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Hướng dẫn về việc đưa đón trẻ em và thiếu niên 

Lời mở đầu  

Các tổ chức và câu lạc bộ thể thao tin cậy vào phụ huynh và thiện chí của nhiều thiện nguyện 

viên nhằm bảo đảm các trẻ em và thiếu niên được đưa đến và đón về trong những buổi tập 

dượt, thi đấu và các sự kiện. 

Các quản lý câu lạc bộ và tổ chức thể thao buộc phụ huynh chịu trách nhiệm bảo đảm sắp xếp 

việc đưa đón thích hợp và an toàn là điều hợp lý. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các trẻ em và thiếu 

niên lại cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của các phụ huynh khác, huấn luyện viên hoặc quản lý của tổ 

chức thể thao đưa đón trong những buổi tập dượt và các sự kiện. 

Trong những tình huống thích hợp, quý vị có thể cần đi theo hoặc chở con em mình hoặc thiếu 

niên bằng xe riêng hoặc đi xe buýt. 

Khi một câu lạc bộ, huấn luyện viên hoặc quản lý của tổ chức thể thao tổ chức đưa đón trẻ em 

và thiếu niên, người tổ chức có trách nhiệm thực hiện những bước hợp lý nhằm bảo vệ an toàn 

cho những trẻ em và thiếu niên này, những người mà họ có nghĩa vụ chăm sóc. 

Mục đích của hướng dẫn này là để thông báo cho cả câu lạc bộ, hiệp hội lẫn phụ huynh/người 

giám hộ những bước cần làm khi đưa đón trẻ em và thiếu niên. 

 

Những cân nhắc quan trọng cho các Câu lạc bộ và Hiệp hội: 

Nếu quý vị phải đưa đón một hoặc nhiều trẻ em và/hoặc thiếu niên, hãy cân nhắc những biện 

pháp an toàn sau đây nhằm giảm tối đa rủi ro tổn hại: 

 Phụ huynh/người giám hộ có biết về hướng dẫn khi đưa đón các trẻ em và thiếu niên 

này không? 

 Phụ huynh/người giám hộ có đồng ý với việc sắp xếp đưa đón hay không, bao gồm chi 

tiết của tài xế, lý do tại sao cần đưa đón và đoạn đường đi mất bao lâu, hoặc liệu có 

phải việc đưa đón này có tính cách không đều đặn? 

 Phụ huynh/người giám hộ có ký mẫu giấy chấp thuận cho đưa đón chưa? 

 Kiểm tra xem tài xế có phù hợp với công việc – họ có giấy phép làm việc với trẻ em 

(hoặc giấy phép tương đương) không? 

 Liệu có ai khác sẽ đi cùng xe, ngoài đứa trẻ được nêu tên, ví dụ như một người lớn 

hoặc một đứa trẻ hay thiếu niên khác? 

 Bảo đảm tài xế có bằng lái xe còn hiệu lực, bảo hiểm xe và xe đủ tiêu chuẩn an toàn lưu 

thông trước khi chở các trẻ em và/hoặc một thiếu niên. 

 Để được an toàn, khi có thể, hãy chở từ hai trẻ em trở lên hoặc một người lớn khác có 

trách nhiệm. 

 Nếu thường xuyên đưa đón trẻ em, nên cân nhắc xem đưa trẻ em hoặc thiếu niên nào 

về nhà trước, hoặc khi có nhiều thiện nguyện viên đưa đón trẻ em, hãy hoán đổi tài xế. 

 Rút ngắn tối đa khoảng thời gian chỉ có một người lớn với một trẻ em hoặc thiếu niên. 

 Bảo đảm tài xế có chi tiết liên lạc của phụ huynh/người giám hộ. 

 Bảo đảm các trẻ em và thiếu niên cảm thấy thoải mái khi đi với tài xế được chỉ định và 

các em biết về việc sắp xếp đưa đón. 

 Bảo đảm các trẻ em và thiếu niên luôn cài dây an toàn và ngồi ở ghế sau. 
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Việc đưa đón chỉ nên thực hiện khi có sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ và một người 

khác trong đội bóng hoặc trọng tài (hội viên câu lạc bộ, người quản lý, điều phối viên đội bóng 

thiếu nhi được ủy quyền) được thông báo rõ ràng bằng tin nhắn/email.  

Khi có thể được, nên ký mẫu đơn đồng ý cho đưa đón trước khi đưa đón các trẻ em và thiếu 

niên.  

Trong trường hợp khẩn cấp vào phút chót, hãy bảo đảm quý vị liên lạc với phụ huynh hoặc 

người giám hộ và xác định giờ khởi hành và giờ đến nhà cho cả phụ huynh hoặc người giám 

hộ và con em họ. 

 

Phụ huynh/Người giám hộ: 

Xin quý vị vui lòng xem để hiểu rõ những hướng dẫn này. Khi có thể được, nên ký mẫu đơn 

đồng ý cho đưa đón trước khi đưa đón các trẻ em và thiếu niên. Nếu quý vị cần giúp đỡ để điền 

mẫu đơn đồng ý cho đưa đón, hãy liên lạc với câu lạc bộ địa phương hoặc hiệp hội thể thao. 

 

Chúng tôi muốn tất cả trẻ em và thiếu niên chơi môn Bóng Bầu dục Úc được an toàn, cảm 

thấy an toàn, chơi an toàn. 

 


