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Cảnh báo mọi người - một cơn bão lớn đang
di chuyển có thể ảnh hưởng đến trường học
của chúng ta, tất cả mọi người hãy cẩn thận
và đi đến nơi gần nhất để trú ẩn an toàn.

Hoa, Tuấn các con nên luôn chú ý đến các thông báo. 
Mọi người đều muốn chắc chắn các con được đảm
bảo an toàn. Các thông báo có thể giúp chúng ta biết 
phải làm gì để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Nhưng có mẹ bên cạnh chúng 
con lúc nào chẳng an toàn.

Sẽ có lúc mẹ không thể ở ngay bên cạnh con 
khi thiên tai xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng 
ta cần có kế hoạch từ trước.

Hãy nhớ rằng, sẽ là không 
an toàn nếu cọn nhờ một 
người lạ bất kì giúp đỡ! Hãy
luôn tìm kiếm một nhân viên 
cảnh sát, bác sĩ hoặc y tá, 
nhân viên cứu hộ với biểu
tượng Chữ thập đỏ / tượng Chữ thập đỏ / Trăng 
lưỡi liềm đỏ, một giáo viên
hoặc một người hàng xóm 
mà con biết rõ người ấy.

Anh Tuấn ơi, như mẹ đã nói, chúng ta có 
thể làm theo các nhân viên này, họ có 
thể nói cho chúng mình biết làm thế nào 
để tránh khỏi cơn bão.

Xin lỗi cháu, Cháu 
không sao chứ? 

Tuấn bị người lớn xô ngã

Bác sỹ nói phải chăm
sóc những đứa trẻ.

Giống như chúng ta vẫn luyện 
tập ở nhà, con đã biết số điện 
thoại của mẹ, địa chỉ nhà mình,
và biết cách tìm đến chỗ của
bà, chú và dì của con nếu con
không thể liên lạc với mẹ. 
TTrường học của con cũng sẽ
đảm bảo an toàn cho con.  

Sẽ luôn có người lớn ở 
xung quanh có thể giúp
đỡ mình mà mẹ!

Bạn nên luôn luôn quan tâm chăm sóc trẻ em, đặc biệt là nếu chúng bị
thương! Chúng nhỏ hơn bạn, không có nghĩa là chúng ít quan trọng hơn.
Trên thực tế, trẻ em gái và trai xứng đáng được quan tâm đặc biệt và nhiệm
vụ của người lớn chúng ta là đảm bảo các em nhận được sự quan tâm đó.






