
Sandu Hook Promise (SHP) là một tổ chức 
quốc gia phi lợi nhuận có trụ sở tại Newtown, 
Connecticut. SHP được dẫn dắt bởi một số 
người thân của những nạn nhân bị giết hại 
trong vụ xả súng hàng loạt tại Trường Sandy 
Hook vào ngày 14 tháng 12 năm 2012. 
Mục đích duy nhất của SHP là để hướng dẫn 
và trao quyền cho các tổ chức phụ huynh, nhà 
trường và cộng đồng để ngăn chặn bạo lực 
súng TRƯỚC KHI nó xảy ra  bằng cách cung 
cấp những chương trình nhận định sớm và can 
thiệp về sức khỏe tinh thần và khỏe mạnh, thực 
hành lưu trữ an toàn súng và ủng hộ chính sách 
phòng chống bạo lực hợp lý của tiểu bang và 
liên bang.  

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
Về Sandy Hook Promise cũng như các chương 
trình và đào tạo phòng chống trên cơ sở nhà 
trường và cộng đồng của chúng tôi, vui lòng 
truy cập: sandyhookpromise.org

Lập lời Hứa; cùng nhau chúng ta có thể bảo 
vệ trẻ em khỏi bạo lực súng có thể ngăn chặn. 

Bản quyền © 2016 Sandy Hook Promise. Bảo lưu mọi quyền.

VỀ SANDY HOOK PROMISE

P R OM I S E
Sa ndy  Hook

Cô lập xã hội là khi có một nhận thức cá 
nhân hay một sự tách biệt thực sự khỏi một 
nhóm cùng trang lứa. Đó là cảm giác bạn 
không phù hợp, không thuộc về và bạn bị 
cho ra rìa. Sự tách biệt này có lẽ là kết quả 
của việc từ chối từ những người khác hay tự 
bản thân khép mình khỏi người khác. Cô lập 
xã hội có thể xảy ra thực tế hoặc trên mạng. 

Cô lập xã hội có thể trở thành một vấn đề 
nghiêm trọng. Thanh niên bị cô lập xã hội có 
thể trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt, bạo 
lực và/hoặc trầm cảm.  

Hệ quả là nhiều người quay lưng tách biệt xã 
hội, loay hoay với việc học và phát triển xã 
hội và/hoặc chọn cách làm tổn thương bản 
thân hay những người khác.

Có sự khác biệt giữa cô lập xã hội và thời 
gian ở một mình lành mạnh. Không phải lúc 
nào ở một mình cũng là điều xấu. Thời gian 
ở một mình lành mạnh là khi bạn chọn ở một 
mình để giải phóng tâm trí, để có khoảng 
lặng khỏi “giao tiếp xã hội”, để có thời gian 
tập trung và nạp lại năng lượng, và/hay để 
làm việc giải quyết vấn đề mà không có 
những ảnh hưởng bên ngoài. Có một số 
người hướng nội và cần nhiều thời gian ở 
một mình lành mạnh hơn những người khác.

có những thanh niên im lặng chịu đựng vì họ cảm 
thấy bị bỏ rơi, cô đơn hoặc vô hình.

Ở MỖI TRƯỜNG VÀ TRONG MỖI 
CỘNG ĐỒNG...

DÀNH CHO PHỤ HUYNH  
CỦA HỌC SINH LỚP 2–12

HƯỚNG DẪN 
PHỤ HUYNH
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là chương trình phòng chống, dạy cho trẻ em và thiếu 
niên cách để trở nên hòa nhập và kết nối xã hội hơn với 
nhau. Start With Hello kêu gọi học sinh, giáo viên, phụ 
huynh và các thủ lĩnh cộng đồng khác tương tác với 
những đứa trẻ bắt đầu vào lớp, phòng ăn và/hay những 
thời điểm trong ngày để hòa nhập và kết nối.

START WITH HELLO

CÁI GÌ LÀ...

•  

•  

•  

•  

•  

•  

CHO MỌI LỨA TUỔI
Hãy để Start With Hello là một phần trong văn 
hóa gia đình bạn. 
Thực hiện những nỗ lực có chủ ý để chào nhau với 
lời xin chào và lời hỏi thăm về đối phương đã có 
một ngày như thế nào. 
Luyện tập lắng nghe chủ động.
Trong suốt buổi lái xe hay khi ăn tối hãy thử thách 
nhau tiếp xúc ánh mắt và thực sự lắng nghe. 
Hình mẫu thực hành tốt nhất cho con của bạn.
Nói lời chào với những người lạ trên đường và trò 
chuyện ở cửa hàng hay nhà hàng.
Chia sẻ câu chuyện của bạn.
Kể cho con bạn nghe về thời gian mà bạn đã tiếp 
cận với ai đó cô đơn và cần giúp đỡ. Chuyện gì đã 
xảy ra? Bạn đã cảm giác như thế nào sau đó?
Hãy ở đó vì con bạn.
Nói về điều mà con bạn có thể làm nếu chúng cảm 
thấy cô đơn ở trường. Hãy nhắc nhở con bạn rằng 
bạn luôn ở đó nếu chúng cần ai đó để trò chuyện.
Nói về những loại ở một mình tốt và tồi tệ.
Khi nào ở một mình thì cảm thấy tốt? 
Khi nào ở một mình thì cảm thấy tồi tệ?

CHO LỚP 2–5
Hãy thử diễn tập!
Hãy giả vờ là một học sinh bị cô lập ở trường học 
của con bạn và để con bạn thực hành tiếp cận 
và nói lời chào. Diễn tập những viễn cảnh khác, 
rồi đổi vai và thử lại.
Làm áp phích.
Vẽ hoặc sơn một tấm áp phích cùng con bạn 
để nhắc gia đình về “Start With Hello” và treo 
nó trong nhà bạn.
Học cách nói xin chào bằng các ngôn ngữ 
khác nhau.
Thử thách con bạn thử một ngôn ngữ khác nhau 
mỗi lần nói xin chào!
Tiếng Pháp – Bonjour
Tiếng Ý – Buon Giorno
Biến nó trở thành một trò chơi!
Tổ chức một cuộc thi gia đình để xem ai có thể 
nói xin chào với nhiều người nhất mỗi ngày. Theo 
dõi “đếm lời chào” của mỗi người và mừng người 
chiến thắng vào cuối tuần.

CHO LỚP 6–12
Chia sẻ các chiến lược để bắt đầu cuộc đối thoại. 
Tạo cho riêng mình những cách mở đầu cuộc 
đối thoại hoặc thử sử dụng những câu sau đây: 
Ngày hôm nay thế nào? Bạn làm gì vào cuối tuần?
Thảo luận về bắt nạt trên mạng.
Nói về tôn trọng và hòa nhập xã hội là như thế  
nào trên truyền thông xã hội và thảo luận phải  
làm gì nếu chứng kiến thấy bắt nạt trên mạng.

Bồi dưỡng hòa nhập và cộng đồng là một kỹ năng 
sống quan trọng và luyện tập thực hành đơn giản mỗi 
ngày. Không có giới hạn độ tuổi để tiếp cận và giúp 
đỡ người khác!

Tổ chức trường học và cộng đồng của bạn có lẽ đã 
tham gia các hoạt động Start With Hello của Sandy 
Hook Promise. Nếu vẫn chưa, tại sao lại không mang 
Start With Hello đến? Tất cả các tài liệu và đào tạo 
đều được cung cấp miễn phí và cực kỳ dễ tiến hành. 
Bọn trẻ – cũng thích nó! Chúng tôi tin rằng con bạn sẽ 
nhận thấy Start With Hello vừa ý nghĩa vừa vui. Nhưng 
cũng có thể chính bạn sẽ thấy vui! Chúng tôi hy vọng 
bạn cũng sử dụng các ý tưởng trong hướng dẫn tóm 
tắt để tiếp tục trò chuyện tại nhà và bên ngoài cộng 
đồng của bạn.
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BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU TỪ HELLO
QUA 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN:

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Tiếng Tây Ban Nha – Hola
Tiếng Đức – Guten Tag

CHÚNG TÔI CẦN BẠN!
ĐÂY LÀ CÁCH BẠN CÓ THỂ GIÚP...
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