Quý vị chưa nắm chắc về việc báo cáo nạn Lạm Dụng
hoặc Bỏ Bê Trẻ Em?
Chúng ta thường khó mà biết được một đứa trẻ nào đó có đang bị gây tổn hại
không. Đôi khi chúng ta có thể tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng đôi khi, chúng
ta chỉ có thể nhìn thấy các dấu hiệu cho thấy điều đó.
Một số dấu hiệu có thể cho thấy một đứa trẻ cần được giúp đỡ là gì?
Hành Vi của Người Chăm Sóc

Môi Trường

` Có vẻ áp đảo, đe dọa gây tổn hại thân thể, mắng nhiếc
trẻ hoặc đưa ra những nhận xét làm tổn thương trẻ.

` Nguy cơ về an toàn ở nhà như dây điện bị hở, lối đi
bừa bộn, thực phẩm hư hỏng trên bàn bếp và sàn nhà,
phân, đồ đạc bị hỏng hoặc không có đồ đạc, vật phẩm
nguy hiểm mà trẻ có thể với tới, hoặc nhà cửa đầy gián
và các loài côn trùng khác.
` Thiếu thực phẩm, các dịch vụ tiện ích không hoạt động.

Dấu Hiệu Ngoài Cơ Thể
` Bất kỳ dấu bầm tím, vết lằn, trầy xước, vết sưng hoặc
vết bỏng đáng quan ngại hoặc không có lời giải thích
được phát hiện trên cơ thể của trẻ.
` Trẻ có vẻ bị suy dinh dưỡng hoặc nhếch nhác.
Hành Vi của Trẻ
`
`
`
`

Thay đổi tâm trạng; đột ngột thiếu gắn kết.
La hét hoặc gào khóc mà không thể kiềm chế.
Có vẻ khép kín, sợ hãi hoặc cách biệt.
Sử dụng ma túy hoặc rượu.

Cần làm gì nếu trẻ tiết lộ những tổn hại mà
chúng hoặc một ai khác đang phải chịu đựng?
`
`
`
`

Lắng nghe những gì trẻ nói.
Nói cho trẻ biết quý vị quan tâm và muốn giúp đỡ.
Hãy để trẻ biết rằng trẻ không bơ vơ, lạc lõng.
Hãy để trẻ rằng biết những gì đang xảy ra không
phải là lỗi của trẻ.

Giám Sát
` Trẻ trả lời điện thoại hoặc tham gia lớp học/hoạt động
trực tuyến mà không có người lớn hoặc người chăm
sóc ở độ tuổi phù hợp trông chừng.
` Trẻ dường như còn quá nhỏ để ở bị bỏ một mình hoặc
trẻ không nên ở nhà một mình xét theo giai đoạn phát
triển.

Làm cách nào để báo cáo?
Tôi cần thông tin gì?
` Tên, địa chỉ và tuổi của trẻ
` Tên và địa chỉ của phụ huynh
` Lý do báo cáo
Thông tin nào hữu ích?
` Tên người bị cáo buộc bạo hành
` Các dấu hiệu mà quý vị đã quan sát được hoặc nội
dung mà trẻ đã tiết lộ cho quý vị

Tôi có đủ thông tin để báo cáo không?
Quý vị sẽ báo cáo với đội ngũ nhân viên đường dây nóng,
họ sẽ giúp xác định xem lượng thông tin đã đủ để tiến
hành báo cáo chưa. Ngay cả khi chưa có đủ thông tin, nếu
có thêm báo cáo bổ sung đối với trường hợp trẻ đó, thì
đôi khi nhiều báo cáo có thể giúp mang đến phản hồi.

Nếu quý vị nghi ngờ đã xảy ra hành vi Lạm Dụng
hoặc Bỏ Bê Trẻ Em, xin hãy gọi ngay đến Đường Dây
Nóng Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em Fairfax County theo số

703-324-7400

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CPS của chúng tôi là một Đường Dây
TRỢ GIÚP!

Nếu quý vị trông thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy có vấn đề gì đó không an toàn—Hãy báo cáo về việc đó!
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.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập

fairfaxcounty.gov tìm kiếm "report child abuse"

Trong trường hợp số TTY không được đề cập, xin hãy sử dụng Tiếp Âm Virginia 711.
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