
Bài 2 
 

Đèn Giao Thông: Sinh Hoạt ở Nhà cho Phụ Huynh 
 
Mục đích của Bài 2:  Đèn Giao Thông - Cảm nghĩ, Xúc giác, Bí Mật giúp trẻ em 
nhận định những trường hợp/bí mật an toàn hay không an toàn.  Trẻ em bây giờ có 
khả năng tốt hơn để hiểu rằng Thiên Chúa không muốn và không gây ra những điều 
xấu xẩy ra cho các em, Thiên Chúa luôn hiện diện với các em, nâng đỡ các em ngay 
cả khi các em cảm thấy đau đớn hay buồn sầu.  Các em có thể nhận ra khi người 
nào đó tiến vào Vòng Ân Sủng của các em, và nhận biết những đụng chạm an toàn 
hay không an toàn trong Vòng Ân Sủng của một người. 
 
Trong bài này, chúng tôi dùng đèn giao thông để dạy sự tương tự giữa tín hiệu mầu 
xanh với những trường hợp an toàn, tín hiệu mầu đỏ với những trường hợp không 
an toàn, và tín hiệu màu vàng với những trường hợp mà các em cảm thấy bối rối 
hay không chắc chắn.  Đôi khi rất khó cho trẻ em phân biệt giữa những trường hợp 
vàng và đỏ.  Khi điều này xảy ra, các em cần nói chuyện với những người nào mà 
các em tin tưởng như cha mẹ, người hướng dẫn, hay những người lớn khác được tín 
nhiệm.  Học để ý thức hơn những tín hiệu này giúp trẻ em nhận biết đó là một trong 
những cách Chúa Thánh Linh giúp để hướng dẫn chúng ta. 
 
Thật là quan trọng cho qúy vị là những phụ huynh và giám hộ cần nhắc nhở thêm 
bài học này ở nhà với các em.  Quý vị nên nói chuyện với con của qúy vị về những 
trường hợp có thật trong cuộc sống hằng ngày của em và giúp các em nhận ra đâu là 
những trường hợp xanh (TIẾN HÀNH, điều này an toàn), đỏ (NGỪNG, điều này 
không an toàn, luôn nói với một người lớn được tín nhiệm trước khi hành động), 
hay vàng (CẨN THẬN, luôn nói với một người lớn được tin tưởng trước khi hành 
động). 
 
Sự ủng hộ của qúy vị đối với chương trình Vòng Ân Sủng thật là 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 con em của chúng ta. 
 
 
 
 
Vòng Ân Sủng – Lớp 1: Bài 2



Bài 3 
 

Người Lớn Được Tin Tưởng:  Sinh Hoạt ở Nhà Dành cho Phụ Huynh 
 
Mục đích của bài 3:  Trong bài này, chúng tôi hỏi các em kể tên và vẽ 
những người lớn được tín nhiệm (ngoài cha mẹ của các em).  Xin hỏi 
con của qúy vị cho xem bức vẽ này.  Nếu con của qúy vị kể tên những 
người mà qúy vị cảm thấy không thích hợp, xin hướng dẫn các em để 
chọn một người khác. 
 
Xin liên lạc những người này để cho họ biết là qúy vị và con của qúy vị 
đã nhận định họ là những người lớn được tín nhiệm.  Việc này có thể 
làm qua việc đích thân tới gặp gỡ, điện thoại, hay thư từ.  (Viết thư là 
một sinh hoạt vui mà qúy vị có thể làm với con của qúy vị.)  Được nhìn 
nhận là người lớn được tín nhiệm thường sẽ làm cho họ cảm thẩy hãnh 
diện và đồng thời cho họ biết về kế hoạch an toàn của qúy vị dành cho 
con cái của qúy vị. 
 
Xin gửi lại cho chúng tôi bức vẽ của em với chữ ký của qúy vị trên bức 
hình đó để xác nhận với chúng tôi là qúy vị đã nhận được thư này và đã 
chia sẻ nó với con của qúy vị.  Xin gọi văn phòng giáo xứ, trường học 
hay chương trình Giáo lý nếu qúy vị có thắc mắc. 
 
Cám ơn sự cộng tác của qúy vị! 
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