UBDN HUYỆN BỐ TRẠCH
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Số: 385 /PGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bố Trạch, ngày 13 tháng 11 năm 2020

V/v: tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ
năng về công tác bảo vệ trẻ em cho
giáo viên các trường TH và THCS.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS, PTDT Bán trú,
PTDT nội trú huyện
Thực hiện Kế hoạch số 1432/SLĐ-TB-XB ngày 28/9/2020 của Sở Lao Động –
Thương bình và Xã hội về việc tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo
vệ trẻ em cho giáo viên các trường TH và THCS trong toàn huyện. Phòng Giáo dục Đào tạo hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị trường học cử người tham gia tập huấn với
nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung tập huấn
- Xác định và nhận diện được các nguy cơ, trang bị các kỹ năng cần thiết để
phòng tránh và xữ lý khi trẻ bị xâm hại, bạo hành hoặc có nguy cơ vị xâm hại, bạo
hành; khi trẻ bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước.
- Hướng dẫn chi tiết quy trình can thiệp và trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực,
tai nạn thương tích.
- Kỹ năng làm việc với trẻ.
2. Thành phần, thời gian và địa điểm tập huấn
- Mỗi trường TH, THCS, TH-THCS cử một cán bộ/ giáo viên (làm công tác tư
vấn lâm lý/công tác xã hội trong trường học)
- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 17/11/2020.
- Địa điểm: Hội trường Phòng GD-ĐT Bố Trạch.
3. Kinh phí và chuẩn bị.
Các đơn vị có cán bộ dự lớp tập huấn chi trả kinh phí đi lại, ăn, ở cho cán bộ giáo
viên theo chế độ hiện hành.
Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham
gia tập huấn nghiêm túc, đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- Lưu PT, VT.
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