AN TOÀN CHO HALLOWEEN
Lễ Halloween là một ngày vui chơi cho trẻ
em và có thể cho cả phụ huynh nữa.
Làm theo các lời khuyên về an toàn sau
đây có thể giúp cho quý vị và con em có
một ngày Halloween vui vẻ và an toàn.

An Toàn với Y Phục Hóa Trang
•
•
•
•
•
•

Nên bảo đảm quần áo hóa trang không dễ bắt lửa.
Y phục hóa trang nên ngắn gọn để phòng vấp té.
Cho con em mang một đôi giày thoải mái.
Nên vẽ mặt để hóa trang thay vì đeo mặt nạ.
Mặt nạ dễ bị nóng và cản trở tầm nhìn của con em.
Trẻ em nên mặc những màu sáng hoặc dán loại keo
phản chiếu trên y phục.
• Tự làm các vật phụ hóa trang, (như dao, súng, hay
kiếm) bằng bìa cứng hoặc vật liệu dễ uốn nắn.

Những Nơi Khác Mừng Lễ Halloween
• Tiệc hóa trang Halloween với bánh kẹo, trò
chơi, các cuộc thi, ngôi nhà ma, v.v... tại:
•
•
•
•

Trường học
Trạm cứu hỏa
Thư viện
Trung tâm thương mại/phố buôn bán

An Toàn Tại Nhà và Quanh Xóm
• Bật đèn trước nhà để chào đón các em đi trick-or-treat.
• Dọn dẹn đồ chơi hay những thứ khác ở trên lề đường hoặc
trước sân.
• Nhờ nhóm Dân Phòng (Neighborhood Watch) hay một
nhóm cư dân trợ giúp đi tuần quanh khu gia cư.
• Tìm người tình nguyện làm công tác gác đường.
• Nếu quý vị lái xe, chạy chậm lại và luôn để ý trẻ em
đang đi bộ.
• Báo cáo với cảnh sát khi thấy những hành vi mờ ám hay
những hành động phạm tội.

Lời Khuyên Khi Đi Trick-or-Treat
•Các em lớn hơn nên đi chung với bạn bè.
•Không bao giờ đi một mình.
•Giới hạn thời gian trẻ có thể đi trick-or-treat.
•Vẽ ra một tuyến đường đi cho an toàn.
•Không đi đường tắt.
•Dặn con em không được vào nhà người lạ .
•Cho con em đi trick-or-treat lúc trời còn sáng.
• Nếu trời tối, cho chúng mang theo đèn pin.
•Dặn con em không ăn kẹo xin được cho đến khi về tới
nhà, để quý vị có thể kiểm lại cho an toàn.
•Chỉ cho phép con em ăn những kẹo chưa mở và còn nguyên
giấy gói.
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