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TRUNG TÂM BÊNH VỰC TRẺ EM QUẬN
SANTA CLARA CHÀO MỪNG QUÝ VỊ
CHÚNG TÔI LÀ AI:
Trung Tâm Bênh Vực Trẻ Em (CAC) Quận Santa Clara
chuyên giúp trẻ em hồi phục từ các kinh nghiệm đau
thương của nạn hành hạ, cưỡng hiếp, và bỏ bê trẻ em.
CAC là một chỗ an toàn, được lập ra để giúp trẻ em và
gia đình cảm thấy thoải mái và được trợ giúp khi phải
trải qua những chặng phỏng vấn, khám sức khỏe, và
các dịch vụ trợ giúp.

ĐA NGÀNH:
CAC là một cơ quan đa ngành: cơ quan công lực, dịch
vụ xã hội, bênh vực nạn nhân, truy tố, y tế, và các cơ
quan sức khỏe hành vi cùng làm việc với nhau tại cùng
một chỗ để cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu
cầu cá biệt của trẻ em là nạn nhân và gia đình các em.
Khả năng linh động này giúp chúng tôi phối hợp một kế
hoạch cho quý vị và trẻ, trong khi cung cấp dịch vụ
chuyên biệt.

SỨ MẠNG:
CAC cung cấp dịch vụ chuyên môn và nhân đạo cho
trẻ em bị hành hạ và cưỡng hiếp tình dục, hành hạ thể
xác, và bỏ bê. Trẻ em, thiếu niên, và các gia đình đến
CAC được các chuyên viên đối xử trong tinh thần tôn
trọng mà các chuyên viên này được huấn luyện để
hiểu tác động của tổn thương đối với nạn nhân thuộc
mọi lớp tuổi, nền văn hóa, và niềm tin tôn giáo khác
nhau. Chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe trong tinh thần
nhân đạo sẽ lập ra một con đường hồi phục cho các
thiếu niên kiên định của cộng đồng chúng ta.
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AI Ở ĐÂY?
Trung Tâm Bênh Vực Trẻ Em là nơi tập trung nhiều cơ quan của quận cùng làm việc với
nhau để yểm trợ và cung cấp dịch vụ cho con quý vị.

Nhân Viên
Phỏng Vấn Điều
Tra Hình Sự

Biện Lý Địa Hạt
Luật sư từ văn phòng Biện
Lý Địa Hạt có mặt ở đây để quan
sát các cuộc phỏng vấn. Họ có thể
quyết định xem có thể nộp đơn truy
tố hay không.Những Người Bênh
Vực của Dịch Vụ Nạn Nhân cũng
có mặt ở đây để trợ giúp, giải đáp
thắc mắc, và cung cấp tài nguyên.

Cơ Quan Công Lực
Nhân viên công lực có mặt ở đây để
quan sát và tham gia các cuộc
phỏng vấn với trẻ em, cha mẹ, và
những người khác có tin tức liên
quan đến cuộc điều tra này.

Nhân viên phỏng vấn điều tra
hình sự được huấn luyện
chuyên môn và có kinh nghiệm
phỏng vấn trẻ em và thiếu niên
bị hành hạ. Nhiều trẻ em và
thiếu niên sẽ được phỏng vấn
điều tra hình sự tại CAC.

Ai ở
Đây?

Các Dịch Vụ cho
Quý Vị
Những người bênh vực làm việc
để yểm trợ tinh thần, giúp giới
thiệu gia đình đến dịch vụ cố vấn
và những nguồn tài nguyên, và
thông tin về cuộc điều tra cho
gia đình biết về tiến trình công lý
hình sự.
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Nhân Viên Y Tế
Nhân viên y tế đánh giá y tế
chuyên môn thích hợp với cỡ
tuổi. Nhân viên được huấn
luyện cao độ và có khả năng
chuyên môn làm việc với trẻ
em và thiếu niên đã bị hành
hạ hoặc lạm dụng.

Nhân Viên Xã Hội
Nhân Viên Xã Hội bảo đảm an
toàn cho trẻ em qua tiến trình
điều tra. Họ cũng trợ giúp giới
thiệu gia đình đến các dịch vụ
và biện pháp yểm trợ trong
thời gian này.

PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ LÀ GÌ?
Phỏng vấn điều tra hình sự là một cuộc nói chuyện đặc biệt để giúp toán điều tra thu
thập tin tức để xác định chuyện gì đã xảy ra và nên áp dụng những bước nào tiếp
theo. Cuộc phỏng vấn này sẽ giảm bớt số lần con quý vị phải nói chuyện với người
lớn từ các cơ quan khác nhau, kể cả Cơ Quan Công Lực, Nhân Viên Xã Hội và Văn
Phòng Biện Lý Địa Hạt. Nói về chi tiết bị hành hạ trong một cuộc phỏng vấn điều tra
hình sự có thể gây đau đớn. Người phỏng vấn sẽ cố gắng hết sức để giới hạn gây
thêm căng thẳng hoặc tổn thương cho con quý vị. Cuộc phỏng vấn sẽ do một nhân
viên điều tra được huấn luyện đặc biệt hoặc thành viên toán phỏng vấn điều tra của
Trung Tâm Bênh Vực Trẻ Em phụ trách, trong tinh thần nhân đạo và tế nhị.
Chi tiết quan trọng cần biết về cuộc phỏng vấn này:
o Cuộc phỏng vấn được tổ chức ở một chỗ thoải mái
o Các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn sẽ thích hợp với lớp tuổi
o Cuộc phỏng vấn sẽ lưu ý đến trình độ học vấn và hiểu biết của con quý vị
o Người phỏng vấn sẽ sử dụng ngôn ngữ mà con quý vị cảm thấy thoải mái
Tôi có thể có mặt với con tôi trong cuộc phỏng vấn hoặc xem phỏng vấn hay không?
Điều quan trọng là người phỏng vấn nói chuyện với riêng một mình con quý vị. Nếu
trẻ đã bị hành hạ, trẻ có thể khó nói về chuyện này trước mặt quý vị. Kinh nghiệm
của trẻ có thể khiến quý vị khó chịu, mà cũng có thể khiến trẻ khó nói chuyện với
người phỏng vấn.
Ai sẽ trợ giúp cho tôi và con tôi?
Quý vị có thể đem theo một người bạn hoặc người yểm trợ với quý vị trong lần đến
CAC. Ngoài ra, chúng tôi có những người bênh vực tại chỗ có thể trợ giúp quý vị và
gia đình trong cuộc phỏng vấn và sau khi quý vị ra về.
Tôi nên nói gì với con tôi sau cuộc phỏng vấn?
Mỗi người trong gia đình có thể trải qua các cảm xúc khác nhau rất nhiều. Đối với
trẻ em, xin xét đến các đề nghị sau đây:
Nếu con quý vị muốn nói chuyện, hãy lắng nghe và đừng hỏi dò.
Hỏi trẻ về các cảm nghĩ và cảm xúc.
Nói với trẻ những câu trấn an như:
"Con an toàn rồi."
"Không phải lỗi của con."
"Mẹ không giận con."
"Mẹ hãnh diện vì con thật can đảm."
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ĐÁNH GIÁ Y TẾ CHO TRẺ EM BỊ HÀNH HẠ
Những loại đánh giá tại Trung Tâm Bênh Vực Trẻ Em gồm có khám sức khỏe
chuyên môn, do các bác sĩ, y tá được huấn luyện chuyên môn và các thành
viên khác của toán y tế phụ trách. Lần khám này phản ảnh nhu cầu của mỗi
bệnh nhân, và có thể gồm cả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, chụp quang
tuyến x, và những loại thử nghiệm khác — cũng như điều trị y tế thích hợp.
Nhân viên của chúng tôi sẽ giải thích những phần khám sức khỏe cho quý vị và
trẻ, và có các nỗ lực để bảo đảm cho quý vị và trẻ cảm thấy thoải mái và an
toàn trong tất cả mọi giai đoạn khám sức khỏe. Trong một số trường hợp, cha
mẹ hoặc người chăm sóc được phép ở lại với con họ trong khi khám sức khỏe.
Đối với mỗi trẻ em và thiếu niên được chúng tôi khám tại CAC, việc đánh giá y
tế có ba mục tiêu quan trọng:
1) Thu thập bằng chứng cho cuộc điều tra hình sự
2) Điều trị các vấn đề y khoa mới được chẩn đoán
3) Bảo đảm giữ an toàn cho trẻ
Tuy tất cả các mục tiêu này đều quan trọng, nhưng vấn đề an toàn của con quý
vị là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi. Nếu, vào bất cứ lúc nào trong khi
đánh giá, chúng tôi cảm thấy con quý vị cần được chăm sóc y tế khẩn cấp,
chúng tôi sẽ ngừng đánh giá và đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị y tế.
ĐÁNH GIÁ KHI BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC HOẶC CƯỠNG HIẾP TÌNH DỤC
Đánh giá về lạm dụng tình dục trẻ em đôi khi được gọi là Khám Điều Tra Hình
Sự về Lạm Dụng Tình Dục (khám SAFE). Loại khám chuyên môn này cung cấp
bằng chứng y khoa có thể hữu ích cho việc điều tra hình sự. Khám SAFE bắt
đầu như kỳ khám sức khỏe thường lệ cho trẻ tại phòng mạch bác sĩ của quý vị.
Nhân viên y tá sẽ đo chiều cao, trọng lượng cơ thể, mạch, và huyết áp của trẻ.
Chúng tôi hỏi: “Em cảm thấy thế nào? Có đau gì không? Em có ăn ngon ngủ
yên hay không?” Bác sĩ sẽ khám sức khỏe thường lệ: khám tai và họng, nghe
tim và phổi, v.v.
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ĐÁNH GIÁ Y TẾ CHO TRẺ EM BỊ HÀNH HẠ
ĐÁNH GIÁ KHI BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC HOẶC CƯỠNG HIẾP TÌNH DỤC
TIẾP THEO. . .
Nói chung, chúng tôi quyết định khám loại nào là tùy theo tuổi của bệnh nhân
và thời gian kể từ lần tiếp xúc tình dục cuối cùng. Đối với những bệnh nhân gần
đây không có tiếp xúc tình dục — chúng tôi thường khám bộ phận sinh dục bên
ngoài. Chúng tôi không khám bên trong bằng mỏ vịt. Đối với hầu hết thiếu niên,
khám SAFE cho trẻ em không đau. Các thiếu nữ dạo gần đây đã bị lạm dụng
hoặc cưỡng hiếp tình dục có thể được khám bên trong. Đối với trẻ trai, chúng
tôi khám bộ phận sinh dục bên ngoài. Đối với thiếu niên bán nam bán nữ, và
đối với tất cả mọi bệnh nhân, chúng tôi sẽ thảo luận về các mục tiêu và những
phần khám sức khỏe với quý vị và con quý vị trước khi bắt đầu, và trong khi
chúng tôi khám.
Trong khi khám SAFE, các chuyên viên y tế tìm kiếm bằng chứng về thương
tích hiện thời hoặc trong quá khứ và bằng chứng về các bệnh truyền nhiễm qua
đường tình dục. Thông thường, chúng tôi chụp ảnh bằng máy ảnh chuyên môn.
Ảnh được lưu trữ trong bộ lưu dữ kiện an ninh và không trở thành một phần
trong hồ sơ y tế của trẻ.
Đôi khi bệnh nhân hoặc người chăm sóc của họ không muốn khám bộ phận sinh
dục. Nếu bệnh nhân không yên tâm, chúng tôi cố trấn an trẻ em hoặc thiếu niên
là khám sẽ không đau. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân hoặc người chăm sóc không
chịu cho khám, chúng tôi sẽ ngưng khám. Đôi khi chúng tôi đề nghị hẹn khám lại
vào một ngày khác. Trong hầu hết mọi trường hợp thì trẻ em và thiếu niên cảm
thấy thoải mái để cho khám SAFE.

Hãy chọn một Người Bênh Vực về Nạn Cưỡng Hiếp Tình Dục Kín Đáo
VÀ một người yểm trợ có mặt trong bất cứ lần khám sức khỏe đầu tiên, ra
tòa, hoặc phỏng vấn điều tra nào. Người yểm trợ có thể không được cho
tham dự cuộc phỏng vấn, nhưng người bênh vực thì không thể bị từ chối.
Hỏi về tình trạng và kết quả thử nghiệm bằng chứng DNA liên quan đến
vụ cưỡng hiếp. Muốn biết kết quả, hãy liên lạc với cơ quan công lực.
Biết rằng có thể còn bằng chứng DNA trên cơ thể từ 12 giờ đến 7 ngày.
DNA và các bằng chứng khác có thể phân hủy dần theo thời gian khi tiếp
xúc với nhiệt, nước, và các vật liệu khác.
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Các
Quyền
Của
Quý Vị

ĐÁNH GIÁ Y TẾ CHO TRẺ EM BỊ HÀNH HẠ
ĐÁNH GIÁ KHI BỊ HÀNH HẠ THỂ XÁC VÀ BỎ BÊ

Đánh giá về hành hạ thể xác và bỏ bê trẻ em bắt đầu bằng cách thẩm định sức
khỏe thường lệ: chiều cao và trọng lượng cơ thể, mạch và huyết áp. Chúng tôi
sẽ nghe tim và phổi, và khám bên trong tai và miệng. Những phần khám khác
sẽ tùy theo mức lo ngại về hành hạ. Nếu bệnh nhân bị bầm tím, chúng tôi có
thể cho thử máu. Nếu bệnh nhân bị đau khớp hoặc xương, chúng tôi có thể cho
chụp quang tuyến x. Đối với bệnh nhân nhỏ hơn, mà có thể không miêu tả được
là mình bị thương như thế nào, chúng tôi sẽ dựa vào kết quả khảo cứu y khoa
về vấn đề hành hạ trẻ em để đánh giá.
Nếu chẩn đoán bị gãy xương, chúng tôi có thể nhờ toán chỉnh hình nẹp hoặc bó
bột tay chân. Nếu kết quả khám sức khỏe của chúng tôi đưa đến lo ngại về tình
trạng nội thương nghiêm trọng hơn, chúng tôi có thể cho thẩm định thêm, chẳng
hạn như rọi CT hoặc MRI.

Đánh giá về hành hạ thể xác và bỏ bê trẻ em có thể gồm cả chụp ảnh các vết
thương trên da hoặc những chỗ bất thường có thể nhìn thấy. Ảnh được lưu trữ
trong bộ lưu dữ kiện an ninh và không trở thành một phần trong hồ sơ y tế của
trẻ. Nếu kết quả đánh giá của chúng tôi cho thấy có lo ngại về thương tích
nghiêm trọng hơn, chúng tôi có thể cho bệnh nhân nhập bệnh viện. Chúng tôi
chắc chắn sẽ thông báo cho quý vị về kết luận và mối lo ngại của chúng tôi.
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NGƯỜI BÊNH VỰC TRONG CỘNG ĐỒNG
Các tổ chức như YWCA Golden Gate Silicon Valley và Community Solutions giúp
các nạn nhân và gia đình của họ hiểu được hệ thống công lý hình sự — và giáo
dục về nạn lạm dụng, hành hạ, bạo hành trong gia đình, và buôn người. Quan
trọng không kém là người bênh vực làm chứng cho kinh nghiệm của nạn nhân.
Người bênh vực lắng nghe, tin tưởng, trao quyền, và tôn trọng các chọn lựa
của nạn nhân và gia đình. Người bênh vực chú trọng vào nạn nhân— chứ
không phải các đòi hỏi của hệ thống pháp lý. Người bênh vực ở trong vị thế độc
nhất để giúp những các nạn nhân hiểu được chọn lựa của họ và yểm trợ các
quyết định của nạn nhân. Người bênh vực cũng tôn trọng quyền riêng tư và giữ
kín trong tất cả những lần liên lạc tiếp xúc với nạn nhân.

Hãy chọn một Người Bênh Vực về Nạn Cưỡng Hiếp Tình Dục Kín Đáo VÀ
một người yểm trợ có mặt trong bất cứ lần khám sức khỏe đầu tiên, ra tòa,
hoặc phỏng vấn điều tra nào. Người yểm trợ có thể không được cho tham
dự cuộc phỏng vấn, nhưng người bênh vực không thể bị từ chối.

Các
Quyền
Của
Quý Vị

YWCA Golden Gate Silicon Valley và Community Solutions
Các Dịch Vụ Cung Cấp
o
o
o
o
o
o
o
o

Những Vùng được Mỗi Cơ Quan Phục Vụ

Can thiệp khủng hoảng
Cố vấn
Tháp tùng
Hoạch định an toàn
Bênh vực pháp lý
Yểm Trợ & Giáo Dục
Tài Nguyên Gia Cư
Giới Thiệu & Tài Nguyên

YWCA Golden Gate Silicon Valley phục vụ
North and Central County (Bắc và Trung
Quận): San Jose, North County: Palo Alto,
Milpitas Sunnyvale, Mountain View, Los
Gatos, Los Altos, và những vùng khác.
Community Solutions phục vụ:
South County (Nam Quận): Gilroy, San
Martin, Morgan Hill và Quận San Benito.

YWCA Golden Gate Silicon Valley 1(800)572-2782, www.yourywca.org
Community Solutions 1 (877)363-7238, www.communitysolutions.org
Đường Dây Khủng Hoảng Kín
Đáo 24 Giờ:

YWCA Golden Gate Silicon Valley
800-572-2782
Community Solutions:
877-363-7238
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NGƯỜI BÊNH VỰC CỦA ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NẠN NHÂN
Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân (VSU) của Văn Phòng Biện Lý Địa Hạt giữ vai trò kết
nối quý vị với các công tố viên, cơ quan công lực và các cơ quan công lý hình
sự khác. Người Bênh Vực Nạn Nhân sẽ bảo đảm cho quý vị có tiếng nói trong
tiến trình công lý hình sự. Người bênh vực sẽ giới thiệu quý vị đến những
nguồn tài nguyên địa phương, cập nhật tin tức về vụ của quý vị, và yểm trợ quý
vị trong các phiên tòa và lời khai.
VSU giúp nạn nhân và gia đình họ thuộc mọi tín ngưỡng và quá trình gia đình,
bất luận tình trạng di trú như thế nào. Người Bênh Vực Nạn Nhân có thể trợ
giúp quý vị ngay cả khi vụ này không được đưa ra tòa và tất cả các dịch vụ đều
miễn phí.
Những người bênh vực nạn nhân tại văn phòng Biện Lý Địa Hạt, những người
bênh vực của cơ quan công lực, và những người bênh vực khác của chính
quyền được coi là “đại lý” của chính quyền. Họ phải cung cấp cho nhân viên
điều tra bất cứ lời khai giải tội nào liên quan đến bị cáo hoặc tội ác. “Bằng
chứng giải tội” là bằng chứng có lợi cho bị cáo trong một phiên tòa hình sự. Vì
điều kiện này, những người bênh vực này không thể bảo đảm giữ kín cho nạn
nhân. Cách hay nhất là những người bênh vực nạn nhân thông báo cho thân
chủ của họ về các giới hạn về việc giữ kín này trước khi thân chủ tiết lộ.

Các Quyền
Của
Quý Vị

Quý vị có quyền hưởng các quyền hiến định nào đó trong tiến trình công lý
hình sự, như được nêu trong Các Quyền của Nạn Nhân của Tội Ác California,
còn được gọi là Đạo Luật Marsy’s và có đăng tại
https://www.sccgov.org/sites/da/VictimServices/victimsbillofrights
of2008marsyrights/Pages/default.aspx

GIỚI THIỆU CHÓ YỂM TRỢ CỦA VSU
Đây là Chó Yểm Trợ tại Cơ Sở VSU. Chó yểm
trợ này được huấn luyện để an ủi và có vai trò
làm biện pháp trấn an cho trẻ em là nạn nhân
của tội ác. Chó yểm trợ tại cơ sở chúng tôi có
thể có mặt trong những lần phỏng vấn, ra tòa,
khám sức khỏe và lời khai.
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NHÂN VIÊN XÃ HỘI
Tại Quận Santa Clara, Bộ Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (DFCS) giám sát một
toán nhân viên xã hội làm việc với trẻ em và gia đình. Nhân Viên Xã Hội đảm
nhận nhiều vai trò với khách hàng của họ. Họ đóng vai người hướng dẫn, người
bênh vực và nhân viên điều tra. Trong các vụ tòa, họ giữ vai trò làm tai mắt của
tòa án. Vai trò của nhân viên xã hội có các ranh giới nghề nghiệp. Khi một nhân
viên xã hội xác định các mức giới hạn của vai trò đó, việc truyền đạt này sẽ
giúp tạo ra mối liên hệ làm việc tôn trọng lẫn nhau với cha mẹ và người chăm
sóc. Trong những vụ tòa, khi cha mẹ và người chăm sóc hiểu được phạm vi vai
trò của nhân viên xã hội, họ hiểu rõ hơn về các quyền của chính mình. Các
chọn lựa và hành động của thân chủ là yếu tố chính đưa đến quyết định của tòa
án — chứ không phải quyền hạn của nhân viên xã hội.

Hướng
Dẫn &
Thông Tin

Hội Đồng Tư Pháp California thành lập một tập hướng dẫn cho cha mẹ trong hệ
thống Nương Tựa, quý vị có thể lấy miễn phí tập này trên mạng tại
https://www.courts.ca.gov/documents/juvenile-dependency-court-andyou.pdf

AI TRÌNH BÁO CHO CPS? KẾ ĐÓ THÌ SAO?
Bất cứ người nào lo ngại về việc có trẻ em đang bị hành hạ hoặc bỏ bê đều có
thể trình báo. Tại Quận Santa Clara, Trung Tâm CAN của DFCS (Hành Hạ và
Bỏ Bê Trẻ Em) còn được gọi là Đường Dây Hotline của CPS (Dịch Vụ Bảo Vệ
Trẻ Em). Gọi số (833) 722-5427.
Khi một người liên lạc với đường dây hotline của CPS, nhân viên xã hội trả lời điện
thoại sẽ đánh giá các mối lo ngại để quyết định xem trường hợp này có cần đáp
ứng ngay hay không. Nếu là tình trạng khẩn cấp, nhân viên xã hội sẽ lái xe đến địa
điểm của trẻ ngay lập tức. Đối với những mối lo ngại ít khẩn cấp hơn, nhân viên xã
hội có thể liên lạc với gia đình trong vòng mười ngày. Đôi khi Nhân Viên Xã Hội của
DFCS sẽ đến thăm trẻ cùng với một nhân viên cảnh sát — để bảo đảm an toàn cho
trẻ, những người khác trong nhà, và các chuyên viên.
Mục tiêu của Quận chúng tôi là giữ trẻ em ở nhà với gia đình bất cứ khi nào có
thể được. Nhân viên xã hội làm việc với cha mẹ, đại gia đình và những người
chăm sóc khác để xác định các khó khăn trong gia đình — và có các chọn lựa
nào để bảo đảm cho trẻ em lớn mạnh trong một môi trường gia đình an toàn.
Nếu gia đình soạn ra một kế hoạch an toàn để giải quyết những mối lo ngại
này, trẻ em thường sẽ ở lại nhà. Gia đình có thể tiếp tục được DFCS và các tổ
chức khác tại cộng đồng hướng dẫn và yểm trợ trong khoảng thời gian từ vài
tháng đến vài năm, tùy theo nhu cầu của gia đình.
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CƠ QUAN CÔNG LỰC & VĂN PHÒNG
BIỆN LÝ ĐỊA HẠT
Nhân viên công lực mở các cuộc điều tra để hiểu chuyện gì đã xảy ra cho
con quý vị. Các cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều ngày, tháng hoặc năm.
Thời gian điều tra sẽ tùy theo loại vụ, bằng chứng thu thập được, và số
lượng nạn nhân. Các cuộc phỏng vấn với con quý vị — và những người khác
trong gia đình — là một phần của tiến trình điều tra.
Nếu cảnh sát bắt giữ người bị tố cáo, người đó có thể đóng tiền thế chân
hoặc được bảo kê tại ngoại, đôi khi trong vòng vài giờ. Các nạn nhân trong
một vụ có quyền được thông báo nếu có người sắp được thả ra. Muốn yêu
cầu thông báo, quý vị phải biết tên và họ của người đó, cũng như ngày sinh
của họ hoặc ngày họ bị bắt. Muốn ghi danh để được thông báo, dùng:
https://vinelink.vineapps.com/state/CA
Quý vị cũng có thể gọi cho Nhà Giam Chính Quận Santa Clara để ghi danh
nhận thông báo. Gọi cho Cảnh Sát Trưởng Quận Santa Clara tại số:
408-299-2311
Văn Phòng Biện Lý Địa Hạt, đại diện cho Tiểu Bang California, có thể truy tố
hình sự bị cáo. Chỉ có Tiểu Bang — không phải một người hoặc cơ quan nào
khác — mới có thể truy tố một người về tội hình sự. Có ba loại vụ hình sự
khác nhau: vi phạm, khinh tội, và trọng tội. Vi phạm là một trường hợp vi
phạm nhẹ. Một số trường hợp vi phạm luật giao thông là vi phạm nhẹ. Khinh
tội là một tội nghiêm trọng hơn. Trọng tội là loại tội nghiêm trọng nhất.
Tiến trình tòa án bắt đầu khi một người bị truy tố về một tội danh. Trong một
số trường hợp, luật sư có thể yêu cầu quý vị hoặc con quý vị ra tòa khai làm
chứng. Các thời điểm sẽ thay đổi khác nhau và một số vụ có thể kết thúc
trong vòng chưa đầy một năm, hoặc có thể tiếp tục kéo dài vài năm.
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BỒI THƯỜNG NẠN NHÂN
Ủy Ban Bồi Thường Nạn Nhân California (CalVCB) giúp các nạn nhân của tội ác và gia đình họ
đối phó với tình trạng tổn thương về thể xác, tinh thần, và hậu quả của một tội ác. Muốn hội đủ
điều kiện:

•
•
•
•

Một người phải là nạn nhân của một tội ác hội đủ điều kiện có thương tích thể xác, bị đe
dọa gây thương tích thể xác, hoặc mất mạng
Nạn nhân cư ngụ tại California vào lúc xảy ra tội ác
Nạn nhân phải hợp tác với cơ quan công lực và/hoặc các viên chức tòa án khi họ tiến
hành cuộc điều tra và vụ tòa
Nạn nhân không dính líu đến các biến cố dẫn đến tội ác và không phạm pháp có thể bị
truy tố về một trọng tội

Những người khác bị ảnh hưởng vì tội ác này có thể hội đủ điều kiện được bồi thường.

BỒI THƯỜNG NHỮNG GÌ?

•
•
•
•
•

Chi phí y tế của nạn nhân
Điều trị hoặc cố vấn sức khỏe
tâm thần cho bệnh nhân
ngoại trú
Nhập bệnh viện tâm thần cho
bệnh nhân nội trú

•
•
•

Tân trang cần thiết về y khoa
*Thiệt hại lương bổng đến tối
đa là 5 năm
Bồi hoàn chi phí di chuyển đến
các buổi hẹn sức khỏe tâm
thần, nha khoa, và y khoa

Gắn hệ thống an ninh ở nhà
Các chi phí dời nhà

CalVCB là nguồn trả tiền cuối cùng. Phải sử dụng trước những nguồn bồi hoàn khác
của nạn nhân (nếu áp dụng cho quyền lợi này) trước khi được chương trình này bồi
thường. Ví dụ về những nguồn có thể bồi hoàn là: Bảo hiểm sức khỏe chính, bảo hiểm
cho người thuê nhà / người có nhà, bảo hiểm xe, bồi thường lao động, bảo hiểm nhân
thọ và vụ kiện dân sự. Tất cả các đơn xin bồi thường đều phải được kiểm chứng. Tiếc
thay, CalVCB không thể đài thọ các chi phí không liên quan đến tội ác đó; bất cứ chi
phí nào do bảo hiểm hoặc một nguồn bồi hoàn hoặc bảo hiểm khác đài thọ; chi phí về
tài sản bị mất, đánh cắp hoặc hư hại; hoặc bồi thường vì đau đớn và khổ sở.
Những Người Bênh Vực của Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân có thể giúp quý vị ghi danh xin
CalVCB trước khi quý vị rời Trung Tâm Bênh Vực Trẻ Em, hoặc quý vị có thể đến
https://victims.ca.gov/victims/howtoapply.aspx
Quý vị cũng có thể liên lạc với Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân Quận Santa Clara tại
https://www.sccgov.org/sites/da/VictimServices/VSU/Pages/default.aspx
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TÁC ĐỘNG CỦA TỔN THƯƠNG
Hội Tâm Lý Hoa Kỳ định nghĩa tổn thương như thế này: Tổn thương là một
phản ứng cảm xúc đối với một biến cố khủng khiếp như tai nạn, hiếp dâm, hoặc
thiên tai. Cảm thấy bàng hoàng và phủ nhận ngay sau khi xảy ra biến cố là
những cảm xúc bình thường. Các phản ứng sau đó có thể gồm các cảm nghĩ
bất ngờ, hồi tưởng, những mối liên hệ căng thẳng và các triệu chứng thể xác
như nhức đầu hoặc buồn nôn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách đến
https://www.apa.org/topics/trauma
Nạn nhân bị hành hạ có thể nhận thấy những thay đổi về cách họ suy nghĩ, cảm
nhận, và hành vi sau khi họ bị tổn thương. Một số thay đổi này có liên quan đến
phản ứng hóa học của cơ thể chúng ta đối với tổn thương. Khi gặp nguy hiểm,
cơ thể chúng ta tiết ra chất adrenaline, đôi khi được gọi là hóa chất “đánh hoặc
chạy”. Adrenaline giúp chúng ta chạy nhanh, khiêng nhấc các vật nặng, và nhảy
cao. Đôi khi, tim chúng ta đập mạnh, nhưng chúng ta tê liệt toàn thân. Trong
những ngày và tuần sau khi bị một hoặc nhiều đợt hành hạ, hệ thống truyền
hóa chất có thể bị rối loạn. Não của nạn nhân có thể tiếp tục xem là biến cố
nguy hiểm khi nạn nhân đã an toàn thể xác. Nạn nhân có thể cho biết là tâm trí
của họ vẫn cứ tiếp tục phát lại đoạn phim bị hành hạ — hơi giống như một đoạn
phim video mà họ không thể ngưng. Bộ não đang cố hiểu những gì đã xảy ra.
Nạn nhân có thể cho biết các triệu chứng sau:
o Nạn nhân có thể cảm thấy họ luôn luôn đang gặp nguy hiểm
o Nạn nhân có thể cảm thấy ‘Hốt Hoảng’ hay ‘Thấp Thỏm’
o Nạn nhân có thể khó ngủ vào ban đêm
o Nạn nhân có thể tỏ ra giận dữ và khó chịu
o Nạn nhân có thể cho biết là họ “không thể tập trung tư tưởng vào bất cứ
chuyện gì”
Nạn nhân bị tổn thương có thể cố loại bỏ ký ức và hình ảnh ra khỏi tâm trí. Loại
bỏ những ý nghĩ đáng sợ có thể có hiệu quả trong một thời gian ngắn, nhưng ít
lâu sau nạn nhân có thể cho biết những ý nghĩ và hình ảnh đau đớn đó lại quay
trở lại với họ. Thông thường, nạn nhân miêu tả những yếu tố khởi phát: các biến
cố gây ra các triệu chứng tổn thương. Những biến cố khởi phát này gồm:
o Nhìn thấy một người giống như kẻ hành hạ
o Trở lại nơi đã bị hành hạ
o Xem một chương trình truyền hình về nạn hành hạ hoặc hành hung
o Các giác quan khác: âm thanh, khứu giác, cảm thấy đụng chạm theo một
cách nào đó
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TÁC ĐỘNG CỦA TỔN THƯƠNG TIẾP THEO . . .
Nạn nhân dần dần sẽ phục hồi sau khi bị tổn thương. Nạn nhân không có một lúc
bừng tỉnh hay “hồi phục” duy nhất. Nạn nhân đang hồi phục sau khi bị tổn thương
tiếp tục sẽ cảm thấy đau buồn khi nhớ lại. Dần dần, nạn nhân đang hồi phục có
thể có ít phản ứng hơn và ít dữ dội hơn. Nạn nhân cũng có thể phát huy được
thêm khả năng kiểm soát các cảm xúc liên quan đến tổn thương. Khi nạn nhân
sau khi bị tổn thương có hành động trực tiếp để đối phó với các vấn đề, người đó
có thể càng ngày càng nhận ra có thêm sức mạnh và quyền kiểm soát cá nhân.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, HÃY ĐẾN CÁC WEBSITE SAU ĐÂY:
 https://www.apa.org/topics/trauma
 http://www.ptsdsupport.net/ptsd_suggestions_for_survival.html
 http://www.ptsdsupport.net/coping_with_ptsd.html
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CON TÔI SẼ TRẢI QUA KINH NGHIỆM GÌ?
Trẻ em có thể biểu lộ một số, hầu hết hoặc không có dấu hiệu nào liệt kê dưới đây vì bị
hành hạ, căng thẳng hoặc tổn thương. Không phải trẻ nào cũng đều có những dấu hiệu
này. Điều này không có nghĩa là trẻ có những dấu hiệu này đều là nạn nhân bị hành hạ.
Vì hành hạ có thể gây tổn thương nên điều quan trọng là phải nhận ra những thay đổi
lớn về hành vi, tâm trạng và hành động của trẻ. Tất cả trẻ em đều trải qua kinh nghiệm
căng thẳng, tổn thương và hành hạ theo cách riêng của mình. Trẻ em có nhiều phản
ứng khác nhau đối với tình trạng tổn thương và căng thẳng. Xin nói chuyện với toán
chuyên viên về những hành vi mà quý vị lo ngại ở trẻ.

CÁC THAY ĐỔI VỀ HÀNH VI
Ở TRẺ NHỎ

CÁC THAY ĐỔI VỀ HÀNH
VI Ở TRẺ LỚN HƠN

• Đái dầm khi ngủ
• Các thay đổi về ăn uống (ăn
quá nhiều, quá ít)
• Thay đổi đáng kể về hiệu năng
học tập ở trường
• Cố hành động thật chín chắn
hoặc thật non nớt
• Không thể tập trung tư tưởng
• Rối loạn giấc ngủ
• Các chứng rối loạn tiếng nói
• Thay đổi hành vi quá mức

• Thay đổi đáng kể về hiệu năng
học tập ở trường
• Giở chứng hoặc hung hãn
• Tự cô lập hoặc buồn chán
• Thiếu vệ sinh hoặc tắm quá độ
• Sử dụng rượu hoặc thuốc
• Các chứng rối loạn ăn uống
• Bỏ nhà đi hoang
• Rối loạn giấc ngủ
• Xã giao kém với bạn bè

ĐỐI PHÓ VỚI CẢM NGHĨ CỦA CHÍNH MÌNH
Vì người quý vị yêu thương bị hành hạ, quý vị cũng có thể trải qua những cảm xúc sâu
đậm và mâu thuẫn. Quý vị có thể cảm thấy tức giận, tội lỗi, sợ hãi, tê liệt và những cảm
xúc thay đổi khác.
Những cảm nghĩ này thậm chí còn có thể trở nên phức tạp hơn nếu kẻ hành hạ là người
mà quý vị quan tâm. Nếu trẻ cảm thấy quý vị có những cảm xúc mạnh mẽ và mâu thuẫn
về chuyện hành hạ và thủ phạm, trẻ có thể ngừng nói chuyện với quý vị về vụ hành hạ
đó để cố bảo vệ quý vị.
Các chuyên viên về tổn thương đề nghị cha mẹ, người chăm sóc, và người trong gia
đình nên gặp một chuyên viên trị liệu để giải quyết các cảm nghĩ của riêng họ hầu có
thể yểm trợ đầy đủ cho trẻ. Khi quý vị nói chuyện với trẻ, các cảm nghĩ của chính quý vị
không nên ảnh hưởng đến kinh nghiệm của trẻ. Con quý vị không nên cảm thấy cần
phải yểm trợ và an ủi quý vị. Xin dành thời gian tự chăm sóc bản thân, để quý vị có thể
yểm trợ và bảo vệ con mình.
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TÔI CÓ THỂ NÓI GÌ VỚI CON TÔI?

Làm thế nào quý vị có thể giúp con
mình hồi phục sau những gì đã xảy
ra cho trẻ? Trước hết, hãy giúp trẻ
nhận ra rằng những gì đã xảy ra
không phải do lỗi của trẻ. Trẻ đã
không làm gì dưới bất cứ hình thức
nào để gây ra nạn hành hạ này.
Bất luận trẻ chống cự hay hợp tác,
trẻ đã đã phải chọn lựa cách hiệu
quả nhất để sống còn. Hãy nói với
trẻ — và chính mình — ta có thể
vượt qua nỗi bất hạnh này. Ta đã
là những người sống sót.

CÁC HƯỚNG DẪN NÊN CỨU XÉT
Hãy cho trẻ biết quý vị sẵn sàng trò chuyện về vụ hành hạ bất cứ lúc nào.
Khi trẻ bắt đầu nói, hãy lắng nghe và không dò hỏi. Cố gắng gợi ý là quý vị
muốn trò chuyện nhưng không dùng lời. Hãy ngồi xuống, cất điện thoại đi,
ngưng các hoạt động khác, rót một ly nước cho cả hai. Hãy bình tĩnh khi nói
về vụ hành hạ.
Giúp trẻ phát triển và duy trì các ranh giới lành mạnh. Hãy cho trẻ biết rằng
trẻ có thể không cho bất cứ ai biểu lộ tình cảm bằng cách ôm ấp, kể cả quý
vị. Một số trẻ em muốn ôm ấp nhiều hơn; những trẻ khác lại cảm thấy không
thoải mái khi tiếp xúc thân thể gần gũi. Con quý vị có thể muốn có riêng tư
nhiều hơn.
Cho trẻ biết về các hành động của quý vị. Nói cho trẻ biết diễn tiến của cuộc
điều tra hoặc vụ tòa, nếu thích hợp. Giải thích những gì quý vị đang làm để
bảo vệ trẻ và gia đình. Tin tức này sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn.
Cố lập lại lịch trình bình thường của gia đình quý vị. Trong sinh hoạt thường
nhật, hãy dành thêm thời gian để hồi phục — bằng cách trò chuyện, tập thể
dục, cùng nhau đọc sách và thám hiểm thiên nhiên.
Tự chăm sóc bản thân. Nói chuyện với một người bạn, người thân yêu, hoặc
chuyên viên trị liệu. Hãy tự yểm trợ cho mình để có thể dồn hết thời gian
cho trẻ.
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HÀNH ĐỘNG ĐỐI PHÓ TÍCH CỰC
Khi nạn nhân sau khi bị tổn thương áp dụng những bước tích
cực về sức khỏe, nạn nhân có thể khám phá ra sức kiên cường:
khả năng phát triển của con người sau khi gặp nghịch cảnh. “Đối
phó tích cực” có nghĩa là người đó chọn các hoạt động phát huy
sức khỏe thể chất và tinh thần — sau những kinh nghiệm đau
thương.
Những hành động đối phó tích cực này làm giảm lo âu và cô
lập cũng như bảo vệ nạn nhân để không bị tác hại thêm:
•

•

•

•
•

•

Hãy tìm hiểu về tổn thương và tình trạng này ảnh hưởng
đến con người như thế nào. Giáo dục giúp nạn nhân hiểu
về các yếu tố khởi phát và phản ứng của chính họ. Nạn
nhân nhận ra rằng họ không yếu ớt, không bị tổn thương
đến mức vô vọng, hoặc “điên loạn”.
Hãy nhờ đến biện pháp điều trị của một chuyên viên
sức khỏe hành vi, cố vấn hoặc chuyên viên trị liệu. Khi
nạn nhân nói về các vấn đề của họ, họ ít khi có các
hành vi tự hủy hoại bản thân hơn.
Tập thư thả. Các hoạt động như tập thở, thiền, bơi lội, đi
bộ đường dài, chạy, vươn vai giãn người, yoga, và cầu
nguyện. Khiêu vũ, chơi nhạc cụ, nghe nhạc và hòa mình
vào thiên nhiên đều đều giúp lấy lại sinh lực tinh thần.
Tham gia các hoạt động giải trí, trường học, và làm việc
tích cực.
Tham khảo với bác sĩ. Một số nạn nhân đáp ứng khả
quan khi được điều trị về tình trạng lo âu, buồn chán, và
PTSD (Rối Loạn Căng Thẳng Hậu Tổn Thương).
Tiếp xúc với bạn bè, những người thân yêu, và người
trong gia đình yểm trợ quý vị mà không phán xét.

Sách
Hay

A Terrible Thing Happened: A Story for Children Who Have Witnessed Violence or Trauma (Đã
Xảy Ra Việc Kinh Khủng: Câu Truyện cho Trẻ Chứng Kiến Bạo Hành hoặc Bị Tổn Thương)
The Relaxation and Stress Reduction Workbook for Kids: Help for Children to Cope
with Stress, Anxiety, and Transitions (Tập Thư Thả và Giảm Căng Thẳng cho Trẻ Em: Giúp
Trẻ Em Đối Phó với Căng Thẳng, Lo Âu, và Chuyển Tiếp)
Healing The Harm Done: A Parent's Guide to Helping Your Child Overcome the Effects
of Sexual Abuse (Phục Hồi Tác Hại: Hướng Dẫn cho Cha Mẹ để Giúp Trẻ Vượt Qua Các Ảnh
Hưởng của Nạn Lạm Dụng Tình Dục) (Tiếng Anh và Tây Ban Nha)

HOẠCH ĐỊNH AN TOÀN
Nếu quý vị đã là nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình, hành hạ trẻ em, hành hung hoặc
bỏ rơi, hoặc buôn người — vấn đề an toàn có thể là mối quan tâm lớn đối với quý vị.
Cách soạn một kế hoạch an toàn:
Biết địa điểm những nơi an toàn trong cộng đồng của quý vị: những nơi quý vị có thể đến
để được trợ giúp hoặc trong trường hợp khẩn cấp.
Hãy cho bạn bè và gia đình biết quý vị có thể cần họ giúp.
Nhờ một người bạn hoặc người trong gia đình ở với quý vị, nếu quý vị cần yểm trợ.
Nghĩ đến việc thay ổ khóa nhà, hoặc lắp đặt hệ thống báo động.
Nếu vụ hành hung xảy ra ở trường học hoặc nơi làm việc, hãy nhớ cho nhân viên giám thị
và đồng nghiệp của quý vị biết. Yêu cầu ban quản trị lập thực hiện một kế hoạch an toàn.
Hãy nghĩ đến việc xin lệnh cấm. Xem bên dưới.
Lệnh cấm do tòa cấp có thể bảo vệ nạn nhân đối với nạn hành hạ hoặc bị đe dọa hành hạ. Có
nhiều loại lệnh cấm:
(1) Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp: Tòa cấp lệnh này trong những trường hợp khẩn
cấp khi nhân viên đáp ứng tin rằng có nguy hiểm tức thời hoặc đang có nguy
hiểm xảy ra bạo hành trong nhà hoặc hành hạ trẻ em/người cao niên và có
mối liên hệ hội đủ điều kiện giữa kẻ hành hạ và nạn nhân. Lệnh này có hiệu
lực 5-7 ngày.
(2) Lệnh Bảo Vệ Hình Sự: Biện Lý Địa Hạt có thể xin và thẩm phán có thể
cấp lệnh này vào lần luận tội (lần ra tòa đầu tiên) trong một vụ hình sự hội đủ
điều kiện. Lệnh này có hiệu lực từ 1-3 năm và có thể được tái cấp hoặc gia
hạn trong suốt thời gian vụ này. Nếu có kết tội về một tội danh hội đủ điều
kiện, thẩm phán có thể cấp loại lệnh này đến tối đa 10 năm.
(3) Lệnh Cấm Dân Sự: Lệnh này tùy theo mối liên hệ giữa hai bên và riêng
biệt và khác với bất cứ lệnh nào trong một vụ hình sự. Lệnh Cấm Dân Sự
không đòi hỏi phải có vụ hình sự. Nạn nhân hoặc một luật sư dân luật đại
diện cho nạn nhân phải khởi kiện. Nạn Nhân có trách nhiệm hoàn tất thủ tục
giấy tờ và xử tại tòa án dân sự. Tòa có thể cấp lệnh này cho 3-5 năm. Tiến
trình này mang bản chất dân sự; không có truy tố.

Các Quyền
Của
Quý Vị

Hãy hỏi một nhân viên công lực về việc xin toà cấp Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp để
giúp giữ an toàn cho quý vị.
Xin Lệnh Bảo Vệ Dân Sự có yểm trợ của một người bênh vực về cưỡng hiếp
tình dục hoặc tại Trung Tâm Trợ Giúp về Lệnh Cấm tại www.scscourt.org

Trung Tâm Bênh Vực Trẻ Em | Trang 19

CỐ VẤN & TRỊ LIỆU
Cố vấn và trị liệu tâm lý giúp trẻ em và gia đình hồi phục. Con quý vị có thể
không nói về những cảm nghĩ liên quan đến việc bị hành hạ. Một số trẻ gạt cảm
xúc đi; những trẻ khác giữ trong lòng các cảm nghĩ tiêu cực. Cả hai cách này đều
có thể tác hại đến tâm lý trong tương lai.
Ngoài ra, kinh nghiệm bị hành hạ của con quý vị cũng đã ảnh hưởng đến mỗi
người trong gia đình quý vị; chúng tôi khuyến khích quý vị dành chỗ cho mọi
người hồi phục.
Phương Pháp Trị Liệu Hành Vi Tri Thức Sau Khi Bị Tổn Thương (TF-CBT) là
phương pháp điều trị hàng đầu trong lãnh vực này. TF-CBT là phương pháp trị
liệu dựa vào bằng chứng nhằm giải quyết các tác động tiêu cực khi bị tổn thương
và phát huy tiến trình lành mạnh của ký ức và cảm xúc. Thông thường, trẻ em và
gia đình tiếp xúc với một chuyên viên trị liệu có giấy phép hành nghề trong ba
hoặc bốn tháng, để bắt đầu tiến trình hồi phục. Những cách này gồm: học các kỹ
thuật thư thả, gầy dựng khả năng nuôi dạy con cái, tập cách đối phó lành mạnh,
tăng cường an toàn cá nhân, v.v.
Phương pháp điều trị TF-CBT làm giảm các triệu chứng buồn chán, lo âu, xấu
hổ, PTSD (rối loạn căng thẳng sau khi bị tổn thương), các vấn đề về hành vi, và
khó khăn trong mối liên hệ.
Đọc thêm về diễn tiến của TF-CBT, tại:
https://www.childwelfare.gov/pubs/trauma/

Yêu cầu một chuyên viên trị liệu bằng ngôn ngữ hoặc văn hóa ưu tiên của quý vị.
Yêu cầu một chuyên viên trị liệu có kinh nghiệm về nạn hành hạ thể xác trẻ em,
cưỡng hiếp tình dục trẻ em, bỏ bê, và bạo hành trong nhà
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Hướng
Dẫn

THÔNG TIN BỔ TÚC VỀ NẠN HÀNH HA
SỰ THẬT VỀ CƯỠNG HIẾP TÌNH DỤC
“Cưỡng hiếp tình dục” được định nghĩa là bất cứ hành vi tình dục nào với người khác
mà không được người đó đồng ý. Nếu một người không nói “không” thì không có nghĩa
là người đó đồng ý. Cưỡng hiếp tình dục miêu tả nhiều hình thức bạo động tình dục,
gồm cả: vuốt ve hoặc sờ soạng mà người kia không muốn, mò mẫm trẻ em, “cố ý để lộ
chỗ kín” hay phơi bày khiếm nhã, loạn luân, cưỡng bức hoặc làm tình bằng miệng mà
người kia không muốn, và hiếp dâm. Cưỡng hiếp tình dục là một tội bạo động vi phạm
quyền của một người về an toàn và kiểm soát cơ thể của họ. Cưỡng hiếp tình dục
không phải là về chuyện tình dục.
Hồi phục sau khi bị cưỡng hiếp tình dục có thể là một cuộc hành trình suốt đời. Các
biến cố hoặc yếu tố khởi phát khác nhau trong đời có thể khiến nạn nhân nhớ lại kinh
nghiệm bị hành hạ của họ. Xin thăm hỏi con quý vị về tác động của hành hạ khi trẻ lớn
lên và phát triển.

TẠI SAO CON TÔI LẠI KHÔNG CHO TÔI BIẾT SỚM HƠN?
Nhiều trẻ em và thiếu niên không cho bất cứ người nào biết ngay về việc lạm dụng tình dục.
Nếu trẻ đã không nói cho quý vị biết về việc lạm dụng đó, hoặc chờ đến mãi về sau mới nói,
đừng tức giận. Những kẻ lạm dụng tình dục sử dụng nhiều mánh khóe để buộc nạn nhân
phải im lặng. Những kẻ lạm dụng này có thể đe dọa bạo hành với những người trong gia
đình hoặc thú nuôi trong nhà. Những kẻ lạm dụng thường nói với trẻ rằng “Sẽ không có ai tin
con hết”. Ngoài ra, trẻ có thể sợ tiết lộ việc vì sợ phản ứng của cha mẹ — nhất là nếu kẻ lạm
dụng là người cha hoặc mẹ, hoặc người bạn tình hoặc người phối ngẫu của cha hoặc mẹ.
Trẻ có thể bối rối khi nói về hành vi lạm dụng này, hoặc lẫn lộn không phân biệt được rõ rệt
về mối liên hệ với kẻ lạm dụng. Đứa trẻ có thể cố bảo vệ gia đình bằng cách không tiết lộ.

TÔI TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ NÀO?
Xin nói chuyện với con quý vị về những người sẽ được cho biết về việc lạm dụng. Biết rõ ai
biết sẽ giúp trẻ cảm thấy có lại quyền kiểm soát và có thể giảm bớt nỗi xấu hổ và bối rối của
trẻ. Hãy nhớ rằng quý vị và trẻ có quyền riêng tư. Khi bạn bè và gia đình quan tâm hỏi, quý vị
có thể nói, “Hiện giờ chúng tôi đang giải quyết vấn đề này và được trợ giúp cần thiết.” Trong
một số trường hợp, quý vị có thể chọn cách nhắc nhở trẻ rằng chúng không cần phải trả lời
bất cứ câu hỏi nào. Mặt khác, quý vị có thể chọn cách làm gương cho con mình rằng khi nói
về cảm xúc của mình với bạn bè và gia đình đáng tin cậy là điều lành mạnh.
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SỰ THẬT VỀ HÀNH HẠ TRẺ EM
Hành hạ trẻ em là bất cứ hành vi nào tác hại đến trẻ em dưới 18 tuổi. Hành hạ trẻ em
gồm hành hạ thể xác, lạm dụng tình dục, bỏ bê, hành hạ tinh thần, và bóc lột trẻ em.
Trong nhiều trường hợp, một người nào đó mà trẻ quen biết và tin tưởng — cha mẹ
hoặc người thân khác — là kẻ hành hạ.
Bỏ bê trẻ em gồm: không trông nom thích hợp, không có tình yêu thương và thương
mến, không chăm sóc y tế, và không cung cấp các nhu cầu cơ bản — gồm cả thực
phẩm và chỗ ở.

Hành hạ tinh thần:
Kẻ hành hạ gây tổn
thương đến an ninh cảm
xúc của trẻ khi họ lơ là,
cô lập, nhiếc móc, hoặc
bỏ bê đứa trẻ.
Bên trái là Bánh Xe
Quyền Hành và Kiểm
Soát về vấn đề hành hạ
trẻ em.

Hình Bánh Xe – Mô Hình Duluth, Dự Án Can Thiệp Bạo Hành Trong Nhà

Trẻ em đã từng bị hành hạ có thể không thể nói được về những gì đã xảy ra vì trẻ cảm
thấy xấu hổ, tội lỗi, hoặc lẫn lộn. Trẻ có thể ngại nói với người nào đó, nhất là khi kẻ
hành hạ là cha hoặc mẹ hoặc người thân khác trong gia đình. Trẻ bị hành hạ có thể bị
thương cơ thể như trầy xước, phỏng, bầm tím và gãy xương cần được chăm sóc y tế
ngay. Ngoài các thương tích thể xác này, nạn nhân có thể bị tổn thương tinh thần lâu
dài. Cộng đồng chúng ta có các nguồn tài nguyên đặc biệt để giúp quý vị và gia đình hồi
phục sau khi chịu đựng tất cả các dạng hành hạ.
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SỰ THẬT VỀ BẠO HÀNH TRONG NHÀ
Bạo Hành Trong Nhà được định nghĩa là thói quen của một người có hành vi hành hạ để
thực hiện quyền hành và kiểm soát những người khác, gồm cha mẹ, con cái, và bạn tình.
Bạo hành trong nhà xảy ra trong tất cả các nền văn hóa và các nhóm kinh tế xã hội.
Thủ phạm bạo hành
trong nhà dùng biện
pháp hăm dọa thể xác,
kiểm soát kinh tế, và
những thủ đoạn khác để
kiểm soát và hành hạ
nạn nhân. Bạo hành thể
xác và tình dục cũng
thường xảy ra. Đây là
Vòng Quyền Hành và
Kiểm Soát về vấn đề
bạo hành trong nhà.
Các hành vi bạo hành
và gạt gẫm của kẻ bạo
hành gây ra các trở ngại
vô hình tác động đến
khả năng nhờ giúp đỡ
hoặc bỏ đi của nạn
nhân.

Hình Bánh Xe – Mô Hình Duluth, Dự Án Can Thiệp Bạo Hành Trong Nhà

Bạo hành trong nhà gây tổn thương cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Trẻ bị ảnh hưởng trực
tiếp vì chứng kiến cảnh bạo hành, hoặc chính trẻ bị bạo hành. Trẻ em chứng kiến cảnh
bạo hành trong nhà bị tổn thương về mặt tinh thần ngắn hạn và dài hạn. Kết quả nghiên
cứu cho thấy rằng trẻ em lớn lên trong nhà xảy ra nạn bạo hành dễ có thể trở thành
người vô gia cư, thất nghiệp, và nghiện ma túy hơn khi trưởng thành. Các bé trai chứng
kiến cảnh cha đánh mẹ có xác suất trở thành kẻ hành hạ cao hơn gấp mười lần trong
những mối liên hệ tình ái khi trưởng thành. Các bé gái chứng kiến cảnh bạo hành có thể
dễ lâm vào những mối liên hệ tình ái mà chính các em bị bạo hành, và có thể dễ hành
hạ bạn tình và con cái của mình hơn. Giận dữ, bạo động, và các mô hình tâm lý và nạn
bạo hành xảy ra ở mọi thế hệ.
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SỰ THẬT VỀ BUÔN NGƯỜI
Buôn người là việc mua, bán, và bóc lột trẻ em và người lớn về tình dục hoặc lao động
bằng vũ lực, lừa đảo, hoặc ép buộc. Trẻ em không được phép ưng thuận làm tình để đổi
lấy các vật dụng có giá trị. Theo Luật California và Liên Bang, khi một thiếu niên dưới
18 tuổi trao đổi tình dục để lấy thức ăn, chỗ ở, quần áo, tiền bạc, hoặc ma túy, thì việc
trao đổi đó bị coi là buôn bán tình dục. Các công tố viên không bắt buộc phải chứng
minh có dùng vũ lực, gian lận, hoặc ép buộc mới là hành vi buôn người.
Những kẻ buôn người nhắm vào giới thiếu niên dễ gặp rủi ro, gồm: những trẻ bỏ nhà đi
hoang, thiếu niên vô gia cư, thiếu niên trong các hệ thống dịch vụ xã hội hoặc quản chế,
và thiếu niên được xác định là LGBTQ. Những kẻ buôn người tìm kiếm trẻ em có các hành
vi nhiều rủi ro kể cả sử dụng chất kích thích, bỏ nhà đi hoang, hành vi thiên về tình dục.

Tương tự như những kẻ
bạo hành trong nhà,
những kẻ buôn người
dùng biện pháp đe dọa,
bạo động, hăm dọa, và
những thủ đoạn khác để
kiểm soát và hành hạ nạn
nhân. Bên trái là Vòng
Quyền Hành và Kiểm
Soát về vấn đề buôn bán
tình dục. Các thủ đoạn
này gây trở ngại vô hình
tác động đến khả năng bỏ
đi hoặc nhờ giúp đỡ của
nạn nhân.

Hình Bánh Xe – Mô Hình Duluth, Dự Án Can Thiệp Bạo Hành Trong Nhà

Nạn nhân của nạn buôn người có thể tiếp tục sợ hãi hoặc không tin tưởng người trong
gia đình và những người khác đang cố trợ giúp họ — vì họ sợ kẻ buôn người trả đũa.
Muốn biết thêm chi tiết hoặc tìm kiếm tài nguyên, hãy đến Liên Hiệp South Bay (Vịnh
Nam) nhằm Chấm Dứt Nạn Buôn Người tại https://southbayendtrafficking.org/
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CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN CỘNG ĐỒNG
CỐ VẤN & SỨC KHỎE HÀNH VI
Uplift Family Services
• Organization that provides 24-hour
intervention to children and teens in the
community who are in acute psychological
crisis.
• Offers group sessions for survivors of sexual
assault and for parents/caregivers of
survivors
• Offers Therapeutic Behavioral Services (TBS)
for eligible children.
County of Santa Clara Behavioral Health
Services
• Centers provide confidential and supportive
environments for those dealing with mental
illness.
County of Santa Clara Behavioral Health
Suicide Prevention & Crisis Phone Line
• The Behavioral Health Services offers a 24/7,
free confidential Suicide and Crisis Hotline,
mental health services information and
referrals.
YWCA Golden Gate Silicon Valley
• A multiservice agency committed to
eliminating racism and empowering women
with direct services to survivors of domestic violence,
sexual assault, and human trafficking.
• Offers a 24 hour crisis hotline for sexual
assault, domestic violence, and human trafficking.
• Offers therapy, free job searches, resume assistance,
and career counseling.
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1(408)379-3796
Client Services
1(408)379-9085
crisis hot-line
www.upliftfs.org
Countywide

1(800)704-0900
call center available
bhsd.sccgov.org
Countywide

1(855)278-4204
open 24/7
bhsd.sccgov.org
Countywide

1(800)572-2782
hotline
yourywca.org
San Jose & greater
Bay Area

Community Solutions
• A multiservice agency that works
with survivor of domestic violence,
sexual violence, and human trafficking.
• Offers a hotline, therapy sessions,
intervention counseling, housing services
case management, and domestic violence
prevention.
County of Santa Clara District
Attorney's Office: Victim Services
Office

1(877)363-7238
www.communitysolutions.org
Gilroy, San Jose, Morgan Hill

1(408)295-2656
http://www.santaclara-da.org/
Countywide

• The Victim Services Unit is your connection
to prosecutors, law enforcement, criminal
justice agencies, and other resources.
• Also offers assistance with an application
for financial compensation from the
California Victim Compensation Board.
First 5 Santa Clara County
• A local agency that funds early
childhood programs and services in the
county.
• Offers free programs, services, and
activities for family; information for a
healthy development of your child,
including early education and parenting
support

1(408)260-3700
Countywide
www.first5kids.org

NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỂ LIÊN LẠC VỚI DỊCH VỤ CỐ VẤN
Medi-Cal Insurance
• Helps pay for health care for adults and
children with limited income.
County of Santa Clara Behavioral Health
Services: Kid Scope Assessment Center
• Provides assessments and children and
family therapy and medical support for
infants, children, and youth.
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1(800)704-0900
Countywide

1(408)793-5959
main line
bhsd.sccgov.org
Countywide

Kaiser Mental Health Appointment Line
• Out-Patient Therapy Service:
different levels of therapy
services based on need.

1(866)530-8778
Behavioral Health Access Unit
healthy.kaiserpermanente.org
Countywide

Blue Cross, Blue Shield
• Out-Patient Therapy Service: different
levels of therapy services based on need

1(888)630-2583
www.blueshieldca.com
Countywide

CÁC DỊCH VỤ SỨC KHỎE
LGBTQ Youth Space
• A community drop-in center and mental
health program, offering counseling,
psychiatry, and case management.
• For lesbian, gay, bisexual, transgender,
queer, questioning, asexual youth and
young adults ages 13 -25 .
Santa Clara Valley Medical Center's Clinic
• Santa Clara County Valley Health
Connection provides excellent care in the
treatment of illness and injuries. They have
multiple clinics throughout the County at:
Valley Health Center Bascom
Valley Health Center Downtown
Valley Health Center East Valley
Valley Health Center Gilroy
Valley Health Center Lenzen
Valley Health Center Milpitas
Valley Health Center Moorpark
Valley Health Center Sunnyvale
Valley Health Center Tully
Valley Health Center
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1(408)343-7940
www.youthspace.org
Countywide

1(888)334-1000
Countywide

Community Solutions
• Free confidential supportive services
and shelter for survivors of domestic
violence, sexual assault, and human
trafficking.
• Offers counseling, therapy, advocacy, & case
management.

(877)363-7238
www.communitysolutions.org
Gilroy, San Jose, Morgan Hill

Maitri
• A free, confidential nonprofit that primarily helps
families from South Asia who are experiencing
domestic violence, emotional abuse, cultural
alienation, human trafficking, and family conflict.
• Offers supportive services and transitional shelter
to survivors of domestic violence
Next Door Solutions to End Domestic Violence
• A free, confidential organization that offers
supportive services and shelter to survivors
of domestic violence.
• Offers emergency shelter, crisis counseling
and legal advocacy, support groups, and
self-sufficiency case management.
YWCA Golden Gate Silicon Valley
• A multiservice agency committed to eliminating
racism and empowering women with direct
services to survivors of domestic violence,
sexual assault, and human trafficking.
• Offers a 24 hour crisis hotline for sexual assault,
domestic violence, and human trafficking.
• Offers therapy, free job searches, resume
assistance, and career counseling.
National Domestic Violence Hotline
• Provides connections to local domestic
violence programs and resources for
survivors.
National Sexual Assault Hotline (RAINN)
• Provides connections to local sexual assault
programs and resources for survivors
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(888)862-4874
http://maitri.org
Countywide

(408)279-2962
hotline
nextdoorsolutions.org
Countywide

1(800)572-2782
yourywca.org
Countywide

1(800)799-7233
yourywca.org
National

(800)656-4673
rainn.org
National

Asian American for Community Involvement

1(408)975-2730
mainline
1(408)975-2739
24-hour hotline
www.aaci.org/health
Countywide

(AACI)
• AACI offers case management,
housing, healthcare, education, and
assistance with immigration visas and
restraining orders.

1(408)490-4710
www.rootsclinic.org/south
Countywide

Roots South Bay Clinic
• Roots Community Health Center uplifts
those impacted by systemic inequities and
poverty. They accomplish this through
medical and behavioral health care, health
navigation, workforce enterprises, housing,
outreach, and advocacy.
Gardner Health Services
• Gardner Health Services provides
high quality, comprehensive medical
and mental healthcare.
• Also offers prevention and education, early
intervention, case management, and
substance abuse counseling
Kaiser Medical Appointment Line

1(408)457-7100
www.gardnerhealthservices.org
Serves: 95110, 95112,
95113, 95125, 95126

(408)362-4740
healthy.kaiserpermanente.org
Countywide

Blue Cross, Blue Shield

1(888)630-2585
www.blueshieldca.com
Countywide

BẠO HÀNH & AN TOÀN TRONG NHÀ
Asian Americans for Community
Involvement (AACI)
• AACI Health Center provides free and
confidential services for survivors of domestic
violence regardless of immigration status,
language, or ability to pay.
• Free confidential supportive services and
shelter to survivors of domestic violence and
human.
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(408)975-2739
www.aaci.org/health
Countywide

(888)373-7888
humantraffickinghotline.org
National

National Human Trafficking Hotline
• Provides connections to local human
trafficking programs, law enforcement,
and resources for survivors.

TÀI NGUYÊN PHÁP LÝ

Low cost legal referrals (Attorney' s for Immigration, Housing, Family
Law, etc.)
Asian Law Alliance

(408)287-9710
www.asianlawalliance.org/
Countywide

• Organization designed to help people
obtain housing, justice in the immigration
process, and access to basic and legal human
rights.
• Offers Free to low-cost legal services for
immigration, U-visa, T-visa, VAWA, DV, DACA,
housing, public benefits, civil rights, and domestic
violence.
Bay Area Legal Aid
• Organization that provides low-income clients
with free civil legal assistance, including legal
advice and counsel, effective referrals, and
legal representation.
• Offers legal services for consumer protection,
health care access, immigration, domestic
violence and sexual assault prevention, re-entry
project, economic justice, and more.
Centro de Ayuda Legal Para
Immigrantes (CALI)
• Immigration legal services, VAWA, DACA, Uvisa, family law.
Catholic Charities of Santa Clara County
• Low-income immigration legal
services, VAWA, citizenship classes
and refugee resettlement.
Human Agenda—CLARO

(800)551-5554
legal advice line
(408)283-3700
mainline
baylegal.org
Countywide

(650)938-4041
cali-immigrations.yolasite.com

(408)468-0100
www.catholiccharitiesscc.org
Countywide

(408)759-9571
Legal Services line
http://www.humanagenda.net/claro

• Legal Services offered:
Asylum (affirmative and
defensive), bond hearing, employment
authorization, criminal background checks, FOIA's
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1(800)533-2519
www.cetweb.edu/

Center for Employment Training
• An economic and community development corp., that
promotes education by providing trainings and
support services.
• Offers training programs on: automotive specialists,
computer support, electrician, health information
technology, culinary arts, early childhood teacher
assistance, and more.
Immigration Services of Mountain View
• General family-based adjustment status,
VAWA, U-Visa, DACA, fee waivers

(650)938-4911
http://www.ismv.org/ind
ex.html
(408)277-0255
www.rescue.org/unitedstates/san-jose-ca

International Rescue Committee (IRC)
• An organization dedicated to refugees,
asylum seekers, victims of human trafficking, survivors
of torture, and immigrants in the US.
• Offers legal services and assistance with applications
for citizenship, green cards, work authorization and
refugee resettlement; offers support with scholarships,
careers, job training and more.

(408)288-7030
law.scu.edu/kgaclc/

Katherine & George Alexander Community Law
Center
• Immigration legal services, consumer law,
workers’ rights, low-income tax clinic.
Law Foundation of Silicon Valley
• Offers legal services, education and
advocacy for under-represented
households.

(408)280-2424
housing line
(408)280-2420
mental health line
www.lawfoundation.org
Countywide

Legal Advocates for Children and Youth (LACY)
• Free legal services for people under 25 and their
families
• Offers legal services in family law, probate guardianship,
education rights, juvenile delinquency and more.
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(408)280-2416
Countywide

Santa Clara County: Bay Area Legal Aid

(408)283-3700
mainline
1(800)551-5554
legal advice line
www.baylegal.org
Countywide

• Offers legal services in fair housing,
domestic violence, immigration, family law,
tenant rights & evictions

Pro Bono Project

1(408)998-5298 x311
www.probonoproject.org
Countywide

• Project dedicated to assisting lowincome families in family law.
• Offers legal services in divorce,
domestic violence, custody/visitation,
consumer law, debtors’ rights clinics.

(800)339-6043
www.housing.org
Countywide

Project Sentinel Fair House
• Offers legal rights for renters (dispute
resolutions, free mediation services between
tenants/landlords, loan modification, shelter
referrals, reasonable requests for disabled
tenants).
Senior Adults Legal Assistance (SALA)
• Nonprofit that offers free legal
advice/referrals and legal representation for
residents of Santa Clara County age 60+ (public
benefits, long term care, housing, consumer law,
simple wills, elder abuse).
Services, Immigrant Rights, and Education
Network: SIREN
• Citizenship, DACA, Family Immigration,
Green Card Renewals, Work Permits

(408)295-5991
www.s393914827.initialwebsite.com/
Countywide

(408)453-3003
www.sirenimmigrantrights.org
Countywide

Step Forward Foundation
• Low cost immigration legal services, family
law, DV, human trafficking
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(408)915-8698
www.stepfwd.org

TÀI NGUYÊN GIA CƯ
Emergency Housing (Domestic Violence Shelters)
Next Door

1(408)501-7550
www.nextdoorsolutions.org

• Confidential counseling, emergency shelter
for women and children. shelter
YWCA Golden Gate Silicon Valley

1(800)572-2782
yourywca.org

• Confidential counseling, emergency
for women and children.

Call 211

Homeless Shelter Hotline
2-1-1-Emergency Bed Hotline
• For immediate assistance, 24/7
over 150 languages.

or 800-273-6222
or text your zip code to 898211
www.211bayarea.org
Countywide

Homeless Assistance & Prevention

(510)657-7409
Tenant Based Rental

Abode Services

(408)724-8687x26
www.abodeservices.org
Countywide

• Shelter, health & social services for
homeless individuals and families
• Rental assistance programs.

(408)703-3837
www.housingtrustsv.org
Countywide

Housing Trust Silicon Valley
• Provides assistance with security deposit,
costs of application & utilities.
Life Moves
• Programs for homeless adults and families
for rapid transitional and stable housing.
West Valley Community Services
• Food, housing & support services for low
income & homeless families. (Service is
provided to certain zip-codes only, please
check directly with the agency).

(408)271-0685
www.lifemoves.org
Countywide
(408)255-8033
www.wvcommunityservices.org

Home First
• Operates emergency shelters & transitional
housing facilities for homeless persons &
families throughout the county.
Bill Wilson Center
• Rental assistance to support families that
are homeless or at risk of homelessness.
Short-term housing for youth.
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(408)539-2100
www.homefirstscc.org
Countywide

(408)243-0222
www.billwilsoncenter.org
Countywide

CÁC CƠ QUAN YỂM TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN
Children's Advocacy Center of Santa Clara County

1(669)299-8800

Santa Clara County's District Attorney's Office

1(408)299-7400

Victim Services Unit
• Within the Santa Clara County's District
Attorney's Office

1(408)295-2656
www.sccgov.org/sites/da/
Victim Services/VSU/

Department of Family and Children's Services

1(408)501-6300
https://www.sccgov.org/
sites/ssa/about_us/dfcs

Children's Advocacy Center Clinic

1(669)299-8810

Adolescent Sexual Assault Forensic Exam (SAFE)
Program (youth 12 and older)

1(408)885-5000
1(408)885-6466

• To reach a SAFE nurse (24 hours/7 days)
• To reach a SAFE office staff (M-F, 8am-5pm)
Law Enforcement Sexual Assault Investigations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

California Highway Patrol: 1(408)467-5400
Campbell Police Department: 1(408)866-2101
Foothill - De Anza College: 1(650)949-7513
Gilroy Police Department: 1(408)846-0310
Los Altos Police Department: 1(650)947-2770
Los Gatos/Monte Sereno Police Department: 1(408)827-3209
Milpitas Police Department: 1(408)586-2400
Morgan Hill Police Department: 1(669)253-4895
Mountain View Police Department: 1(650)903-6344
Palo Alto Police Department: 1(650)329-2406
San Jose Police Department: 1(408)277-4102
San Jose City - Evergreen College: 1 (408)270-6468
San Jose State University Police Department: 1 (408)277-3513
Santa Clara Police Department: 1(408)615-4800
Santa Clara County Sheriff's Office: 1(408)808-4500
Stanford Department of Public Safety: 1(650)723-9633
Sunnyvale Police Department: 1(408)730-7120
West Valley - Mission College: 1(408)299-2311

Victim Notification of Release from Jail
• Santa Clara County Mail Jail
• Register at Vine LINK (you must have the
persons' first and last name)

(408)299-2311
https://vinelink.vinapps.
com/state/CA
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