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ទា្់េងម្ប�ើង
មជ្ឈមណ្ឌ លគាទំ្រកុមារមីដ្តលសេក្ ស៍ (“MCAC”) ទ្រូវបានសេ
ដាក់សៅក្ុងអង្គភាពការពារកុមារននការយិាល័យសមធាវ ី្ ំបន់
មីដ្តលសេក្ ស៍។

Middlesex District Attorney’s Child Protection Unit 
អង្គភាពការពារកុមារនៃការយិាល័យមេធាវីតំបៃ់េីដ្តលមេក្ ស៍
781-897-8400

Middlesex Children’s Advocacy Center 
េជ្ឈេណ្ឌ លគាទំ្រកុមារេីដ្តលមេក្ ស៍
www.middlesexcac.org

Department of Children and Families Hotline: 
្រូរេ័ព្ទបន្្ទ ៃ់នៃទកេួងកុមារ ៃិងទ្រួសារ
800-792-5200 (open after-hours and holidays)

National Human Trafficking Hotline 
្រូរេ័ព្ទបន្្ទ ៃ់ថ្នា ក់ជាតិចំមពាះការជួញដូរេៃុេ្
1-888-373-3888 ម្ញើសារ “មាៃមេរភីាព”

ក្រុមជុំនាញការងារចមមរុុះមីដ្ត�មេកមស៍មោនធី
ប្លើយតបនឹងការម្ងមបវ័ញ្ចម�ើ្រុរារ
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“TRACE រានមប្តជ្ម្្ញងការម្វើឱមយក្រម�ើរម�ើងនូវការមែ្រំលែ្ព័ត៌រាននិង
ការ្សាង្ិែ្ចេហការរឹងរាុំបៅ្្ញងនិងរវាងភ្ម្់ងារនានាប�ើមមបីឱមយប�ើង
ទាុំងអេ់គ្មអាចម្លើយត្រមៅនឹង្រណីCSECឱមយកាន់មតរានមបេិេ្ធភព
ប�ើង។“

—  Marian Ryan, អគ្គមមធាវីតុំបន់មីដ្ត�មេ្មស៍

ជនេង្យ័ថាមានការសកងទបវញ័្ច សលីកុមារ

របាយការណស៍  51A ទ្រូវបានសេសបីកសៅ DCF 
្ូររេ័ព្ទសៅ 911 សបីេិនជាចបំាច់ជាបន្្ទ ន់

DCF ផ្តល់ដំណឹងជាបន្្ទ ន់សៅ DA/CAC

េរាជិ្MDTលណនាុំនិងជួ្រម�ើមមបីពិភ្មសាអុំពីយរុេ្ធសាស�្តម្លើយ
តប,តួនាេីរបេ់សា្មប័ននិងមព�មវលារួមទាុំមងៈ

ជូនដំណឹងសៅទករុមទេរួសារ
េមាភា េយុវជនយុវ្ី
ការស្វីកុេ្យលវចិ្ច័យ

ហានិភ័យនិងេុវ្្ិភាព
ការទាក់្រងទបសយាល

ដដនេម្្កិច្ច
េំភាេនស៍ជាមួយជនសលមីេដដលសេសច្រ
(MDT អាចសកាះសៅតាម្ូររេ័ព្ទឬសដាយផ្្ទ ល់)

បេែ្្តីេន្ិដ្មនការមេរុើបអមងកេត
(សៅអន្េ្ ករណីសនះអាចទ្រូវបានសេដាក់ឱ្យេ្ិ្សៅក្ុងការសេ៊ីបអសងកេ្

វញិ សបីេិនជាេមរម្យ + ដំសណីរការ TRACE នឹងទ្រូវបានសេចប់សផ្តីម
ស�ងីវញិបន្្ទ ប់ពីមានការសបីកេំណំុសរឿង 51A ជាថមី)

MDT ្រមងកេើតអនរុសាេន៍
(ដផអែកសលីព័្៌មានដដលសេដចករដំលក និងការវាយ្នមលៃអំពីស្ានភាពរបេ់យុវជន)

ការចូលរួម 
របេ់យុវជន

ការគាទំ្រជា 
អបុេ្គល/ការជួយ 

ដណន្ំ

ដាក់ឱ្យសៅ/
្រីជទមក

ការេំរាមកំដែងភាពសទគាះ 
ថ្ាក់/ ននសមអសណ្តី កដដលបានព 

សេសច្រទបកាន់/ជនសលមីេ

ការពយាបាល
ផលៃូវចិ្សិា្ត

ការវាយ្នមលៃសវ 
ជ្ជសាសេ្ត/ការដថទាំ

េុខភា



TRACE 
TRACE េឺជាការស្លៃីយ្បរមួគ្ាសៅនឹងការរកេីុជួញដូរសកងទបវញ័្ច ផលៃូវ
សភ្រសលីកុមារ (“CSEC”) សៅមីដ្តសេក្ ស៍សោន្ី។ ្រីបំផុ្ កមមវ ិ្ ីសនះ
ទ្រូវបានសេបសងកេី្ស�ងីសដីម្ ីសលីក្ឹរកចិ្្តដល់យុវវយ័ដដលពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយ CSEC ឱ្យដឹងថាមានេុវ្្ិភាព បំដបក ចំណងទាក់្រងជា
មួយអ្កជួញដូររបេ់ពួកសេនិងចប់យកឱកាេសដីម្ទីេប់ទេងជីវ ិ្  
និងអន្េ្របេ់ខលៃួនសេ។

 វ ិ្ ីសាសេ្តសទបីទបាេ់មណ្ឌ លទករុមយុវជនសដាយទករុមការងារចំរុះ 
(“MDT”) កា្់បន្យ ចំនួន ដដលយុវវយ័ទ្រូវបានសេេមាភា េ បញ្ចូ លសៅ
ក្ុងសេវាកមមេទមបេទមរួលេទមាប់ យុវជន បណ្តុ ះបណ្្ត លការ្ុរកចិ្្ត 
និងការសគារពក្ុងចំសណ្ម្ីរភ្ាក់ងារន្ន្ និង ធាន្នូវការេសទមចចិ្្ត
ដដលអាចស្វីបានេទមាប់ទបសយាជនស៍ដ៏លអែបំផុ្របេ់យុវជន។ 
ទករុមការងារចំរុះមានេមាេភាព្ំណ្ងពី: 

• អង្គភាពអនុវ្្ត ន៏ ចបាប់

• ស្ាប័នការពារកុមារ

• សេវាកមមេទមាប់ជនរងសទគាះ

• អ្កជំន្ញោងសវជ្ជសាសេ្ត

• អង្គការផ្តល់សេវាកមមសទរៅ

• កមមវ ិ្ ីជួយដណន្សំដាយអ្កសៅរេ់រានមានជីវ ិ្
• សមធាវ ីនិង/ឬ មាតាបិតារបេ់យុវជន (សបីេមរម្យ)

តាមរយៈការជំរុញេំនិ្នច្ទបឌិ្ក្ុងការស្លៃីយ្ប MDT របេ់សយងី 
កមមវ ិ្ ី TRACE នឹងសលីកកម្ពេ់កិច្ចខិ្ខំទបឹងដទបងរបេ់សយងីសដីម្កីំណ
្់អ្្តេញ្ញា ណនិងចប់អ្កដដលស្វីអាជីវកមមផលៃូវសភ្រនិងជួញដូរកុមារមក
្រ្រួលខុេទ្រូវ។

អនីតជនរងមកគុះកតរូវរាន
បគែ្់សមរាប់ផលលូវមេេ
ជមធមយមពី10បៅ15

ដង្្ញងមួយម្ងៃ

ការ្ត់េរា្មែ់យរុវយពា្់ព័ន្ធ CSEC
យុវវយ័ដដលពាក់ព័ន្ធជាមួយ CSEC េឺជាអ្កដដលបានបសងហីប 
ឬក៏ទ្រូវបានសេ េង្យ័ថាមានការសដាះដូរេកមមភាពផលៃូវសភ្រជាមួយនឹ
ងការទជកសកាន ចំណីអាហារ លុយកាក់ ថ្ាសំញៀន ការអប់រ ំការដថទា ំ
ឬអវីដដលមាន្នមលៃ។

អ្កជួញដូរមនុេ្/សមអសណ្តី កេំសៅ និង 
ទាក់ទាញយុវជនដដលងាយរងសទគាះ ចូលក្ុងឧេសាែកមមផលៃូវសភ្រសដាយ
សទបីវ ិ្ ីសាសេ្តចិ្្តសាសេ្តសដីម្សី្វីឱ្យពួកសេសជឿ ថាសេទេឡាញ់និងយកចិ្្ត
្ុរកដាក់ពីេុខុមាលភាពរបេ់ពួកយុវជនសន្ះ។ សទកាយពីបានបសងកេី្កា
រសជឿ្ុរកចិ្្តនិងភក្តីភាព សមអសណ្តី កសន្ះសទបីកមាលៃ ងំបាយ សដីម្ទីេប់ទេង 
ដូចជាការេំរាមកំដែង អំសពីែងឹសា ឬការសញៀនថ្ាសំដីម្សី្វីឱ្យយុវ 
ជនមានអារមមណស៍ ថាជាប់អន្្ទ ក់ និងគាម នអំណ្ច។ “ចំណងជូរច្់” 
សនះេឺពិបាក ក្ុងការបំដបក និងសដីម្ធីាន្ថាយុវជននឹងសៅដ្សសាម ះទ្ង់ 
សទាះបីទបឈមនឹង ការរងសទគាះោលៃ ងំក៏សដាយ។

េញ្ម្ត់េរា្មែ់
េញ្ញា ដដលអាចបងាហ ញថាយុវជនពាក់ព័ន្ធនឹង CSEC មាន:

• មានទបវ្្តិរ្់សេចសចញពីផ្ទះ ឬពីកមមវ ិ្ ីអវីមួយ

• សេចសាលាជាញឹកញាប់

• មានរបេ់របរដដលមិនេួរមានសដាយខលៃួនឯង ដូចជា្ូររេ័ព្ទនដ 
សទេឿងេំអាង អល័ងាកេ  និងេសមលៃៀកបំពាក់

• មានសាក់, របួេ, ឬសាលៃ កសាម មយសីហាេមា្គ ល់ដដលយុវជនមិន
ចង់ពន្យល់

• ស�ញីសាលៃ កស្ាមននការស្វីបាប

• មាន “មិ្្តភក្តិ” ថមីដដលមានអាយុសទចីនជាង ឬចេ់ៗ

• អាកប្កិរយិាេុីគ្ានឹងសរាេ PTSD

• មានជម្ឺ្លៃងោងផលៃូវសភ្រម្តងសែយីម្តងស្រៀ្ ឬមាននផ្ទសពាះ
ជាអាយុមធ្យមក្នុងការទាក់ទាញចូលក្នុងឧ

ស្សាហកម្មផ្លូវភេទ
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ប�ើមតរូវម្វើអវីបព�មលា្-អ្្េងមស័យថារានការពា្់ព័ន្ធ 
CSEC

• សទបីការវាយ្នមលៃនិងការបណ្តុ ះបណ្្ត លជំន្ញវជិា្ជ ជីវៈរបេ់អ្កសដីម្វីា
យ្នមលៃវ្្តមានេញ្ញា ក្់េំគាល់។

• សបីកេំណំុសរឿង 51A ជាមួយ DCF ជាបន្្ទ ន់ 
ទបេិនសបីអ្កេង្យ័ថាយុវជន ណ្ម្ាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង CSEC។ អ្កមិន
េួរសេ៊ីបអសងកេ្ឱ្យលអែិ្លអែន់មុនសពលស្វីដូសច្ះស្រ។

• ការសាកេួរណ្មួយសលីយុវជនសន្ះេួរដ្ទ្រូវបានសផ្្ត ្សលីជនរងសទគាះ
សែយីមិនលំសអៀងសដាយសផ្្ត ្សលីការកសាង្រំនុកចិ្្តៈ

 – មនុេ្ម្ាក់េួរស្វីេមាភា េក្ុងលក្ខណៈឯកជន។

 – ជាការលអែ បុេ្គលសនះេួរដ្បាន្រ្រួលការ 
បណុ្ះបណ្្លក្ុងការេំគាល់ និងស្លៃីយ ្បសៅនឹង CSEC។

 – ការសាកេួរមិនេួរេួរជាលក្ខណៈសេ៊ីប អសងកេ្ស�យី។ ផ្ទុយសៅវញិ 
េំណួរអវីក៏ សដាយ េួរដ្មានលក្ខណៈអប្បរមា សែយី 
មានសគាលបំណងសដីម្កីំណ្់ថា ស្ីមា សែ្ុផលេមរម្យដដលអា
ចសជឿជាក់ថាយុវជនពាក់ព័ន្ធនឹង CSEC ដដរ ឬអ្់។

 – ដាច់ោ្កំុេួរេំណួរថា “សែ្ុអវី” ។

 – យុវជនសន្ះមិនេួរទ្រូវសេេំុឱ្យផ្តល់សេចក្តីដថលៃងការជានលាយលក្ខ
ណស៍ អក្រស�យី។  

• ក្ុងការេទមបេទមរួលជាមួយ MDT ការពិនិ្្យដំបូងេួរដ្្ ្
រូវបានបសងកេី្ ស�ងីសដីម្បីសងកេី្របាយការណស៍  និងេុវ្្ិភាព 
ក៏ដូចជាការបំសពញ្ទមរូវការ មូលដាឋា នដល់យុវវយ័ (ឧ. មហូបអាហារ 
្រីជំរក ការដថទាេុំខភាព) ។

• កិច្ចខិ្ខំទបឹងដទបងេួរទ្រូវបានស្វីស�ងីសដាយមានការេទមបេទមរួល  
ជាមួយ MDT សដីម្្ីរ្រួលបានរូបថ្ថមីៗរបេ់យុវជន។

នា្់ននម្មេងវ័យជុំេង់នឹងមតរូវមគម្ង
ចុំមណញោងផលលូវមេេ្្ញងរយៈបពែ
48បរា៉មងមនការរត់មែញពីផ្ុះ



ឆ្មុំ


