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Halloween Safety Tips for Parents 

Halloween is an exciting time of year for kids, and to help ensure 

they have a safe holiday, here are some tips for parents. These 

tips are made available to help make the festivities fun and safe 

for trick-or-treaters and party guests: 

 Avoid trick-or-treating alone. Walk with groups or a trusted 
adult.  

 Help drivers see you by adding reflective tape to costumes 
and bags. 

 Too much sugar is not good for anyone! Limit the amount of 
candy children eat and make sure to examine all treats for 
choking hazards and tampering before eating them.  

 When going from house to house, make sure to walk at all times. Hold a flashlight while trick-
or-treating to help you see and others see you.  

 Look both ways before crossing the street and use established crosswalks whenever possible. 

 Only walk on sidewalks when possible, or on the far side of the road facing traffic to stay safe. 

 Avoid trips and falls by wearing well-fitted masks, costumes, and shoes. 

 Eat only factory-wrapped treats. Avoid eating homemade treats made by strangers. 

 Enter homes only if you're with a trusted adult. Only visit well-lit houses. Never accept rides 
from strangers. 

 Never walk near lit candles or luminaries. Be sure to wear flame-resistant costumes. 

With Halloween fast approaching, each school will determine whether or not they allow costumes. 

However because of this newest "creepy clown" phenomenon, we will not allow clown costumes, 

nor any costume that disguises the identity of students. 

 

Please work together in keeping all of our community safe from these disturbing social media acts 

of disruptions. 
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Consejos para mantenerse seguros la noche de Halloween 

Halloween es una temporada emocionante para los niños, y 
para asegurarnos de que tengan una celebración segura, aquí 
hay algunos consejos para los padres.  Damos estos consejos 
para ayudar a que sus celebraciones de Halloween sean seguras 
y divertidas: 
 

 Evite ir a pedir dulces solo.  Camine en grupo o con un 
adulto de confianza. 

 Sujete cinta reflectante a sus bolsas de dulces y a los 
disfraces para que los automovilistas puedan verlos 
con facilidad.  

 Revise las golosinas para evitar el peligro de asfixia y la posible manipulación de los dulces.   

 Ponga límite en la cantidad de golosinas que se coma.  Los dulces son deliciosos y 
divertidos, pero en exceso no son buenos. 

 Para ayudarlo a ver mejor durante la noche de Halloween, use una linterna mientras sale a 
pedir dulces y para que los demás puedan verlo con facilidad.  Siempre camine y nunca 
corra de casa en casa. 

 Mire en ambas direcciones cuando cruce la calle y cuando sea posible use el cruce de 
peatones. 

 Cuando sea posible solo camine sobre las banquetas o por la orilla de la carretera viendo 
hacia el tráfico para mantenerse seguro. 

 Solo use zapatos, disfraces y máscaras que le ajusten bien  para evitar que su visión sea 
obstruida, que se tropiece, o se caiga. 

 Solo cómase las golosinas que estén envueltas por la fábrica de dulces.  Evite comerse 
golosinas que estén hechas en casa por extraños.   

 Solo entre a los hogares si esta en compañía de un adulto.  Solo visite casas que estén bien 
iluminadas.  Nunca acepte subirse a los carros de personas que no conozca. 

 Nunca camine cerca de velas encendidas o luminarias.  Asegúrese de usar disfraces a 
prueba de fuego.   

Al acercarse las celebraciones de Halloween, cada escuela determinara si permitirán el uso de 
disfraces.  Sin embargo, debido a las recientes noticias sobre los “payasos malévolos” no 
permitiremos disfraces de payasos  o cualquier otro disfraz que esconda la identidad de los 
estudiantes. 
 
Por favor trabajemos juntos para mantener a nuestra comunidad segura de estos actos 
perturbadores mostrados en los medios sociales.            
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Các lời khuyên cho Phụ huynh vào dịp Halloween 

Halloween là khoảng thời gian thú vị cho trẻ em, và để 

cho các bé có được ngày lễ an toàn, đây là vài lời khuyên 

cho phụ huynh. Những lời khuyên này giúp cho ngày lễ 

thêm vui và an toàn cho cả những người đi xin kẹo và các 

khách mời dự tiệc:  

  

 Tránh đi xin kẹo một mình. Đi theo nhóm hoặc 
đi với người lớn đáng tin cậy. 

 Dán băng keo phản quang lên trang phục hóa 
trang và các túi xách để giúp tài xế nhìn thấy 
bạn. 

 Cầm đèn pin trong khi đi xin kẹo để giúp bạn nhìn thấy và người khác nhìn thấy bạn. 
Luôn luôn ĐI, không chạy, từ nhà này sang nhà khác. 

 Nhìn cả hai phía trước khi băng qua đường và sử dụng lối đi dành riêng cho người đi 
bộ qua đường khi có thể. 

 Chỉ đi trên lề đường khi có thể, hoặc đi cách xa mặt đường khi đi ngược chiều xe chạy 
khi có thể. 

 Mang mặt nạ, giày và mặc quần áo vừa kích cỡ để tránh che khuất tầm nhìn, tránh bị 
vấp, và bị té. 

 Chỉ ăn các loại kẹo có bao bì từ nhà sản xuất. Tránh ăn các loại kẹo do những người lạ 
tự làm. 

 Chỉ bước vào nhà khi đi kèm với người lớn đáng tin cậy. Chỉ vào những nhà có ánh 
sáng rõ. Không bao giờ để người lạ chở đi cùng. 

 Không bao giờ đi gần đèn cầy hoặc các nguồn sáng. Chắc chắn rằng nên mặc các 
trang phục hóa trang chống cháy. 

  

Halloween đang đến rất gần, mỗi trường học sẽ quyết định xem có cho phép các em mặc trang 

phục hóa trang hay không. Tuy nhiên bởi vì hiện tượng gần đây về “những người hóa trang thành 

chàng hề làm người khác sợ hãi”, chúng tôi sẽ không chấp nhận các trang phục hóa trang chàng hề, 

hoặc những trang phục nào che đi sự nhận diện của học sinh.  

Hãy cộng tác cùng nhau để duy trì sự an toàn cho cộng đồng tránh những quấy nhiễu từ các 

phương tiện truyền thông. 

 


