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Liên hệ vệi chúng tôi

 Trung tâm bảo trợ Trẻ em Middlesex (“MCAC”) 
trực thuộc Uỷ Ban Bảo vệ Trẻ em, Văn phòng 

Luật sư Quận Middlesex. 

Tại MCAC, các dịch vụ y ter chuyên khoa được 
cung carp bởi các y tá giám định lạm dụng tı nh 
dục trẻ em được ch ng nhận bởi Sở Y Ter Cộng 

đou ng, Bang Massachusetts.
  

Mildrine Tulysse 
Pedi SANE, Middlesex CAC 
15 Commonwealth Avenue 

Woburn, MA 01801 
(781) 897-8422

Truy cập trực tuyến để biết 
thêm chi tiết 

 
Middlesex Children’s Advocacy Center
(Trung tâm bảo trợ Trẻ em Middlesex)

www.middlesexcac.org

Middlesex District Attorney’s Office
 (Văn phòng Luật sư Quận Middlesex)

www.middlesexda.com
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Các Dịch Vụ Y Tế
Khi có mo i quan ngại hoặc có báo cáo ve lạm dụng tı nh 
dục, trẻ em ca n được giám định y te do các cơ quan có 
chuyên môn trong lı nh vực này thực hiện.

Mục đích của việc giám định y tế:
1. Đảm bảo sức khoẻ và hạnh phúc của con bạn

2. Chahn đoán và đieiu trị các tı ̀nh trạng bệnh lý liên quan 
đe n lạm dụng tı ̀nh dục

3. Đảm bảo với con racng cơ theh của con hoàn toàn bı ̀nh 
thường

4. Ghi nhận những phát hiện vật lý và pháp y đáng lưu ý
5. Trong trường hợp lạm dụng tı ̀nh dục, cho phép tie n 

hành thu thập các bacng chứng có theh có trên cơ 
theh hoặc quain áo của con bạn (ne u được báo cáo 
trong một khoảng thời gian nha t định)  

Y tá giám định lạm dụng tı ̀nh dục trẻ em được chứng nhận 
bởi Sở Y te  Cộng đoi ng Massachusetts (“Pedi SANEs”) có 
theh cho lời khuyên và giải đáp các các câu hỏi và mo  i 
quan tâm vei sức khỏe. Chương trı ̀nh giám định lạm dụng 
tı ̀nh dục trẻ em Pedi SANE bao goi m, ne u được chı̉ định, 
hı ̀nh ảnh, tài liệu và văn bản của các đợt giám định, các thı́ 
nghiệm không xâm la  n, xét nghiệm chah n đoán, các bac 
ng chứng pháp y và tư va  n sức khoẻ.

Pedi SANE cung cấp dịch vụ chăm sóc 
y tế phối hợp và toàn diện, với sự cảm 
thông sâu sắc, để phù hợp với nhu cầu 
phát triển, thể chất, cảm xúc và văn hoá 
của từng trẻ.


