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Thưa quý Phụ Huynh/Giám Hộ: 

Con em lớp sáu đã thảo luận nhiều loại ngược đãi trẻ em khác nhau bao gồm ngược 
đãi về bỏ bê, cảm xúc, nói nặng lời, thể chất, và tình dục trong giáo huấn giáo dục sức 
khỏe tuần nầy.  Các học sinh học những định nghĩa, ai để tới nhờ giúp và có các câu 
hỏi, và về tầm quan trọng của việc trình báo những trường hợp ngược đãi. 

Một hình thái đặc biệt về việc khai thác trẻ em đang xảy ra ở Quận Fairfax là nạn buôn 
bất hợp pháp tình dục thanh thiếu niên.  Những con buôn sử dụng các địa chỉ mạng 
truyền thông xã hội để tự cho mình là các thanh thiếu niên trẻ hay thanh thiếu niên ưa 
thích hay quan tâm thiết lập mối quan hệ và cuối cùng gặp những nạn nhân của họ.  
Trong một số trường hợp, các học sinh được gạ gần ở những nơi công cộng như là 
các thương xá hay trạm ngừng xe buýt.  Hệ Trường Công Quận Fairfax  cam kết chấm 
dứt nạn buôn bất hợp pháp tình dục thanh thiếu niên và mời các phụ huynh xem 
phương tiện truyền thông về đề tài nầy tại 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=af7668b7c92dc (please 
see links below for subtitles in other languages) hay viếng địa chỉ mạng Just Ask 
Prevention (Hãy Hỏi Cách Ngăn Ngừa) tại http://justaskprevention.com/ để có thêm chi 
tiết.  Nếu quý vị biết ai đang cần trợ giúp tức khắc, xin tiếp xúc với Đường Dây Trực 
Nạn Buôn Người Toàn Quốc (National Human Trafficking Hotline) tại 1-888-373-7888. 

Chúng tôi khuyến khích các gia đình thảo luận về ngược đãi trẻ em và tầm quan trọng 
của việc tiếp chuyện với người lớn khả tín nếu việc gì xảy ra.  Chúng tôi hy vọng thơ 
nầy sẽ mở đầu hay nối tiếp cuộc đối thoại liên tục giữa các học sinh và phụ huynh/giám 
hộ để giúp giữ trẻ em an toàn.  

Xin cám ơn mối hợp tác của quý vị với các trường để giữ gìn các học sinh an toàn.  Xin 
tự tiện tiếp xúc với tôi nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc hay quan ngại. 

Thành kính, 

 

Giáo Viên Dạy Lớp  
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