
Bạn có biết? 
• 1 trong 4 trẻ gái bị lạm dụng tình dục trước 18 tuổi.

• 1 trong 4 trẻ trai bị lạm dụng tình dục trước 18 tuổi.

• 1 trong 5 trẻ bị dụ dỗ khi vào mạng internet.

• 90% trẻ nạn nhân có quen biết kẻ lạm dụng mình.

• 39% bị lạm dụng bởi chính thành viên trong gia đình.

Đứa trẻ có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, giận dữ, bất lực, 
hoặc/và sợ hãi (đặc biệt là khi bạn không tin chúng).   

• Bình tĩnh. Đừng phản ứng mạnh.
• Tìm một chỗ riêng tư kín đáo để nói chuyện.
• Lắng nghe xem trẻ nói gì.
• Làm cho trẻ vững tâm là bạn tin trẻ.
• Đừng đặt câu hỏi hoặc là bảo chúng phải nói gì.
• Cho trẻ biết rằng nói chuyện với bạn, kể cho bạn về 

sự cố bị lạm dụng là việc đúng, là việc nên làm.
• Cho trẻ biết rằng chúng không 

bị phạt.
• Đừng tạo áp lực bắt trẻ phải nói 

nhiều hơn những gì chúng cảm 
thấy thoải mái chia sẻ tại thời 
điểm đó.

• Đừng vội đánh giá trẻ hay kẻ 
thủ phạm.

• Cho trẻ biết rằng bạn phải nói 
cho một số người khác biết 
chuyện gì đã xảy ra nhằm giữ an toàn cho trẻ.

• Hãy chắc rằng trẻ hiểu rằng việc lạm dụng không 
phải lỗi của trẻ.

• Cho trẻ biết là bạn sẽ chăm lo trẻ.
• Cho trẻ biết là chúng luôn có thể gặp và kể cho bạn 

bất cứ chuyện gì.
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CHUNG TAY TẠO NÊN 
SỰ KHÁC BIỆT

KHÔNG CÓ MỘT QUY TẮC BẤT DI BẤT 
DỊCH VÀ NHANH CHÓNG CHO BẠN BIẾT 
PHẢI ĐÁP LẠI THẾ NÀO KHI MỘT ĐỨA 
TRẺ ĐẾN BẢO VỚI BẠN LÀ CON ĐANG BỊ 
LẠM DỤNG.

Những lợi ích của CAC – 
trung tâm biện hộ trẻ em

Trước đây, những cáo buộc lạm dụng trẻ em được điều tra độc 
lập bởi nhiều cơ quan khác nhau có liên quan đến từng vụ việc. 

Đứa trẻ trong từng vụ việc phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn lặp 
đi lặp lại với các tổ chức xã hội, luật pháp, y tế, sức khỏe tâm lý, 

cơ quan hành pháp, v.v. trong quá trình các tổ chức này tìm biện 
pháp giải quyết những vấn đề phục vụ điều tra và bảo vệ. Quá 

trình này không hề tế nhị với nạn nhân thường dẫn đến việc tốn 
công sức trùng lắp, làm việc với mục đích trái ngược, không hiệu 

quả, phản ứng và can thiệp chậm trễ.

Hiện nay, chúng tôi có những Trung Tâm Biện Hộ cho Trẻ Em 
(Children’s Advocacy Centers – CAC) hỗ trợ sự hợp tác giữa các tổ 

chức và công nhận những nhu cầu riêng biệt của nạn nhân trẻ em.

CHỈ 1 TRONG 10 TRẺ BỊ LẠM DỤNG TÌNH 
DỤC BÁO CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT VIỆC NÀY

S.A.N.E
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Các địa điểm phỏng vấn
MCAC là một bộ phận của Đơn Vị Bảo vệ Trẻ Em thuộc Văn 
Phòng Luật Sư Quận Middlesex. Chúng tôi có ba địa điểm 

phỏng vấn thân thiện với trẻ em tại các văn phòng luật sư ở 
Woburn, Framingham và Lowell Regional:

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

Bạn có biết phải làm gì khi trẻ dũng 
cảm khai báo việc bị lạm dụng? 

Ghé thăm trang web của chúng tôi 
để tìm hiểu thêm.

Middlesex Children’s Advocacy Center
Trung Tâm Biện Hộ Trẻ Em Middlesex

www.middlesexcac.org 
Middlesex District Attorney’s Office
Văn Phòng Luật Sư Quận Middlesex

www.middlesexda.com



MCAC 

Middlesex Children’s Advocacy Center (“MCAC”) là một 
sự hợp tác đa ngành giữa những chuyên gia điều tra 
các cáo buộc lạm dụng bóc lột trẻ em trong một môi 
trường thân thiện với trẻ, phù hơp với sự phát triển của 
trẻ và đồng thời nhạy cảm về văn hóa.

Phương thức hoạt động với nhóm nhân viên đa ngành 
của chúng tôi (“MDT”) giảm thiểu số cuộc phỏng vấn 
điều tra, số lần nạn nhân phải xuất hiện trước tòa; giúp 
cho các dịch vụ y tế và sức khỏe tâm lý được diễn ra 
nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho nạn nhân cũng như 
thành viên vô can của gia đình nạn nhân (những người 
không bị cáo buộc); đồng thời đảm bảo đội ngũ nhân 
viên có được những thông tin đúng đắn để đạt được 
kết quả có lợi nhất cho trẻ trong từng vụ việc.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm có: phỏng vấn, điều tra 
MDT, giới thiệu giám định pháp y chuyên ngành và các 
dịch vụ sức khỏe tâm lý. Các dịch vụ này được điều 
chỉnh cho phù hợp với nhu cầu kinh tế, ngôn ngữ, văn 
hóa của trẻ và gia đình.

MCAC có cung cấp 
chương trình đào tạo 
tại các khu vực có dấu 
hiệu lạm dụng hoặc bỏ 
bê trẻ em.

Phỏng vấn pháp lý
Một chuyên gia được đào tạo phỏng vấn trẻ em sẽ 
phỏng vấn con bạn trong một phòng riêng, phù hợp độ 
tuổi. Những người còn lại trong nhóm MDT sẽ quan sát 
buổi phỏng vấn qua tấm gương một chiều. Điều này cho 
phép nhóm nghe được những gì trẻ tiết lộ, nêu ra và giải 
đáp những thắc mắc điều tra và bảo vệ chỉ qua một lần 
phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn được diễn ra theo cách thức 
phù hợp với độ tuổi của trẻ và tuân thủ theo pháp luật.

Trước buổi phỏng vấn, bạn nên nói cho trẻ biết là có 
người muốn nói chuyện với trẻ về chuyện đã xảy ra. 
Khuyến khích trẻ nói thoải mái. Đừng đặt câu hỏi cho trẻ 
hoặc bày sẵn cho trẻ phải nói những gì. Nếu trẻ muốn 
nói chuyện với bạn thì bạn cứ lắng nghe. Điều quan 
trọng là cho trẻ biết chúng không gặp rắc rối gì, và trẻ 
cần phải nói sự thật.

Bạn không được ngồi cùng với trẻ hay nhóm MDT trong 
quá trình phỏng vấn bởi vì sự hiện diện của bạn có thể 
làm trẻ mất tập trung, hoặc làm trẻ ngại chia sẻ, hoặc 
bạn có thể được triệu tập làm nhân chứng nếu có khởi 
tố.

Bạn sẽ có cơ hộ gặp nhóm 
MDT và thảo luận về việc 
điều tra sẽ tiến triển thế 
nào sau cuộc phỏng vấn.

Đánh Giá Tinh Thần 
 
Khi có mối quan ngại nghiêm trọng hoặc báo cáo lạm 
dụng, trẻ em cần được đánh giá y tế được thực hiện 
bởi bác sĩ nhi với kinh nghiệm và chuyên môn về lạm 
dụng trẻ em.

Mục đích kiểm tra là:

• Đảm bảo sức khỏe và an sinh của con bạn.

• Chẩn đoán và điều trị những 
dấu hiệu  có thể liên quan đến 
sự lạm dụng.

• Trấn an trẻ rằng mọi thứ đều ổn 
với cơ thể của trẻ.

• Ghi chép lại dấu hiệu lâm sàng 
và giám định pháp y quan trọng

• Cho phép thu thập chứng cứ có 
thể có trên cơ thể của trẻ hoặc quần áo (nếu báo cáo 
trong một thời gian nhất định).

Dịch vụ thực hiện bởi Y tá thẩm định xâm hại tình dục 
(đối với trẻ em từ 12 tuổi trở lên) Y tá nhi khoa thẩm 
định xâm hại tình dục (đối với trẻ từ 11 tuổi trở xuống) 
có sẵn tại các địa điểm khác nhau trong và xung quanh 
Middlesex County. Các y tá được đào tạo đặc biệt và 
được chứng nhận để thực hiện các bài kiểm tra pháp y 
chất lượng.  

Các dịch vụ sức khỏe tâm lý
Các dịch vụ sức khỏe tâm lý chuyên sâu có thể là một phần 
quan trọng trong việc giải quyết các hậu quả ngắn hạn và 
lâu dài của việc chấn động liên qua đến lạm dụng trẻ em, 
cho cả nạn nhân cũng như thành viên vô can của gia đình.

Một bác sĩ chuyên làm việc với trẻ bị chấn động tâm lý 
có thể giúp con bạn xử lý những cảm giác thường đi kèm 
với việc bị lạm dụng, ví dụ như tội lỗi, đổ thừa, mất lòng 
tin, không an toàn, cũng như những cảm giác chịu trách 
nhiệm về những xáo trộn do tiết lộ vụ lạm dụng mang lại.

Các bác sĩ có thể giúp các thành 
viên vô can trong gia đình giải 
quyết các căng thẳng họ có thể 
gặp trong nhiều lĩnh vực của cuộc 
sống của họ sau khi trẻ tiết lộ việc 
bị lạm dụng. Họ hiểu rằng dịch vụ 
bổ sung khác có thể cần đến khi trẻ trải qua những giai 
đoạn phát triển mới về tình cảm, xã hội, hoặc sinh lý.

MCAC là thành viên chính 
thức của Khối Liên Minh 

Quốc Gia về Trẻ Em và hợp 
tác với Đơn Vị về Bảo vệ Trẻ 

Em của Văn Phòng Luật Sư 
Quận Middlesex.

Trẻ em thuộc bất kì giới 
tính, tuổi tác, chủng tộc, 

sắc tộc, văn hóa, địa vị xã 
hội, tín ngưỡng, và cơ cấu 
gia đình nào cũng có nguy 

cơ bị lạm dụng. 

CHUYÊN GIÚP GIẢM THIỂU TÁC HẠI THỨ CẤP CHO NẠN NHÂN CỦA LẠM DỤNG TRẺ EM


