
Tất cả mọi người đều có trách 
nhiệm bảo vệ trẻ em
Chương trình Tình nguyện viên Australia cam kết bảo vệ trẻ em khỏi 
mọi hình thức xâm hại và bạo hành. 

*Em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh gia đình của 
mình, vì những người thân yêu luôn chăm sóc em



Quyền của trẻ em
Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi nạn 
bạo hành và lạm dụng về thể chất, tình 
dục và tinh thần.

Tất cả trẻ em đều có quyền được lắng 
nghe ý kiến và tiếng nói của mình. 
Những quyền này và các quyền khác đã 
được nêu trong Công ước của Liên hợp 
quốc về Quyền trẻ em.

Chương trình Tình nguyện viên Australia 
cam kết bảo vệ các quyền của trẻ em. 
Đây là trách nhiệm mà chúng tôi, các 
cộng sự, đối tác và tình nguyện viên 
cùng nhau chia sẻ.

Cách tiếp cận của chúng tôi về 
bảo vệ trẻ em
Lạm dụng và bóc lột trẻ em có thể xảy ra 
ở mọi quốc gia trên thế giới, trong gia 
đình, trường học, cộng đồng và môi 
trường mạng.

Chương trình Tình nguyện viên Australia 
cam kết bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn thương 
dưới mọi hình thức. Phương pháp tiếp 
cận của chúng tôi là dựa trên quyền trẻ 
em và tập trung vào trẻ em.

Chính sách Bảo vệ trẻ em của chúng tôi 
yêu cầu tất cả nhân viên, tình nguyện 
viên và đối tác không làm tổn hại đến trẻ 
em và luôn hành động vì lợi ích cao nhất 
của trẻ em.

Quan điểm của chúng tôi là không khoan 
nhượng với các hành vi xâm hại và lạm 
dụng trẻ em. Chúng tôi sẽ luôn ứng phó 
kịp thời với mọi sự việc, nguy cơ hoặc cáo 
buộc xâm hại trẻ em, hoặc các hành vi 
không tuân thủ chính sách của tổ chức và 
luôn đặt lợi ích của trẻ lên trên hết.

Quyền của em 

Em có quyền vui chơi, 

vì em muốn có bạn bè



Chúng tôi hỗ trợ đối tác   
Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của 
các bên.
Chúng tôi hợp tác với các tổ chức để 
hoàn thiện các chính sách và hệ thống 
bảo vệ trẻ em, hỗ trợ công tác bảo vệ 
trẻ em dựa trên các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho trẻ em hiện có.
Chúng tôi hỗ trợ cho các đối tác:
•  Xây dựng và thực hiện Chính sách Bảo 

vệ trẻ em
• Các nguồn tài liệu hữu ích như Cẩm  
 nang Chính sách Bảo vệ trẻ em
• Hướng dẫn về cách báo cáo sự việc và  
 các kênh báo cáo bảo mật
• Nhân viên chuyên trách làm việc tại  
 văn phòng của quốc gia đó, được coi  
 là Đầu mối Bảo vệ trẻ em
•   Tiếp cận các khóa đào tạo và hội thảo

Câu hỏi cần giải đáp 
Vui lòng liên hệ với Đầu mối Bảo vệ trẻ 
em tại văn phòng của chúng tôi ở quốc 
gia của bạn.

Tìm hiểu về Công ước Liên hợp quốc về 
Quyền trẻ em (UNCRC) tại: unicef.org./
child-rights-convention

Tải Cẩm nang Chính sách Bảo vệ trẻ em 
tại: australianvolunteers.com/ child-
protection

Vui lòng báo tin về sự việc hoặc nguy 
cơ xâm hại trẻ em bằng cách gửi email 
đến văn phòng đại diện tại quốc gia 
của bạn hoặc: childprotection@
australianvolunteers.com 

Trường học 

Lớp học 

Em cảm thấy an toàn 
khi ở trường cùng với 

thầy cô.



australianvolunteers.com
 
Liên hệ: childprotection@australianvolunteers.com

Tìm hiểu thêm về Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em tại: 
unicef.org./child-rights-convention

*Hình ảnh minh họa dựa theo bức tranh của một bạn nhỏ nhận 
được giúp đỡ thông qua “Dự án giáo dục dành cho trẻ em tị nạn 
Three2Six” do Đại học Sacred Heart triển khai tại Nam Phi. Mục 
đích của dự án là cung cấp giáo dục và huy động sự hỗ trợ cho 
những trẻ em tị nạn, di cư ở độ tuổi tiểu học. 

**Đây chỉ là một số trong rất nhiều quyền của trẻ em, tìm hiểu 
thêm tại Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.


