
Lớp 6: Bài 2 Thư Phụ Huynh 
 
Kính thưa Qúy Vị Phụ Huynh, 
 
Người thanh thiếu niên của qúy vị vừa mới hoàn tất bài thứ hai trong bốn bài của Chương trình Vòng 
Ân Sủng.  Bài thứ nhất chú trọng đến Vòng Ân Sủng như là tình yêu và sự tốt lành của Thiên Chúa 
luôn bao bọc em.  Bài thứ hai chú trọng tới những liên hệ và những trường hợp lành mạnh. 
 
Bài thứ ba sẽ nói về các ranh giới.  Mục đích của bài thứ ba: “Thanh thiếu niên sẽ nhận thức rõ hơn 
giữa những quan hệ tốt và không tốt.”  Những sinh hoạt và những bàn luận sẽ giúp họ nhận định rõ hơn 
những trường hợp an toàn hay không an toàn, nhìn nhận và tôn trọng những ranh giới bao quanh Vòng 
Ân Sủng của họ và những người khác, và nhận biết những hành động hay lời nói vi phạm đến Vòng Ân 
Sủng của ai đó. 
 
Người thanh thiếu niên của qúy vị sẽ được đưa cho những chỉ dẫn sau đây để giúp em quyết định đâu 
là một sự liên hệ hay trường hợp an toàn hoặc không an toàn. 
 

1. Em biết người này bao lâu rồi? 
 

2. Sự hiểu biết của em về người này qua sự gặp gỡ diện đối diện? 
 

3. Em biết người này được bao nhiêu? 
 

4. Làm sao em minh chứng được những điều người này nói về chính mình? 
 

5. Những cảm giác (bản năng tự nhiên) của em nói cho em biết gì về người hay trường hợp này? 
 

6. Em có những điểm gì giống người này? 
 

7. Sự liên hệ có tôn trọng ranh giới của em hay của người khác không? 
 

8. Em có thể nói “Không” với người này? 
 

9. Tuổi tác hay địa vị của người này ảnh hưởng tới thái độ của em như thế nào trong sự liên hệ? 
 

10. Có bao giờ người này nói em phải giữ các bí mật? 
 
Người thanh thiếu niên của qúy vị sẽ học về những hoàn cảnh và mối liên hệ có tiềm ẩn sự thiếu an 
toàn và nguy hiểm. Hỏi người thanh thiếu niên của qúy vị những điều đã được học sau bài thứ ba.  Sự 
đối thoại liên tục với người thanh thiếu niên của qúy vị rất quan trọng.  Thực là quan trọng để nhấn 
mạnh rằng các em có thể tới với qúy vị trong bất cứ hoàn cảnh nào và qúy vị luôn sẵn sàng nới chuyện 
với các em và giúp các em.  Trong bài thứ bốn, các em sẽ học biết là các em phải nói chuyện với một 
người lớn được tín nhiệm về bất cứ trường hợp nào làm các em bối rối hay không an toàn. 
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Người thanh thiếu niên của qúy vị phải thận trọng: 
 

1. Đừng tiết lộ những tin tức cá nhân trên mạng lưới.  Điều này bao gồm tên, trường học, trình độ 
lớp học, địa chỉ, điện thoại, đội banh, đoàn thể ở nhà thờ, vv…  Các phạm nhân cố gắng nhận 
định những người trẻ bằng cách học biết những sinh hoạt và chương trình thường nhật của 
những thanh thiếu niên. 

 
2. Cho qúy vị biết bất cứ lúc nào các em cảm thấy bị hăm doạ.  Giúp các em hiểu biết cách đáp trả 

những hăm doạ, dù là ở trên mạng lưới, trường học, hay ở một nơi khác. 
 

3. Nhạy cảm đối với những lời phê bình làm bớt giá trị hay chỉ trích người khác dựa trên những 
đặc tính thể lý, màu da, tôn giáo, kinh tế, vv.  Chính qúy vị phải làm gương về những thái độ 
đúng đắn và kính trọng.  Để ý đến những chuyện hài hước mà qúy vị kể.  Con cái của qúy vị để 
ý tới điều này. 

 
4. Tránh những trường hợp không an toàn có liên hệ tới rượu chè, ma túy, và hút xái.  

 
5. Cẩn thận với những trường hợp mà các em ở riêng với một người lớn. 

 
Những thái độ không an toàn 
 
Thanh thiếu niên sẽ không được trình bày về những điều dưới đây liên quan tới những thái độ tiềm ẩn 
sự nguy hiểm và không an toàn.  Các em được yêu cầu để nói chuyện với qúy vị về những vấn đề đó.  
Chúng tôi khuyến khích qúy vị bàn luận điều này với con cái của qúy vị. 
 

• Trong những năm gần đây, trên lãnh vực quốc tế cũng như địa phương, thanh thiếu niên chết vì 
những trò chơi ngộp thở (cũng được coi là trò chơi bóp nghẹt và ngất xỉu) khi ở một mình hay 
với các nhóm. 

 
• Cũng có sự thịnh hành về những cách hành động tiềm ẩn nguy hiểm như đụng chạm tới cơ quan 

sinh dục (Rainbow Parties, Chicken Games).  Trong những trường hợp này, những cách thích 
hợp để giải quyết vấn đề là người thanh thiếu niên của qúy vị cần rời khỏi môi trường đó (e.g., 
Tôi phải gọi cho cha mẹ bây giờ, Tôi phải đi nhà vệ sinh, Tôi không cảm thấy khoẻ, vv.) 

 
Cám ơn sự ủng hộ của vị đối với chương trình Vòng Ân Sủng.  Đó là điều thiết yếu và rất đáng cảm tạ 
trong khi chúng tôi cố gắng để cung cấp một môi trường an toàn bao nhiêu có thể cho các trẻ em của 
chúng ta.  Nếu qúy vị có câu hỏi xin gọi cho văn phòng nhà trường hay giáo xứ. 
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