7 Qui tắc Vàng để Tham gia

Qui tắc Vàng 1: Hiểu Quyền Của tôi







Tôi phải nhận được thông tin về quyền của tôi.
Tôi cần hiểu tại sao lắng nghe tôi và xem xét cẩn thận ý kiến
của tôi là điều quan trọng.
Hãy nhớ rằng tôi có quyền đưa ra ý kiến hôm nay, chứ không
phải chỉ trong tương lai.
Người lớn làm việc với tôi cũng phải hiểu quyền của trẻ em,
và tại sao thực sự lắng nghe tôi khi đưa ra quyết định ảnh
hưởng tới tôi laị quan trọng.
Người lớn làm việc với tôi cần thấy rõ rằng tôi có quyền tham
gia vào tất cả các quyết định ảnh hưởng tới tôi. Đây là trách
nhiệm của người lớn.

Qui tắc Vàng 2: Cơ hội Tham gia






Tôi có thể cần giúp đỡ thêm, và tôi cần phải được giúp đỡ
thêm.
Hãy đưa vào các hoạt động vui vẻ và sáng tạo phù hợp với
năng lực và quan tâm của tôi.
Hãy luôn công bằng với tôi và đừng phát xét tôi.
Hãy đón chào tôi, và cùng lúc nghĩ về độ tuổi, dân tộc, khả
năng, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo của tôi, nơi tôi sống và
những gì quan trọng khác.
Tôi là một người khác, tất cả chúng ta đều khác nhau. Hãy
nhận thức và đón chào điều đó.

Qui tắc Vàng 3: Hãy nhớ rằng Tôi có Lựa chọn




Hãy cho tôi cơ hội để tham gia theo cách phù hợp với tôi,
không phải với người khác.
Hãy nhớ rằng việc tham gia là lựa chọn của tôi.
Tôi có thể lựa chọn không tham gia, hãy đảm bảo mọi việc
đều ổn để tôi làm điều này vào bất kỳ lúc nào tôi muốn hoặc
cần.

Qui tắc Vàng 4: Hiểu giá trị Của tôi




Hãy để tôi hòa nhập từ đầu.
Hãy nhớ rằng tôi phải được nói ra suy nghĩ của mình về những
gì xảy ra hàng ngày đối với tôi, cũng như những điều lớn hơn
ở trường học, cộng đồng và đất nước của tôi.
Hãy thể hiện cho tôi thấy rằng tôi đang được lắng nghe và ý
kiến của tôi được xem xét cẩn thận.




Nếu tôi tham gia, vui lòng ghi nhận những gì tôi đã nói ra để
góp phần đi đến quyết định.
Hãy đảm bảo ghi nhận những điều tôi đã nói để làm cho cuộc
sống của tôi tốt hơn và thay đổi những điều cần thay đổi. Nếu
những điều tôi đã nói không được dùng để tạo ra thay đổi, vui
lòng giải thích cho tôi tại sao lại không dùng. Hãy nói cho tôi
biết ý kiến của tôi quan trọng đến mức nào. Xin đừng bỏ qua
ý kiến của tôi vì sẽ quá khó khăn để người khác lắng nghe
được những gì tôi phải nói.

Qui tắc Vàng 5: Ủng hộ Tôi







Hãy suy nghĩ kỹ về cách giao tiếp với tôi để tôi có thể hiểu
được, và đừng nản lòng tới khi tôi hiểu được.
Hãy hỏi lại tôi xem tôi có hiểu không và đừng giả định là tôi
đã hiểu.
Hãy nhớ rằng có những lúc tôi có thể cần ai đó nói với tôi
hoặc nói thay tôi.
Hãy cho tôi cơ hội để hỏi.
Hãy trả lời tôi một cách trung thực.
Hãy hỗ trợ tôi để tôi nói ra những gì tôi nghĩ theo cách phù
hợp với tôi nhất.

Qui tắc Vàng 6: Cùng Làm việc






Tôi có thể học hỏi từ những người khác, những người khác có
thể học hỏi từ tôi, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau.
Điều quan trọng là chúng ta tôn trọng lẫn nhau.
Hãy kiểm tra lại những gì người khác cho là tôi nói liệu có
đúng là những gì tôi thực sự nói không.
Hãy tôn trọng những lúc chúng ta bất đồng quan điểm, và hãy
dành thời gian khi có thể để trao đổi về những bất đồng.
Hãy chân thành với tôi về những đổi thay nào mà ý kiến của
tôi có thể tạo ra, và hãy làm rõ những gì có thể.

Qui tắc Vàng 7: Giữ Liên hệ






Hãy giải thích cho tôi những quyết định hoặc thay đổi nào đã
được đưa ra, hoặc không đưa ra, và tại sao.
Hãy cho tôi cơ hội để hỏi về điều này.
Hãy thống nhất với tôi về cách chúng ta liên hệ về những gì
đang xảy ra.
Hãy cho tôi biết cách liên hệ với những người khác nếu tôi
muốn hoặc cần.
Hãy nói cho tôi những gì sẽ được thực hiện tiếp theo.

NHỮNG ĐIỀU ĐỂ SUY NGHĨ
Qui tắc Vàng 1:
Trẻ em và Thiếu niên: Những điều để suy nghĩ
Bạn có quyền gì theo Điều 12 của Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ
em?
Người lớn: Những điều để suy nghĩ
Bạn hiểu biết đến đâu về Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em?

Qui tắc Vàng 2:
Trẻ em và Thiếu niên: Những điều để suy nghĩ
Chúng ta đều khác nhau. Bạn làm thế nào để chắc chắn được mọi người
đều có thể tham gia?
Người lớn: Những điều để suy nghĩ
Bạn sẽ làm gì để đáp ứng được nhu cầu cá nhân của trẻ em và thiếu niên
bạn chăm sóc?
Qui tắc Vàng 3:
Trẻ em và Thiếu niên: Những điều để suy nghĩ
Theo bạn thì tại sao một số trẻ em và thiếu niên có thể chọn không tham
gia?
Người lớn: Những điều để suy nghĩ
Làm sao để chắc chắn được bạn đã đem lại cho trẻ em và thiếu niên bạn
chăm sóc các lựa chọn thực sự?

Qui tắc Vàng 4:

Trẻ em và Thiếu niên: Những điều để suy nghĩ
Làm sao để cùng đi đến quyết định khi những người khác nhau suy nghĩ
khác nhau?
Người lớn: Những điều để suy nghĩ
Làm sao để bạn chắc chắn được rằng trẻ em và thiếu niên biết được ý
kiến của các em đã được xem xét cẩn thận?

Qui tắc Vàng 5:
Trẻ em và Thiếu niên: Những điều để suy nghĩ
Đôi khi rất khó nói ra được điều bạn muốn nói. Những người khác đã giúp
đỡ bạn như thế nào?
Người lớn: Những điều để suy nghĩ
Bạn đã thay đổi cách giao tiếp của mình như thế nào để phù hợp với nhu
cầu khác nhau của trẻ em và thiếu niên?

Qui tắc Vàng 6:
Trẻ em và Thiếu niên: Những điều để suy nghĩ
Người lớn thể hiện sự tôn trọng bạn như thế nào? Bạn thể hiện sự tôn
trọng người lớn như thế nào?
Người lớn: Những điều để suy nghĩ
Theo bạn thì biểu hiện của sự tôn trọng lẫn nhau giữa trẻ em và người lớn
là gì?

Qui tắc Vàng 7:
Trẻ em và Thiếu niên: Những điều để suy nghĩ
Bạn muốn người lớn nói cho bạn về những gì xảy ra như thế nào và tại
sao?
Người lớn: Những điều để suy nghĩ

Bạn có thể làm những gì để chắc chắn rằng trẻ em và thiếu niên hiểu
được tại sao một số điều xảy ra và những điều khác không xảy ra?
Cao ủy về Trẻ em và Thiếu niên tại Scốt-len?
Có một cao ủy về Trẻ em và Thiếu niên tại Scốt-len. Tên ông là Tam
Baillie. Ông hỗ trợ và bảo vệ các quyền của trẻ em và thiếu niên.
Ông làm việc để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em và thiếu
niên bằng cách:




Lên tiếng nếu trẻ em và thiếu niên không được đối xử công bằng.
Đề nghị với các cấp lãnh đạo, như trong hội đồng, chính phủ và
quốc hội xem xét đến ảnh hưởng của các đạo luật và qui định mới
ảnh hưởng tới trẻ em và thiếu niên.
Giúp trẻ em và thiếu niên nhận thức được quyền của mình.
Ông làm việc cho mọi trẻ em dưới tuổi 18, hoặc tới 21 tuổi nếu các
em luôn được ‘chăm sóc’ hoặc trông nom.

Quyền của Trẻ em là gì?
Nhân quyền của Trẻ em được bảo trợ bởi một đạo luật quốc tế gọi là Công
ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em (hoặc ngắn gọn là UNCRC).
Có 54 điều luật – hoặc quyền – trong UNCRC.
Vương quốc Anh và vì vậy Scốt-len, giống như hầu hết mọi quốc gia trên
thế giới, đã ký công ước này.
Điều này có nghĩa là chính quyền Scốt-len đã đồng ý làm hết sức mình để
đảm bảo trẻ em và thiếu niên có tất cả các quyền, bao gồm:





Quyền có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng tới bản thân các
em
Quyền được sống ở một căn nhà an toàn và có đủ thức ăn
Quyền không bị phân biệt đối xử vì giới tính, xu hướng tình dục, tôn
giáo hoặc chủng tộc
Quyền không bị lạm dụng bao gồm cả việc bắt nạt.

Liên hệ với Cao ủy như thế nào
Bạn có thể liên hệ với Tam và nhân viên của ông theo:
Điện thoại 0131 346 5350
Điện thoại miễn phí cho Thiếu niên 080001901179

Email: inbox@ssyp.org.uk
Tweet: @RightsSCCYP
Địa chỉ gủi thư: Tam Baillie, Rosebery House, Ground Floor, 9
Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5EZ
Nếu bạn là trẻ em hay thiếu niên, bất kỳ điều gì bạn nói với Tam và các
nhân viên của ông đều được giữ kín, ngoại trừ khi chúng tôi nghĩ rằng bạn
đang gặp nguy hiểm.

