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Các tài xế xe buýt mặc áo màu hồng để tuyên bố lập 
trường chống nạn bắt nạt 
Các học sinh đi xe buýt trường học vào Thứ Tư, Ngày 26 Tháng 2, có thể nhận thấy tài xế của họ 
mặc một chiếc áo khác biệt: một chiếc áo màu hồng tươi sáng có dòng chữ Tử tế Bắt đầu Ở đây 
“Kindness Starts Here.” Trang phục độc đáo là một phần của các tài xế PPS cam kết chống lại nạn 
bắt nạt. 

Các tài xế PPS đã tham gia Ngày áo hồng, một sự kiện thường niên trên toàn thế giới bắt đầu ở 
Canada như một cách để mọi người tuyên bố lập trường chống lại nạn bắt nạt. Các tài xế PPS đã 
tham gia vào sự kiện này trong khoảng bảy năm. 

“Hành động đơn giản mặc một chiếc áo màu hồng, đặc biệt là đoàn kết, có thể giúp bắt đầu một 
cuộc trò chuyện,” cô Mary Richhart, một huấn luyện viên trong Ban Vận chuyển Học sinh của 
PPS cho biết. “Đây là một bước tiến lớn để hàn gắn và giúp đỡ.” 

Các tài xế xe buýt PPS tham dự một khóa đào tạo mỗi tháng và khóa huấn luyện vào Ngày 21 
Tháng 2 dành riêng cho thông điệp chống nạn bắt nạt được tiêu biểu bằng Ngày Áo hồng. Cô 
Richhart đã bàn thảo về các dấu hiệu bắt nạt mà các tài xế nên để ý, chẳng hạn như nếu học sinh 
không có ba lô, hoặc quần áo rách hoặc mặt đỏ. Bởi vì xe buýt là không gian bao kín, chúng có 
thể là nơi việc bắt nạt xảy ra. 

“Nhiều lần nếu việc bắt nạt xảy ra trên xe buýt, nó sẽ tiếp tục trong trường học,” cô Richhart nói. 
“Vì vậy, tôi cố gắng truyền đạt cho mọi người là chúng ta cần báo cáo điều đó. Chúng ta là 
những người bắt buộc báo cáo, cho nhân viên nhà trường biết rằng, tôi đang nhìn thấy việc này 
trên xe buýt của tôi, và bạn có nhìn thấy nó ở trường không? Bạn có thể để ý đến anh chàng này 
không?” 

Ngày áo hồng bắt đầu ở Canada vào năm 2007, khi hai học sinh chống lại nạn bắt nạt kỳ thị đồng 
tính sau khi một học sinh bị bắt nạt vì mặc áo màu hồng. Áo hồng trở thành biểu tượng của sự 
đoàn kết và hỗ trợ. 

“Điều quan trọng là các nạn nhân của nạn bắt nạt biết rằng họ không đơn độc và họ biết rằng có 
sẵn sự giúp đỡ và hỗ trợ,” cô Richhart nói. 

 

 


