
 
 

Tất Cả Chúng Ta đều Cần Giúp Bảo Vệ Trẻ Em trong Thời Gian Xảy Ra 
Đại Dịch Covid-19 

 
 
Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người. Việc cách ly đã khiến nhiều gia đình mất đi mạng 
lưới hỗ trợ, điều này đặc biệt gây căng thẳng cho các gia đình có trẻ em. Do đó, một số trẻ em có thể có nguy cơ bị 
tổn hại cao hơn. Những trẻ khác có thể không an toàn vì không có người lớn có trách nhiệm có thể theo dõi hoặc 
chăm sóc các em. 
 
Các cuộc gọi đến Đường Dây Nóng của Dịch Vụ 
Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) Fairfax County đã giảm 62% 
từ 498 trong tuần đầu tiên của tháng Ba xuống chỉ 
còn 192 vào tuần cuối tháng Sáu.  
 
Tình trạng giảm số cuộc gọi đến đường dây nóng 
bắt đầu diễn ra ngay sau khi trẻ em hạn chế tiếp 
xúc với giáo viên, chuyên viên tư vấn, nhân viên xã 
hội học đường, người chăm sóc trẻ em và những 
người khác vẫn thường để mắt đến các dấu hiệu 
lạm dụng và bỏ bê. 
 
Ngay bây giờ, các đối tác cộng đồng như quý vị có 
thể giúp để mắt đến những trẻ em có thể đang bị 
lạm dụng hoặc bỏ bê.  
 
Làm thế nào để giúp bảo vệ trẻ? 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CPS (703-324-7400) của chúng tôi là một Đường Dây TRỢ GIÚP 
 
 Nếu một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm trước mắt hoặc dưới 7 tuổi mà không được trông chừng, vui 

lòng gọi 911 để có sự ứng phó tức thì. 
 Nếu quý vị lo ngại về sự an toàn của trẻ nào đó, vui lòng gọi cho Đường Dây Nóng của Dịch Vụ Bảo 

Vệ Trẻ Em (CPS) Fairfax County theo số 703-324-7400, 24 giờ, 7 ngày một tuần để báo cáo hoặc thảo 
luận về mối quan ngại của mình. 

 
 
Nếu quý vị trông thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy có vấn đề gì đó không an toàn – hãy báo cáo sự việc! 

 Hỏi bằng những câu hỏi mở – Nếu quý vị nghi ngờ đã xảy ra hành vi lạm dụng một đứa trẻ mà quý vị biết, 
hãy trò chuyện có chủ đích với trẻ, cụ thể là:  

o Điều tốt nhất khi ở nhà là gì và điều tồi tệ nhất khi ở nhà là gì? 
o Nếu có một điều cháu có thể thay đổi khi ở nhà thì đó sẽ là gì? 
o Hiện tại đang là khoảng thời gian đáng sợ trên thế giới, cháu có cảm thấy an toàn khi ở nhà không? 

  
 Dấu hiệu về lạm dụng hoặc bỏ bê – Hãy chú ý khi tương tác trực tiếp với trẻ, qua điện thoại hoặc qua mạng 

để biết những thay đổi trong:  
o Hành vi – Câu trả lời lảng tránh, thay đổi tâm trạng, có vẻ khó chịu, sợ hãi hoặc thu mình  
o Ngoại hình – Các vết lằn, vết bầm tím, thay đổi về cân nặng, vệ sinh hoặc trang phục 
o Giám sát – Thiếu sự giám sát có trách nhiệm, phù hợp với lứa tuổi  
o Môi trường – Các mối nguy hại về độ an toàn trong nhà, chuột bọ hoặc côn trùng phá hoại  
o Sự tham gia – Những thay đổi trong tương tác với những người khác hoặc sự tham gia.  

 

 
 
Tìm hiểu thêm về những điều cần xem xét nếu quý vị nghi ngờ về việc lạm dụng trẻ em, cách báo cáo và các nguồn 
lực để trợ giúp. 

 
Giúp trẻ và gia đình của các em nhận sự hỗ trợ. Vui lòng chia sẻ thông tin này với những người khác có thể tiếp 
xúc với trẻ em. 
 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/report-child-abuse/possible-signs-of-child-abuse-or-neglect
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/report-child-abuse


Xem thông tin này trong trình duyệt 
(Kiểm tra lại sớm để truy cập trực tuyến bản dịch của những tài liệu này.) 

   
 
Trong trường hợp số TTY không được đề cập, xin hãy sử dụng Tiếp Âm Virginia 711. Nếu quý vị có yêu cầu điều chỉnh hình thức của thông tin cho phù hợp, hãy 
gọi tới số 703-324-7758. 

 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/community-corner/we-all-need-to-help-protect-children-during-covid-19

