
 

   
 

 

     

     
 

      
        

  
     

          
     

 
        

      
    

       
           

          
     

     
 

         
          

          
   

 
         

     
        

    
         

         
 

           
  

 
   

 
 

VIETNAMESE 

Bảo Vệ Trẻ Em đối với Sờ Chạm Không Phải Cách 

Thưa Quý Phụ Huynh hay Người Giám Hộ, 

Các học sinh đã học về sờ chạm phải cách và không phải cách trong những tình huống khác nhau. 
Mặc dù đây là một chủ đề rất khó khăn, nhưng cuộc thảo luận là trọng yếu cho sự an toàn của các 
con em. Theo CDC (https://www.cdc.gov/violenceprevention/childsexualabuse/fastfact.html), cứ 1 
trong 4 trẻ em gái và 1 trong 13 trẻ em trai là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Buồn thay, đa số 
những người ngược đãi không phải là các người lạ, nhưng một người đứa trẻ quen biết. Họ có thể 
là các người thân thuộc, bạn bè, hay người chăm sóc. 

Trẻ em cần cảm thấy có quyền nói không nếu các em cảm thấy đã bị người khác sờ chạm không 
phải cách hay bị tiếp cận trong cách gây ra điều khó chịu không thoải mái. Chúng tôi đã khuyến 
khích trẻ em trong những tình huống như vậy nói không, tránh ra xa nếu các em có thể, và nói cho 
một người nào đó những gì đã xảy ra. Nếu đứa trẻ trình báo sờ chạm không phải cách hay ngược 
đãi tình dục cho quý vị, quý vị cần phải hỗ trợ. Quý vị có thể nói lên một điều gì như là, “ba/mẹ/tôi 
biết rất khó khăn để nói về những gì đã xảy ra. Ba/Mẹ/Tôi muốn con biết là không phải là lỗi của 
con. Ba/Mẹ/Tôi sẽ săn sóc con và giúp con, để cho người nầy không thể gây tổn thương cho con 
nữa.” Hãy trấn an đứa trẻ là nói ra là điều phải làm. 

Nếu quý vị biết đứa trẻ nào đã bị ngược đãi hay sờ chạm không phải cách, xin tiếp xúc với Đường 
Dây Trực Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em Quận Fairfax, 703-324-7400. Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào, 
ngày hay đêm. Những nhân viên xã hội tại Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em được đào tạo để giúp đỡ trẻ em 
đã bị ngược đãi. 

Chúng tôi đã sử dụng ví dụ về đèn giao thông để giúp trẻ em hiểu những sờ chạm tốt, xấu, và 
ngượng ngùng hay tiếp cận của các người khác mà làm cho các em cảm thấy khó chịu: 
• Màu xanh lá cây là cho những sờ chạm tốt, như những cái ôm của các phụ huynh hay giám hộ. 
• Màu đỏ, cho những sờ chạm xấu, có nghĩa là ngừng lại. 
• Màu vàng là cho những sờ chạm hay tiếp cận ngượng ngùng từ các người khác, sờ chạm hay tiếp 

cận mà cảm thấy không hẳn là phải cách và có thể làm đứa trẻ bối rối. 

Hãy khuyến khích con em nói chuyện với quý vị về bất cứ những điều gì thắc mắc mà em có về đề 
tài này. 

Xin cảm ơn, 

Giáo Viên của Con Em 
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