آیا درباره گزارش کردن کودک آزاری یا بی توجهی به کودک مطمئن نیستید؟
اغلب دانستن آن که آیا یک کودک در معرض صدمه است ،واقعا ً دشوار است .گاهی شاید با چشمان خود شاهد آن باشیم،
اما گاهی عالئمی از آن چه احتماال اتفاق میافتد را میبینیم.
عالئمی که نشان میدهد یک کودک به کمک نیاز دارد ،چیست؟
رفتار مراقبت کننده
� بسیار سردرگم به نظر رسیدن ،تهدید به ایجاد صدمات فیزیکی کردن،
خشونت نسبت به کودک یا اظهارنظر دردناک.
وضع ظاهری
� هر نوع کبودی ،عالمت ،ساییدگی ،ورم یا سوختگی روی بدن کودک
که بدون توضیح یا نگرانکننده است.
� به نظر میرسد کودک سوتغذیه دارد یا ژولیده است.
رفتار کودک
�
�
�
�

تغییر خلق :ترک ناگهانی سرگرمی.
گریستن یا فریاد زدن بدون کنترل.
به نظر میرسد کنار گذاشته شده ،ترس دارد یا منزوی است.
استفاده از مواد یا الکل.

اگر کودکی اطالع داد که به او یا دیگری صدمه وارد شده است،
باید چه کار کرد؟
�
�
�
�

به حرفهای کودک گوش کنید.
به کودک بگویید که برای شما مهم است و میخواهید کمک کنید.
بگذارید کودک بداند که تنها نیست.
به کودک بگویید که اتفاقی که میافتد تقصیر او نیست.

آیا من اطالعات کافی برای گزارش موضوع دارم؟
کارکنان خط ویژه که به آنها موضوع را گزارش میدهید ،تعیین خواهند
کرد که آیا اطالعات برای اقدام کافی است .حتی اگر اطالعات کافی نباشد،
اگر گزارش دیگری درباره همان کودک ارایه شود ،گاهی چند گزارش
باعث واکنش می شود.

محیط
� خطرات ایمنی در منزل مثل سیم لخت ،راهروهای بهم ریخته ،غذای
فاسد روی پیشخوان یا زمین ،مدفوع ،وسایل خانه شکسته یا عدم وجود
وسایل خانه ،مواد خطرناکی که کودک میتواند به آنها دسترسی یافته یا
هجوم سوسک و سایر حشرات.
� نبود غذا یا وسایل خراب
نظارت
� کودکی که بدون حضور بزرگساالن یا مراقبت متناسب با سن خود ،به
تلفن پاسخ میدهد یا در کالس/فعالیت دیجیتال حضور دارد.
� به نظر میرسد کودک برای تنها ماندن در خانه بسیار کوچک است یا
از نظر روند رشد ،به نظر میرسد که نباید در خانه تنها گذاشته شود.

چطور گزارش کنم؟
به چه اطالعاتی نیاز دارم؟
� نام ،آدرس و سن کودک
� نام و آدرس والدین
� علت ارایه گزارش
کدام اطالعات مفید است؟
� نام فرد آزاررسان
� عالئمی که مشاهده کردید یا آن چه کودک به شما گفته است
اگر به کودکآزاری یا بی توجهی به کودک شک دارید ،بدون تامل با
خط ویژه خدمات حفاظت از کودکان  Fairfax Countyبه این
شماره تماس بگیرید

703-324-7400

خط ویژه  CPSما یک خط کمکی ( )Help Lineاست!

اگر چیزی امن به نظر نمیرسد ،یا نیست یا حس میکنید که نیست -آـن را گزارش کنید!
برای کسب اطالعات بیشتر ،از تارنمای

اگر کودکی در معرض خطر فوری است و سن او زیر  7سال است و کسی
مراقب او نیست لطفا برای واکنش سریع با  911تماس بگیرید.
بازدید کرده و این عبارت را جستجو کنید ”“report child abuse

fairfaxcounty.gov
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