TẬP HƯỚNG DẪN
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
SAU ĐÂY LÀ VÀI Ý KIẾN VỀ NHỮNG CÁCH THỰC TẾ MÀ TẤT CẢ CHÚNG
TA ĐỀU CÓ THỂ LÀM ĐỂ PHÁT HUY NHỮNG THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÔN
TRỌNG TRONG CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

SINH HOẠT

SỰ KIỆN

TẬN DỤNG MẠNG LƯỚI CỦA MÌNH VÀ CHIA
SẺ VỚI HỌ NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM

TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN CỘNG ĐỒNG

Mỗi cộng đồng và mỗi nhóm đều khác nhau. Nối kết với mạng
lưới của quý vị có thể là một cách hay để chia sẻ ý kiến và xem
những người khác trong cộng đồng của mình đang làm gì.

Một buổi học của lớp huấn luyện cộng đồng là cách hay để lôi
kéo cộng đồng rộng lớn bên ngoài vào cuộc thảo luận về sự tôn
trọng. Nhờ mang những thành viên thuộc mọi giới của cộng
đồng lại với nhau mà quý vị có thể vạch ra một kế hoạch thực tế
hầu mang lại sự thay đổi tích cực cho địa phương của mình.

Quý vị có thể:
Quý vị có thể:
›› Thiết lập mạng lưới và tổ hợp để giới thiệu sinh hoạt của quý
vị cho những ai trong mạng lưới của mình và khuyến khích họ
tham gia.
›› Tìm hiểu những người khác trong khu vực của mình đang làm
gì vì quý vị có thể phỏng theo để áp dụng cho cộng đồng của
mình.
›› Chia sẻ thông tin và tài liệu từ trang mạng respect.gov.au trên
bản tin địa phương hay những tờ báo khác mà quý vị đang
mua dài hạn.
›› Đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của bất cứ phiên họp
hay hội nghị chính thức nào.
›› Mang những bài học mà quý vị đã dạy cho người khác về cho
gia đình của mình.

THÍCH HỢP CHO AI NHẤT
Thích hợp cho những nhóm tôn giáo, hội đồng thành
phố địa phương, trường học và những nhóm thuộc
mọi giới, lớn hay nhỏ

›› Mời những người có ảnh hưởng đến giới trẻ thuộc nhiều giới
đa dạng đến dự, chẳng hạn như giới chủ nhân và lãnh đạo
trong thương trường, giáo viên, huấn luyện viên thể thao và
hội viên của những tổ chức cộng đồng khác.
›› Nghĩ đến việc mời những thành viên có địa vị trong cộng đồng
của quý vị như nghị viên hội đồng thành phố vào tham gia.
›› Chia sẻ tài liệu và băng video của chiến dịch Ngăn Chặn Ngay
Từ Đầu (Stop it at the Start) để khuyến khích học viên suy
ngẫm về thái độ của chính họ rồi nghĩ đến tác động và ảnh
hưởng của những thái độ này đến giới trẻ trong cuộc sống của
họ.
›› Mọi người cùng nhau thảo luận tự do để nghĩ ra những sinh
hoạt thực tế nhằm phát huy sự tôn trọng ở khắp nơi trong
cộng đồng của mình. Sau đây là những ý kiến mà quý vị có thể
áp dụng để khởi sự.

THÍCH HỢP CHO AI NHẤT
Bất cứ nhóm hay tổ chức nào trong cộng
đồng của quý vị
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SỰ KIỆN

SINH HOẠT

TỔ CHỨC TRÀ ĐÀM BUỔI SÁNG HAY BUỔI
CHIỀU

ĐẨY MẠNH ‘CÁCH CẢ TỔ CHỨC CÙNG LÀM’

Quay quần bên nhau trong một bữa ăn thân mật là cách mang mọi
người lại với nhau từ ngàn xưa. Trà đàm buổi sáng hay buổi chiều là cách
dễ dàng để mọi người đến với nhau và nói chuyện về sự tôn trọng.

Tạo ra cách ‘cả tổ chức cùng làm’ là cách hay để khuyến khích sự
tôn trọng trong nhóm hay tổ chức của quý vị.
Quý vị có thể:
›› Đặt ra một chính sách về sự tôn trọng và hành vi tôn trọng cho
tổ chức hay nhóm cộng đồng của mình.

Quý vị có thể:
›› Mời diễn giả rồi nhờ họ thuyết trình hay chủ tọa một buổi nói chuyện
về mối liên hệ đặt trên sự tôn trọng, hay về vai trò của người lớn trong
việc tạo ảnh hưởng đến giới trẻ để chúng có hành vi tích vực.
›› Mời một vị lãnh đạo nội bộ nói chuyện về sự quyết tâm của họ trong
việc tạo một nếp sống văn hóa biết tôn trọng trong một tổ chức hay
nhóm.

›› Cổ động chính sách mới này trong nội bộ bằng bích chương
dán trong phòng giải lao hay bài viết trên bản tin nội bộ.
›› Mời diễn giả rồi nhờ họ thuyết trình hay chủ tọa một buổi nói
chuyện về mối liên hệ đặt trên sự tôn trọng, hay về vai trò của
người lớn trong việc tạo ảnh hưởng đến giới trẻ để chúng có
hành vi tích vực.

›› Có sẵn bích chương và tài liệu trong vùng của mình để dân chúng
đến lấy về nhà đọc.

THÍCH HỢP CHO AI NHẤT

THÍCH HỢP CHO AI NHẤT

Trường học, nhóm cộng đồng, nơi làm việc, câu lạc bộ
thể thao và những tổ chức tôn giáo

Giới tiểu thương, câu lạc bộ thể thao, nhóm cộng đồng
và trường học

SỰ KIỆN

SỰ KIỆN

THAM DỰ MỘT BUỔI LỄ HIỆN CÓ CỦA CÔNG
CHÚNG

DÀNH RIÊNG MỘT BUỔI TẬP LUYỆN THỂ
THAO ĐỂ NÓI VỀ SỰ TÔN TRỌNG

Sự kiện và sinh hoạt cộng đồng là cơ hội lý tưởng để khơi chuyện
về sự tôn trọng. Nhờ hiện diện tại những buổi lễ hiện có tại địa
phương nên quý vị có thể đến với khán giả mà bình thường quý
vị không tìm ra họ được.

Dành riêng một buổi tập luyện thể thao để nói về sự tôn trọng là
cách dễ dàng và vui để truyền thông điệp đến đấu thủ, hội viên
và phụ huynh.
Quý vị có thể:

Quý vị có thể:
›› Thuê gian hàng tại hội chợ cộng đồng, hội chợ trường học, lễ
hội hay buổi văn nghệ để phát tài liệu và nói chuyện với người
đến dự về sự tôn trọng.
›› Tham gia một hội nghị liên hệ nào đó bằng cách tổ chức một
phần thuyết trình riêng về việc thái độ thiếu tôn trọng đã bắt
đầu có từ lúc con cái còn nhỏ như thế nào và làm sao để tất cả
chúng ta có thể tạo ảnh hưởng tích cực.
›› Hợp tác với hội phụ huynh học sinh tại trường để đưa người
đến nói chuyện tại buổi họp hay tập họp ở trường, hay chia sẻ
tài liệu của chiến dịch Ngăn Chặn Ngay Từ Đầu (Stop it at the
Start) như băng video ‘Trong đầu nghĩ gì’ trình bày cách chúng
ta ảnh hưởng đến thái độ của giới trẻ như thế nào.

THÍCH HỢP CHO AI NHẤT
Nhóm cộng đồng, những tổ chức tôn giáo, chính
quyền địa phương

›› Tổ chức một buổi tập luyện chỉ để nói chuyện về hành vi tôn
trọng trong đội.
›› Cổ động ‘ngày tôn trọng’ trên bản tin của đội, hay trên mạng xã
hội trong đó có đường dẫn đến xem tài liệu trên trang mạng
respect.gov.au.
›› Dựng lều ngày hôm đó để phát cho phụ huynh thông tin và tài
liệu từ trang mạng respect.gov.au.
›› Nếu được, tổ chức ngày này nhân dịp lễ hay sự kiện phù hợp
như Ngày Quốc Tế Diệt Trừ Nạn Bạo Hành đối với Phụ Nữ vào
ngày 25 tháng 11 chẳng hạn.

THÍCH HỢP CHO AI NHẤT
Câu lạc bộ thể thao

