ trợ cho tất cả 

mọi người. 

Quý vị là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi để ngăn chặn bắt nạt và phản ứng hiệu quả nếu điều đó 

xảy ra. Ngừng bắt nạt liên quan đến tất cả mọi người. 

Cha mẹ hiểu con cái nhất và biết cách tốt nhất để điều chỉnh việc giao tiếp theo nhu cầu của chúng. Điều chỉnh những 

lời khuyên này cho phù hợp với những gì thích ứng cho quý vị và con quý vị. 

Nếu con quý vị nói chuyện với quý vị về hành vi bắt nạt: 

1. Hãy lắng nghe một cách điềm tĩnh và nắm bắt toàn bộ câu chuyện. Phản ứng điềm tĩnh của quý vị là rất quan trọng 

để cho phép con quý vị nói với quý vị về tất cả tình huống. Sau khi các em kể cho quý vị nghe câu chuyện của các 

em, hãy đặt câu hỏi để biết thêm chi tiết nếu quý vị cần: ai, cái gì, ở đâu, khi nào. Mặc dù quý vị có thể cảm thấy 

một số cảm xúc mạnh mẽ về trải nghiệm của con mình, nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh để tránh làm con quý vị 

thêm phiền muộn. 

2. Hãy trấn an con quý vị rằng chúng không đáng trách. Nhiều trẻ tự trách mình và điều này có thể khiến chúng cảm 

thấy tồi tệ hơn. Quý vị có thể nói những điều như, "Điều đó nghe thực sự khó đối phó. Không ai phải chịu đựng 

điều đó.’ hoặc ‘Ba rất vui vì con đã nói với ba. Con phải có thể cảm thấy an toàn khi ở trường; điều đó không công 

bằng chút nào '. 

3.  Hỏi con quý vị muốn làm gì và muốn quý vị làm gì. Một phần quan trọng trong phản ứng của quý vị là tránh nhảy 

vào để giải quyết vấn đề. Mặc dù muốn bảo vệ con mình là điều tự nhiên, nhưng giúp chúng tự tìm ra giải pháp là 

một lựa chọn tốt hơn. Nó giúp các em cảm thấy mình có sức mạnh trong tình huống 

4. Truy cập www.bullyingnoway.gov.au để tìm một số chiến lược. Trang web có các lời khuyên và ý tưởng cho các 

tình huống bắt nạt khác nhau. Một ý kiến là thực hành các chiến lược ở nhà để giúp con quý vị cảm thấy tự tin 

hơn. 

5.  Liên lạc với trường. Con của quý vị có thể miễn cưỡng để quý vị làm điều này, vì vậy hãy thảo luận về ý tưởng và 

trấn an chúng rằng nhà trường muốn biết và có thể giúp đỡ. Làm một cuộc hẹn để gặp giáo viên của con quý vị và 

nếu quý vị cần, hãy yêu cầu nói chuyện với hiệu trưởng. Liên hệ với nhà trường ngay lập tức nếu quý vị lo lắng về 

sự an toàn của con mình. 

6.  Kiểm tra thường xuyên với con quý vị. Tiếp tục cuộc trò chuyện. Có thể mất thời gian để giải quyết các vấn đề, vì 

vậy hãy thường xuyên kiểm tra với con mình về trải nghiệm và cảm xúc của chúng. Sự hỗ trợ liên tục của quý vị là 

quan trọng. 

Quý vị sẽ tìm thấy Chính sách Chống Bắt nạt và Quy tắc Ứng xử của Học sinh trên trang web trường St Bernadette. 

Nếu quý vị đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc đối phó với một tình huống bắt nạt, quý vị sẽ tìm thấy các ý tưởng về 

Bắt nạt. Không đời nào! trang web dành cho phụ huynh. Đồng thời, vui lòng liên hệ với nhà trường nếu quý vị muốn 

thảo luận về bất kỳ khía cạnh nào trong phương pháp của chúng tôi để ngăn chặn bắt nạt. 

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị để làm trường St Bernadette nên một trường học tuyệt vời cho tất cả mọi người. 
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