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THÔNG BÁO CHƢƠNG TRÌNH 

“AN TOÀN CHO CON” 
  

I. Thông tin tổng quát: 

1. Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00, thứ bảy hàng tuần các ngày (22/4; 29/4; 06/5; 13/5; 

20/5; 27/5; 03/6; 10/6; 17/6; 24/6; 01/7; 08/7/2017) 

2. Địa điểm: Trung tâm Tương Lai - Tòa nhà số 57 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM 

3. Điều phối chƣơng trình: Ms.Trần Nguyễn Thái Thanh 

ĐT: 0938.198.662; Mail: thaithanh@tuonglaicentre.org 

II. Phí tham dự: 

2.400.000đ/chương trình/người với tổng cộng 4 chuyên đề; (tham dự viên đăng kí toàn 

chương trình nhận ưu đãi giảm 20%); Với nhóm từ 3 người sẽ nhận những ưu đãi khác. 

600.000đ/chuyên đề/người (dành cho người đăng kí theo chuyên đề quan tâm) 

III. Đối tƣợng tham dự: Cha mẹ - Các bậc phụ huynh, cán bộ/nhân viên làm việc liên quan 

trực tiếp đến trẻ em. 

Số lƣợng tham dự: Tối đa 20 người 

Chương trình “An toàn cho con” bao gồm 4 chuyên đề: 

1. Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em – Giúp con biết cách tự bảo vệ 

2. Đồng hành cùng con trong quá trình phát triển tâm sinh lý 

3. Câu chuyện về các nguy cơ tai nạn, rủi ro, bắt cóc, bị lừa gạt ở trẻ em 

4. Kỷ luật con tích cực – Kỷ luật trong yêu thương 

 

* Để biết cập nhật thêm về khóa học vui lòng truy cập tại website: tuonglaicentre.org 

 

IV. Chƣơng trình 

Ngày Chuyên đề Nội dung Kết quả mong đợi 

22/4; 

20/5; 

17/6 

Phòng ngừa xâm 

hại tình dục trẻ 

em – Giúp con 

biết cách tự bảo 

vệ 

- Nhận biết hành vi xâm hại tình dục và 

các nguy cơ 

- Phương pháp giáo dục kỹ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 

- Quy trình xử lý khi trẻ em bị xâm hại 

tình dục 

- Tham dự viên biết cách 

chia sẻ, giáo dục con cái 

đúng cách trước những 

nguy cơ. 

- Được cung cấp thông tin 

một cách hệ thống 
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- Làm thế nào để giảm thiểu tổn thương 

tâm lý cho trẻ  

29/4; 

27/5; 

24/6 

Câu chuyện về 

các nguy cơ tai 

nạn, rủi ro, bắt 

cóc, lừa gạt ở trẻ 

em 

- Nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn về 

tai nạn,  rủi ro… 

- Cách xử lý trong những trường hợp 

gặp nguy cơ 

- Cha mẹ cần chuẩn bị gì cho trẻ 

- Nhận biết được những 

nguy cơ tiềm ẩn và cách 

xử lý 

- Những điều có thể tự 

trang bị để đảm bảo an 

toàn cho con 

06/5; 

03/6; 

01/7 

Đồng hành cùng 

con trong quá 

trình phát triển 

tâm sinh lý 

- Phát triển tâm lý của của trẻ ở từng giai 

đoạn 

- Phương pháp giáo dục giới tính cho 

con ở tuổi dậy thì 

- Phân biệt được sự phát 

triển của con đang ở giai 

đoạn nào 

- Hiểu và tiếp cận, giáo 

dục con bằng phương 

pháp phù hợp 

13/5; 

10/6; 

08/7 

Kỷ luật con tích 

cực – Kỷ luật 

trong yêu thương 

- Tại sao trừng phạt con không hiệu quả 

và có hại 

- Cách thức kỷ luật con mang tính tích 

cực 

- Bốn bước lắng nghe tích cực giúp con 

trẻ khi gặp khó khăn 

- Cách dạy con hiện tại 

phù hợp và không phù 

hợp điểm nào 

- Tìm được phương pháp 

dạy con cho từng cá nhân, 

gia đình một cách tốt nhất 

V. Diễn giả: 

ThS. Trần Minh Hải 

- Thạc sĩ ngành Công tác xã hội Đại học Phillippines, tu nghiệp Phát triển cộng đồng 

tại Viện xã hội Châu Á (ASI) – Phillippines; 

- Nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ 

trẻ em, thanh thiếu niên. 

- Là tư vấn viên, giảng viên cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước liên 

quan đến các kỹ năng dành cho trẻ em, thanh thiếu niên như: Kỹ năng tự bảo vệ bản thân, 

Quyền trẻ em; và tập huấn giảng viên nguồn (TOT) dành cho người lớn. 

BS. Nguyễn Minh Tiến 

- Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa tâm thần Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch; 

- Chuyên viên tư vấn, tham vấn, giám sát và hỗ trợ tâm lý có hơn 10 năm kinh nghiệm 

cho nhiều phòng khám tâm lý/tham vấn, trung tâm, tổ chức. 

- Giảng viên tâm lý trị liệu, tâm lý lâm sàng tại các trường đại học: ĐH Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Văn Hiến,… 

 


