
AN TOÀN
Chúng tôi muốn các em được an toàn và cảm thấy an toàn 
khi đến chơi bóng bầu dục với bạn bè. Nếu từng cảm thấy 
không an toàn hoặc lo lắng, không sao cả, các em hãy nói 
chuyện với người mình tin tưởng.

TÔN TRỌNG
Tất cả trẻ em và thiếu niên có nguồn gốc văn hóa, sắc tộc 
khác nhau và các em có năng lực khác nhau đều được đón 
mời tham gia môn thể thao tuyệt vời của chúng tôi.

HÃY LÊN TIẾNG
Suy nghĩ và quan điểm của quý vị quan trọng đối với 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo đảm có nhiều cách để quý 
vị nói và tham gia.

TIN TƯỞNG
Quý vị có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ lắng nghe và thực 
hiện dựa vào góp ý của quý vị. Chúng ta có thể cùng nhau 
giúp cho tất cả trẻ em và thiếu niên an toàn hơn khi chơi.

Muốn biết thêm thông tin và hỗ trợ, hãy liên lạc với:
childsafety@afl.com.au
eafl.austfoot.com.au/afl-makeareport
Đường dây trợ giúp Trẻ em (Kids helpline) 1800 55 1800 (miễn phí)
www.kidshelpline.com.au

THÔNG TIN
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ quý vị để quý 
vị biết chúng tôi làm cách nào cho quý vị được an toàn và 
những gì quý vị có thể làm khi cảm thấy không an toàn.

Chúng tôi chào đón tất cả trẻ em 
có nguồn gốc văn hóa, sắc tộc khác 

nhau và các em có năng lực khác nhau 
tham gia môn thể thao của chúng tôi. 
Mọi người chơi môn Bóng Bầu dục Úc 

có quyền Được An toàn, Cảm thấy 
An toàn, Chơi An toàn.



Nếu quý vị nghe hoặc thấy điều gì, 
đừng ngại lên tiếng. Luôn nói chuyện 

với người mình tin tưởng.

ĐƯỢC AN TOÀN, CẢM THẤY 
AN TOÀN, CHƠI AN TOÀN

Muốn biết thêm thông tin và hỗ trợ, hãy liên lạc với:
childsafety@afl.com.au
eafl.austfoot.com.au/afl-makeareport
Đường dây trợ giúp Trẻ em (Kids helpline) 1800 55 1800 (miễn phí)
www.kidshelpline.com.au



Bộ Nguyên tắc Hành xử
Tất cả chúng ta đều có quyền hạn và trách 

nhiệm hành động một cách công bằng và an 
toàn khi chơi bóng bầu dục.

Tại AFL chúng tôi:

Chào đón Công bằng Tôn trọng

Thân thiện Hiểu biết

Muốn biết thêm thông tin và hỗ trợ, hãy liên lạc với:
childsafety@afl.com.au
eafl.austfoot.com.au/afl-makeareport
Đường dây trợ giúp Trẻ em (Kids helpline) 1800 55 1800 (miễn phí)
www.kidshelpline.com.au

Chúng tôi chào đón tất cả trẻ em 
có nguồn gốc văn hóa, sắc tộc khác 

nhau và các em có năng lực khác nhau 
tham gia môn thể thao của chúng tôi. 
Mọi người chơi môn Bóng Bầu dục Úc 

có quyền Được An toàn, Cảm thấy 
An toàn, Chơi An toàn.


