
Bảng hướng dẫn về sự an toàn đối với súng đạn  
dành cho cha mẹ và phụ huynh 

 

TẠI NHÀ 

□ Trước khi mua một khẩu súng, quý vị hãy nghĩ đến cách thức ít nguy hiểm hơn để giữ an 
toàn cho gia đình và tài sản của quý vị, chẳng hạn như hệ thống báo động trộm, các loại 
khóa cửa sổ, nuôi chó, v.v. 

 
□ Đừng mua súng nếu quý vị không biết sử dụng súng một cách an toàn. 
 
□ Vũ khí phải được cất ở một nơi có khóa và không nạp đạn. 

□ Vũ khí phải được cất ở một nơi có khóa ngoài tầm với của trẻ em. Trẻ em thường không 
phân biệt được sự khác nhau của súng giả và súng thật.  

 
□ Đạn dược phải được cất giữ ở một nơi khác có khóa riêng, không cùng nơi với chỗ cất 

súng.  
 
□ Bộ khóa cò súng có thể là một bộ phận an toàn bổ túc hữu ích cho súng không nạp đạn.  

Bộ khóa cò súng phải được gắn vào khẩu súng không nạp đạn.   
 

□ Một số loại khóa có thể mở được thật nhanh, chỉ trong 6 giây đồng hồ. 
 

□ Nếu quý vị giữ súng không khóa dưới gối vào ban đêm, buổi sáng hãy khóa súng lại trước 
khi đi làm. 

 
DẠY CHO CON EM CỦA QUÝ VỊ 

 
□ Giải thích cho con em quý vị biết là súng là đồ vật nguy hiểm và các em không bao giờ 

được chạm vào súng mà không có sự cho phép của quý vị. 
  
□ Nói chuyện với con em của quý vị về sự khác biệt giữa cảnh bạo lực trên truyền hình hoặc 

trong các bộ phim và bạo lực thực tế trong đời sống, khi người lớn và trẻ em thật sự bị tổn 
thương.  

 
□ Nói cho con em của quý vị biết là nếu các em thấy một khẩu súng ở bất cứ đâu, các em 

không nên chạm vào mà phải rời nơi ấy ngay và đi nói cho người lớn biết. Nếu các em 
đang ở trong trường và biết là có học sinh nào đi học mang theo súng, các em nên nói cho 
người lớn biết. 


