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Các bộ phận kín 
Phần kín của cơ thể em là những bộ phận 

được quần áo bơi che kín. Em luôn dùng đúng 
từ để gọi các bộ phận kín của em.

Không ai được chạm vào các bộ phận kín của 
em. Không ai được bắt em chạm vào bộ phận 

kín của họ. Không ai được cho em xem ảnh các 
bộ phận kín. Nếu điều đó xảy ra em sẽ kể ngay 
cho một trong Những Người Em Tin Tưởng.

Bí mật
Em sẽ không bao giờ giữ bí mật những điều 
làm em cảm thấy không đúng hoặc không 
thoải mái. Nếu ai đó muốn em giữ bí mật 

những điều không đúng hoặc không thoải 
mái, em sẽ kể ngay cho một trong Những 

Người Em Tin Tưởng

Những cảnh báo sớm 
Nếu em cảm thấy sợ hoặc không an 
toàn em sẽ toát nhiều mồ hôi, đau 

quặn bụng, run rẩy, tim đập nhanh.

Đây là những cảnh báo sớm. Khi em 
cảm thấy những dấu hiệu này, em sẽ kể 
ngay cho một trong Những Người Em 

Tin Tưởng.
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Những Người Em 
Tin Tưởng

Có năm người lớn em tin tưởng. Em có thể kể 
mọi việc với họ và họ sẽ tin em.

Nếu em sợ, lo lắng hoặc không biết điều gì, em có 
thể kể điều đó cho những người em tin tưởng.

Cơ thể này là của em 
và chỉ của em thôi 

Em sẽ nói "Không!" khi em không muốn hôn hay ôm người khác.

Em chỉ cần đập tay, bắt tay hoặc hôn gió.

Em là chủ cơ thể của em và em được quyết định.

Quy tắc an toàn 
cho cơ thể của em


