
Արդեօք գիտէի՞ք թէ 
•  4-էն 1 աղջիկ սեռային վիրաւորանքի կ՚ենթարկուի 18 տարեկան չեղած։
•  6-էն 1 տղայ սեռային վիրաւորանքի կ՚ենթարկուի 18 տարեկան չեղած։
•  5-էն 1 մանուկ սեռային հրաւէր կը ստանայ, մինչ համակարգիչ 

կ՚օգտագործէ։
•  Սեռային վիրաւորանքի ենթարկուող մանուկ զոհերուն 90%-ը  զիրենք 

վիրաւորողը կը ճանչնան։
•  39%-ը կը վիրաւորուին իրենց ընտարիքին անդամներէն մէկուն կողմէ:

Ձեր մանուկը կրնայ ամօթ, զայրոյթ, անզօր, եւ/կամ վախ 
զգալ (յատկապէս որ դուք պիտի չհաւատաք իրեն):   

• Պահպանեցէք ձեր անդորրութիւնը։  Մի գեր-հակազդէք։
• Ապահովեցէք առանձնական վայր մը խօսելու համար։
• Մտիկ ըրէք ձեր մանուկին ըսածին։
• Հաւաստիացուցէք ձեր մանուկին որ դուք կը հաւատաք 

իրեն։
• Տարակուսանք մի արտայայտէք ձեր մանուկին ըսածին 

մասին կամ ըսուելիքը թելադրէք անոր։ 
• Իմացուցէք ձեր մանուկին որ ձեզի ըսելը ճիշդն էր։
• Իմացուցէք ձեր մանուկին որ ինք 

դժուարութեան մէջ չէ։
• Ճնշում մի բանեցնէք ձեր մանուկին 

վրայ ըսելու համար ձեզի աւելին 
քան ան հանգիստ կերպով կրնայ 
ըսել, այդ պահուն։

• Մի գերաքննադատէք ձեր մանուկը 
կամ ձեր մանուկը վիրաւորողը։

• Իմացուցէք ձեր մանուկին որ 
պարտիք ուրիշներուն ըսել 
պատահածը որպէսզի զինք կարենաք ապահով պահել։

• Ստուգեցէք վստահ ըլլալու համար որ ձեր մանուկը 
կ՚ըմբռնէ որ վիրաւորանքը իր մեղքը չէր։

• Իմացուցէք ձեր մանուկին որ դուք հոգ պիտի տանիք 
իրեն։

• Իմացուցէք ձեր մանուկին որ ան միշտ կրնայ ապաւինիլ 
ձեզի:

MIDDLESEX

ADVOCACY CENTER
CHILDREN’S

MIDDLESEX

ADVOCACY CENTER
CHILDREN’S

ԽՄԲԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆԲ

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ 
ԻՐԱԳՈՐԾԵԼ

ՊԱՏՇԱՃ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ՈՐՈՇՈՂ ՀԱՍՏԱՏ ՈՒ 
ԿՏՐՈՒԿ ՕՐԷՆՔՆԵՐ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՉՈՒՆԻՆ, ԵՐԲ 
ՄԱՆՈՒԿ ՄԸ ԿԸ ՄՕՏԵՆԱՅ ՁԵԶԻ ԵՒ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ 
ԹԷ ԻՆՔ ՎԻՐԱՒՈՐԱՆՔԻ Կ՚ԵՆԹԱՐԿՈՒԻ:

ՄՊԿ-ի մը Առաւելութիւնները
Անցեալին, մանուկներու վիրաւորանքի պնդումները կը 

քննուէին այս կարգի հարցերով զբաղուող զանազան 
պատկան մարմիններու կողմէ, անկախաբար։  

Մանուկը կ՚ենթարկուէր կրկնակի հարցազրոյցներու, 
բարեմիտ ընկերային, դատական, բժշկական, 

հոգեկան առողջութեան, եւ ոստիկանական 
մարմիններու կողմէ, որոնք կը միտէին լուծել քննական 

եւ ապահովական հարցեր։  Այս մօտեցումը զոհին 
համար անզգայնական էր եւ կը յանգէր ճիգերու 

կրկնումին, աշխատանքային խաչաձեւութեանց, եւ 
անազդեցիկ ու յապաղած քայլերու ու միջամտութեանց։

Այսօր, մենք ունինք Մանուկներու Պաշտպանութեան 
Կեդրոններ, որոնք գործակցութիւն կը սնուցանեն 
զանազան մարմիններու միջեւ եւ կը գնահատեն 

վիրաւորանքի ենթարկուած մանուկներուն իւրայատուկ 
կարիքները:

ՍԵՌԱՅԻՆ ՎԻՐԱՒՈՐԱՆՔԻ ԵՆԹԱՐԿՈՒՈՂ 
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԷՆ 10-ԷՆ ՄԻԱՅՆ 1–Ը ԻՐ 

ՎԻՐԱՒՈՐԱՆՔԸ ԿԸ ԲԱՑԱՅԱՅՏԷ:

Հարցազրոյցի Վայրեր
ՄՄՊԿ-ը կը գտնուի Միտըլսէքսի Շրջանային 

Փաստաբանական Գրասենեակի Վիրաւորանքի 
Ենթարկուած Մանուկներու Միաւորին մէջ։  Մենք ունինք 
մանուկներու յարմար երեք հարցազրոյցի վայրեր, որոնք 
կը գտնուին ՇՓ-ի Ուօպըրնի, Ֆրէյմինկհեմի եւ Լօուըլի 

Մարզային Գրասենեակներուն մէջ.−

15 Commonwealth Avenue
Woburn, MA 01801

(781) 897-8400

63 Fountain Street, Suite 404
Framingham, MA 01702

(781) 897-8800

151 Warren Street
Lowell, MA 01852
(781) 897-8900

Արդեօք գիտէ՞ք թէ ինչ պէտք է ընէք, րբ մանուկ
մը քաջութիւնն ունենայ արտայայտուելու: 

Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, այցելեցէք մեր կայքը.−

Միտըլսէքսի Մանուկներու Պաշտպանութեան Կեդրոն
Middlesex Children’s Advocacy Center

www.middlesexcac.org 
Միտըլսէքսի Շրջանային Փաստաբանական Գրասենեակ

Middlesex District Attorney’s Office 
www.middlesexda.com



ՄՄՊԿ-ը   
 
Միտըլսէքսի Մանուկներու Պաշտպանութեան Կեդրոնը 
(ՄՄՊԿ) արհեստավարժներու բազմամասնագիտական 
գործընկերութիւն մըն է, որ կը հետաքննէ մանուկներու 
վիրաւորանքը եւ չարաշահումը, մանուկներու յարմար, 
զարգացականօրէն եւ բժշկականօրէն պատշաճ, եւ 
մշակութապէս զգայուն կերպով։

Մեր բազմամասնագիտական խմբային (ԲՄԽ) մօտեցումը 
կը նուազեցնէ զոհերուն քննական հարցազրոյցներուն եւ 
դատական ներկայացումներուն քանակները, կ՚արտօնէ որ 
բժշկական եւ հոգեկան առողջութեան ծառայութիւնները աւելի 
արագ եւ ազդու կերպով համադրուին զոհին ու անոր ոչ-
մեղաւոր ընտանեկան պարագաներուն հետ, եւ կ՚ապահովէ որ 
խումբն ունենայ պէտք եղած տեղեկութիւնը, հասնելու համար 
այն արդիւնքին որ լաւագոյնս կը նպաստէ մանուկին։

Մեր ծառայութիւնները կ՚ընդգրկեն դատական 
հարցազրոյց, ԲՄԽ քննութիւն, եւ թելադրութիւններ 
դիմելու մասնագիտական բժշկական քննութեանց եւ 
հոգեկան առողջութեան ծառայութեանց, որոնք յատկապէս 
պատշաճեցուած են իւրաքանչիւր մանուկին եւ անոր 
ընկանիքին բժշկական, տնտեսական, լեզուական, եւ 
մշակութային կարիքներուն։

ՄՄՊԿ-ը դասընթացքներ 
կը մատակարարէ 
մանուկներու վիրաւորանքը 
եւ անտեսումը նկատելուն 
եւ տեղեկացնելուն 
վերաբերեալ:

Դատական Հարցազրոյց
Մանուկներու հացազրոյցներ վարելու մէջ մարզուած 
մասնագէտ մը պիտի հարցազրոյց վարէ ձեր 
մանուկին հետ, առանձնական, իր տարիքին պատշաճ 
սենեակի մը մէջ։  Խումբին մնացեալ անդամները կը 
դիտեն ու կ՚անձանագրեն հացազրոյցը միակողմանի 
հայելիի մը յետին։  Այս կ՚արտօնէ խումբը լսել ձեր 
մանուկին բացայայտութիւնները եւ միաժամանակ 
նկատի ունենալ որեւէ քննական եւ պաշտպանական 
մտահոգութիւններ։   Հարցազրոյցը կը վարուի 
զարգացականօրէն պատշաճ եւ դատականօրէն 
հաստատ ձեւով։
Հարցազրոյցէն առաջ, լաւ կ՚ըլլայ ըսել ձեր մանուկին 
որ մէկը կը փափաքի իր հետ խօսիլ պատահածին 
մասին։  Քաջալերեցէք զինք որ ազատօրէն 
արտյայտուի։  Տարակուսանք մի արտայայտէք ձեր 
մանուկին ըսածին մասին կամ ըսուելիքը թելադրէք 
անոր։  Եթէ ան ուզէ ձեզի հետ խօսիլ, լաւ կ՚ըլլայ 
որ մտիկ ընէք իրեն։  Կարեւոր է որ իմացնէք ձեր 
մանուկին թէ ինք դժուարութեան մէջ չէ եւ թէ ինք 
պէտք է որ ճշմարտութիւնը ըսէ։
Հարցազրոյցի ընթացքին, դուք չէք կրնար նստիլ 
ձեր մանուկին կամ խումբին հետ, որովհետեւ 
ձեր ներկայութիւնը կրնայ ուշադրութիւն շեղել, 
կրնայ արգելք հանդիսանալ ձեր մանուկին 
արտայայտուելուն, եւ դուք կրնաք իբրեւ վկայ 
կանչուիլ, դատական հետապնդումի պարագային։
Հարցազրոյցէն ետք, դուք 
պատեհութիւնը պիտի 
ունենաք հանդիպելու 
եւ խօսելու խումբին 
հետ հասկնալու համար 
թէ քննութիւնը ինչպէս 
յառաջ պիտի երթայ:

Բժշկական Գնահատում 
 
Երբ վիրաւորանքի լուրջ մտահոգութիւն կամ 
բացայայտութիւն գոյութիւն ունի, մանուկները արժանի 
են բժշկական գնահատումի, վիրաւորուած մանուկներու 
հոգածութեան մէջ մասնագիտացած եւ մանկաբուժական 
փորձառութեամբ օժտուած առողջապահական 
մատակարարներու կողմէ։ 
Քննութեան նպատակն է.−
• Ապահովել ձեր մանուկին առողջութիւնն ու 

բարեկեցութիւնը։
• Ախտաճանաչել եւ բուժել 

բժշկական վիճակներ 
որոնք կրնան կապ ունենալ 
վիրաւորանքին հետ։

• Վստահեցնել ձեր մանուկին որ 
ինք ֆիզիքապէս լաւ է։

• Փաստագրել որեւէ նկատուած 
ֆիզիքական կամ քննական 
տուալներ։

• Պատեհութիւն ընծայել որ փաստեր, որոնք կրնան 
գտնուիլ ձեր մանուկին մարմնին կամ հագուստին վրայ, 
հաւաքուին (եթէ անոնք որոշ ժամանակամիջոցի մը 
ընթացքին հաւաքուին):

Սեռային յարձակումներու մէջ մասնագիտացած բուժքոյր-
քննիչի մը (12 կամ աւելի մեծ մանուկմերու պարագային) 
կամ  մանկաբուժական սեռային յարձակումներու մէջ 
մասնագիտացած բուժքոյր-քննիչի մը (11 կամ աւելի փոքր 
մանուկմերու պարագային) ծառայութիւնները մատչելի 
են Միտըլսէքսի կամ անոր յարակից մի քանի տարբեր 
վայրերուն մէջ։  Այս բուժքոյրները յատկապէս մարզուած 
եւ վկայուած են բժշկա-դատական քննութիւններ 
կատարելուն մէջ:  

Հոգեկան Առողջութեան Ծառայութիւններ
Մասնագիտական հոգեկան առողջութեան ծառայութիւնները 
կրնան մանուկին վիրաւորանքին եւ յարակից 
վնասուածքներուն անմիջական եւ երկարաժամկետ 
հետեւանքներուն անսացող էական բաժինը դառնալ թէ զոհին 
ու թէ ընտանիքին ոչ-մեղաւոր անդամներուն համար։
Մատակարար մը, որ մասնագիտացած է վնասուած 
մանուկներու հետ աշխատելուն մէջ, կրնայ օգնել ձեր մանուկին 
որ համակարգէ զոհարկութեան հետ յաճախ կապուած 
զգացումները, ինչպիսին են խղճի խայթը, մեղադրանքը, 
վստահութիւնը, եւ ապահովութիւնը, ինչպէս նաեւ որեւէ 
խզումի համար պատասխանատուութեան այն զգացումները, 
զորս վիրաւորանքի բացայայտումները կը յարուցանեն։

Մատակարարները կրնան 
օգնել ընտանիքին ոչ-մեղաւոր 
անդամներուն որ անոնք յաջողին 
դիմագրաւել իրենց կեանքին 
բազմաթիւ մարզերէն ներս 
զգացուած այն ճնշումները, որոնք 
կը յարուցանուին մանուկին 
վիրաւորանքի բացայայտման իբրեւ յետեւանք եւ որ անոնք 
անդրադառնան թէ յաւելեալ ծառայութիւններ պէտք կրնան 
ըլլալ, մինչ իրենց մանուկը կը բոլորէ նորանոր զգացական, 
ընկերային, եւ/կամ ֆիզիքական աճման փուլեր.

ՄՄՊԿ-ը վարկաւորուած 
անդամն է Ազգային 

Մանկանց Դաշնութեան եւ 
կը գործակցի Միտըլսէքսի 

Շրջանային Փաստաբանական 
Գրասենեակին Մանուկներու 

Վիրաւորանքի Միաւորին հետ:

Ամէն սեռի, տարիքի, ցեղի, 
ազգային պատկանելիութեան, 

մշակոյթի, ընկերատնտեսական 
կարգավիճակի, կրօնքի, 
եւ ընտանեկան կառոյցի 

մանուկները վիրաւորանքի 
վտանգի տակ են։
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