Hướng Dẫn Cho
Tình Nguyện Viên
Quy Định & Trách Nhiệm

AGENDA
Sở Giáo Dục Philadelphia: Chúng Tôi Là Ai
Nhu Cầu: Tại Sao Tình Nguyện Viên Là Quan Trọng
Khái Quát: Tập Hồ Sơ Tình Nguyện Viên
Nội Quy Cho Tình Nguyện Viên
Làm Tình Nguyện Viên Bằng Cách Nào: Có Được Hồ Sơ Thanh Lọc
An Toàn & Thủ Tục báo Cáo
Kiểm Tra Kiến Thức Của Bạn

Mục Tiêu Của Việc Đào Tạo

Vào cuối buổi huấn
luyện này, bạn sẽ…
Hiểu được
nhu cầu của
trường
chúng tôi và
những tình
nguyện viên
sẽ đáp ứng
được những
nhu cầu đó
như thế nào.

Hiểu được
các thành
phần trong
Tập Hồ Sơ
Tình
Nguyện
Viên và biết
cách thức
hoàn tất các
tài liệu này.

Tự tin về
việc làm
tình nguyện
tại trường
học của
mình.

Hiểu rằng
mình là một
báo cáo viên
bắt buộc.

Biết làm thế
nào để xác
định dấu
hiệu lạm
dụng trẻ em
và những
biện pháp
để đối phó
lại.

Cảm thấy
phấn khích
khi tình
nguyện.

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:

CHÚNG TÔI LÀ AI?

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:
CHÚNG TÔI LÀ AI

Tất cả học sinh đều có thể và
sẽ được học hành.

Giảng dạy tốt là trọng tâm
trong công việc của chúng
tôi.

Giá Trị Của
Chúng Tôi
Phụ huynh và gia đình là đối
tác của chúng tôi.

Chúng tôi được tín nhiệm bởi
các nguồn trợ giúp công
cộng.

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:
CHÚNG TÔI LÀ AI
Mục Tiêu Của Chúng Tôi
Vì tất cả học sinh
Một ngôi trường tuyệt vời
Gần nơi mà học sinh cư ngụ

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:
CHÚNG TÔI LÀ AI
Công việc của
chúng tôi căn
cứ vào đâu?

100% học sinh
sẽ tốt nghiệp,
sẵn sàng vào đại
học và ngành
nghề.

100% trẻ 8 tuổi
sẽ đọc được
đúng với trình
độ cấp lớp.

100% trường
học sẽ có hiệu
trưởng và giáo
viên tuyệt vời.

Chúng tôi sẽ có
100% ngân quỹ
mà chúng tôi
cần cho các
trường học tốt
mà không bị
thâm hụt ngân
sách.

Mục Tiêu
Chánh Của
Chúng Tôi

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:
CHÚNG TÔI LÀ AI

134,041 học sinh

8,693 giáo
viên

0.20% Thổ Dân Da Đỏ/Gốc A-lat-ka
8.30% Á Đông

17,373
nhân
viên

50.49% Đen/Mỹ Gốc Châu Phi
20.07% Tây Ban Nha/Latinh
7.06% Đa Chủng Tộc
0.07% Gốc Hạ Uy Di/Đảo Thái Bình Dương

8,339 ban
giám hiệu
& nhân
viên hỗ trợ

341 hiệu
trưởng &
hiệu phó

13.81% Trắng

Học sinh
khuyết tật:
14.05%

Học sinh
năng
khiếu:
1.74%

220 Trường
Học sinh
Anh Ngữ:
10.47%

150 Tiểu
Học

15 Trung
Học Cơ Sở

55 Trung
Học Phổ
Thông

NHU CẦU:
TẠI SAO TÌNH NGUYỆN VIÊN LÀ QUAN TRỌNG

TẠI SAO TÌNH NGUYỆN VIÊN LÀ QUAN TRỌNG
Chúng tôi phụ
thuộc vào các tình
nguyện viên trong
việc giúp đỡ học
sinh của mình phát
triển và đạt được
tiềm năng đầy đủ
của chúng.

Nuôi dưỡng thế hệ tiếp
theo là trách nhiệm
chung mà tất cả chúng
ta nên tham gia.

TẠI SAO TÌNH NGUYỆN VIÊN LÀ QUAN TRỌNG

Câu chuyện của

con sao biển

TÓM TẮT:

TẬP HỒ SƠ TÌNH NGUYỆN VIÊN

TẬP HỒ SƠ TÌNH NGUYỆN VIÊN LÀ GÌ?
Để bắt đầu làm tình nguyện viên cho Sở Giáo Dục Philadelphia, bạn cần phải
nộp một Tập Hồ Sơ Tình Nguyện Viên cho văn phòng của trường mình.
Tập Hồ Sơ Tình Nguyện Viên phải bao gồm các giấy tờ như sau:
Thỏa Thuận về Nội Quy của Tình Nguyện Viên
Giấy Xác Nhận Trong Sạch Không Lạm Dụng Trẻ Em
Kiểm Tra Hồ Sơ Tội Phạm của Tiểu Bang Pennsylvania
Kiểm Tra Lý Lịch của FBI HOẶC Tờ Xác Nhận Và Chữ Ký Của Tình
Nguyện Viên
Giấy Chứng Nhận Tình Nguyện Viên Hoàn Tất Buổi Sinh Hoạt Định
Hướng

AI CẦN NỘP TẬP HỒ SƠ TÌNH NGUYỆN VIÊN?
Chỉ những người lớn nào đang làm tình nguyện viên ở trường thì mới cần phải nộp tập Hồ Sơ
Tình Nguyện Viên.
Những người lớn đến thăm trường KHÔNG cần phải nộp tập Hồ Sơ Tình Nguyện Viên.

Tình Nguyện Viên
Bất kỳ người lớn nào xin hoặc giữ một
chức vụ không lương tại trường học,
chương trình, hoạt động, hoặc dịch vụ,
hoặc những người có trách nhiệm về phúc
lợi của trẻ hoặc có tiếp xúc trực tiếp với trẻ
em.
Các ví dụ bao gồm:
• Người dạy kèm/ cố vấn
• Thành viên của SAC, HSA, hoặc PTA
• Người giúp đỡ trong thư viện
• Người trợ giúp tại bàn tiếp tân
• Người trợ giúp trong chuyến đi dã
ngoại hoặc buổi liên hoan
• Người đi theo giúp trông chừng học
sinh trong các chuyến đi tham quan

khách
Những cá nhân đang tham dự và / hoặc
quan sát một sự kiện hoặc hoạt động mà
không cung cấp dịch vụ cho học sinh,
nhân viên, hoặc các hoạt động của trường
hay sở giáo dục và không chịu trách nhiệm
về việc chăm sóc, giám sát, hướng dẫn
hoặc kiểm soát trẻ em.
Các ví dụ bao gồm:
• Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm
• Phụ Huynh Đến Nhận Phiếu Điểm
• Hội trường
• Buổi hòa nhạc của trường
• Diễn hành ngày lễ.

Nộp Hồ Sơ Tình Nguyện Viên
Tôi nên nộp hồ sơ của tôi cho ai?
Bạn nên mang tất cả các giấy tờ trên đến
trường và trao cho thư ký của trường, và sau
đó vị này sẽ chuyển cho Hiệu Trưởng hoặc
Điều Hợp Viên Tình Nguyện để xem xét.
Sau khi giấy tờ của bạn được xét duyệt, nó
sẽ được lưu giữ an toàn trong tủ hồ sơ.

Khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm
tình nguyện?
Một khi hiệu trưởng ký tên vào Tờ Thỏa
Thuận về Nội Quy của Tình Nguyện Viên thì
bạn có thể bắt đầu làm tình nguyện viên!

Nộp Hồ Sơ Tình Nguyện Viên
Tôi có phải nộp tập Hồ Sơ Tình
Nguyện Viên mới mỗi năm học hay
không?
Không. Tập Hồ Sơ Tình Nguyện Viên của
các bạn sẽ có giá trị trong 60 tháng (5 năm).
Nếu các bạn muốn tình nguyện ở trường
khác hoặc nếu con bạn chuyển trường, bạn
có thể sử dụng tập Hồ Sơ Tình Nguyện Viên
hiện có của mình ở trường mới (nếu giấy tờ
còn hiệu lực dưới 60 tháng). Bạn chỉ cần ký
vào Nội Quy Của Tình Nguyện mới để hiệu
trưởng chấp thuận bạn.

Nội Quy Của Tình Nguyện Viên

Nội Quy Của Tình Nguyện Viên
Tất Cả:

Tôi sẽ ký tên tại văn phòng trường ngay
khi đến trường.

Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của ban giám hiệu,
giáo viên và / hoặc các nhân viên thích
hợp.

Tôi đồng ý sẽ cư xử một cách chuyên
nghiệp, nhã nhặn vào mọi lúc. Tôi hiểu
rằng các tình nguyện viên là những tấm
gương cho học sinh, và sẽ cư xử một cách
thích đáng.

Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm tuân thủ
các chính sách và thủ tục của Sở Giáo Dục
Philadelphia. Tôi hiểu rằng SDP có một
cam kết mạnh mẽ đối với sự đa dạng và sự
bao gồm của tất cả học sinh. Tôi sẽ tôn
trọng những chính sách và giá trị đó trong
khi làm việc tình nguyện. Tôi sẽ không
chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc chính trị
của tôi với học sinh trong khi tình nguyện.
Nếu có thắc mắc về vấn đề này, tôi sẽ hỏi
giáo viên hay hiệu trưởng

Tôi sẽ chia sẻ với giáo viên và / hoặc ban
giám hiệu của trường về bất kỳ mối quan
tâm nào mà tôi có liên quan đến phúc lợi
và / hoặc sự an toàn của học sinh.

Tôi sẽ chỉ sử dụng nhà vệ sinh dành cho
người lớn.

Nội Quy Của Tình Nguyện Viên
Tất cả tình nguyện viên cho Sở Giáo Dục Philadelphia đều phải làm theo những tiêu chuẩn sau đây:

Tôi sẽ không mang bất cứ loại vũ khí nào
khi vào trường hoặc tại các sự kiện ngoài
khuôn viên của trường.

Tôi sẽ không sở hữu hoặc sử dụng thuốc
lá hoặc các sản phẩm có liên quan đến
nicotine và sẽ không say rượu, hút cần sa,
hoặc ma túy bất hợp pháp khi đang ở
trong trường hoặc tại các sự kiện ngoài
khuôn viên của trường.

Tôi hiểu rằng trong quá trình hoạt động
tình nguyện, tôi có thể biết được những
thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm về học
sinh, gia đình hoặc nhân viên. Tôi đồng ý
duy trì tính bảo mật bên ngoài trường. Tôi
sẽ không chia sẻ thông tin mà tôi biết
được về học sinh hoặc nhân viên với bất
cứ ai ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tình
nguyện của tôi như đã nêu trong bản nội
quy này.

Tôi đồng ý không khai thác hoặc ảnh
hưởng quá mức đến học sinh vào việc
tham gia những hành động bất hợp pháp
hoặc vô đạo đức hoặc bất kỳ hành vi nào
khác khiến cho học sinh đó phải bị kỷ luật
vì hành vi sai trái cho dù em có thực sự
tham gia vào hành động đó hay không.

Tôi đồng ý không quấy rối tình dục học sinh, tình
nguyện viên khác hoặc nhân viên nhà trường. Tôi
sẽ tránh tiếp xúc không thích hợp với bất cứ học
sinh nào, trong phạm vi nhà trường hay ở nơi khác,
bao gồm tất cả các hình thức đụng chạm, quan hệ
tình dục, hoặc quan hệ tình cảm, bất cứ sự đụng
chạm nào mà học sinh không hài lòng hoặc không
phù hợp với tuổi, giới tính và sự trưởng thành của
học sinh. Tôi sẽ kiềm chế không đụng chạm hoặc
ôm lấy học sinh ngay cả khi học sinh khởi động
việc tiếp xúc thân thể.

Tôi đồng ý thông báo ngay cho nhà
trường nếu tôi bị bắt vì tội nhẹ hoặc trọng
tội, tội phạm tình dục, ma túy, tấn công
hoặc vũ khí.

LÀM SAO TÌNH NGUYỆN VIÊN:

CÓ ĐƯỢC HỒ SƠ THANH LỌC

LÀM HỒ SƠ THANH LỌC
Tất cả tình nguyện
viên cần 3 hồ sơ
thanh lọc:

3. Kiểm Tra Lý

2. Kiểm Tra Hồ
Sơ Tội Phạm của
1. Giấy Xác Nhận

Trong Sạch Không
Lạm Dụng Trẻ Em

Tiểu Bang
Pennsylvania

Lịch Có Xác Nhận
Vân Tay của FBI
HOẶC Tờ Xác
Nhận và Chữ Ký
của Tình Nguyện
Viên

Giấy Xác Nhận Trong Sạch Không Lạm Dụng Trẻ Em & Kiểm Tra Hồ Sơ Tội Phạm

1.

Xác Nhận Trong Sạch Không Lạm Dụng Trẻ Em
https://www.compass.state.pa.us/CWIS/Public/Home

2.

Kiểm Tra Hồ Sơ Tội Phạm PA
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp

MIỄN PHÍ
&
CÓ SẴN
TRÊN MẠNG!

Tôi Bắt Đầu Như Thế Nào?

Không Có email? Không Thành Vấn Đề!

a.) Tạo một tài khoản.
b.) Đánh vào thông tin cá nhân.

 Liên lạc với Liên Lạc Viên của Văn Phòng Gia
Đình Tham Gia.

c.) Kết quả sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

 Điền vào tờ đơn và gởi bưu điện.
 Đi đến Trung Tâm Trợ Giúp Phụ Huynh và Gia
Đình tại số 440 Phía Bắc Đường Broad.

Kiểm Tra Lý Lịch Có Xác Nhận Vân Tay của FBI
HOẶC Tờ Xác Nhận và Chữ Ký của Tình Nguyện Viên

If youbạn
have
in Pennsylvania
Nếu
đã lived
từng sống
ở bang for
the past 10 years…
Pennsylvania
liên tiếp 10 năm…

If youbạn
have
NOT lived
Nếu
KHÔNG
sốnginởPennsylvania
for the past 10liên
years…
Pennsylvania
tiếp 10….

• Ký vào Tờ Xác Nhận Tình Nguyện
• Tìm trực tuyến tại
www.philasd.org/face

• Hoàn tất Tờ Kiểm Tra Lý Lịch Có
Xác Nhận Vân Tay của FBI
• Phí tổn: $24.25
• Điền Vào Đơn Đăng Ký trực tuyến
tại www.pa.cogentid.com
• Đi tới một địa điểm lấy vân tay
được chỉ định để được lấy dấu vân
tay.

TÓM TẮT VỀ VIỆC THANH LỌC
Tất cả tình nguyện viên cần có các hồ sơ thanh lọc sau đây
trong hồ sơ:

• Giấy Xác Nhận Trong Sạch Không Lạm Dụng Trẻ Em,
• Kiểm Tra Hồ Sơ Tội Phạm của Tiểu Bang Pennsylvania,
• Kiểm Tra Lý Lịch Có Xác Nhận Vân Tay của FBI HOẶC
Tờ Xác Nhận và Chữ Ký của Tình Nguyện Viên
Việc xác nhận trong sạch sẽ có giá trị trong vòng 60 tháng (hoặc 5
năm).

THẮC MẮC CHUNG VỀ VIỆC THANH LỌC
Nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình
kiểm tra lý lịch thì sao?
•Sở Giáo Dục Philadelphia cũng xem xét những điều sau
đây:
•Sự an toàn của học sinh và nhân viên của chúng tôi.
•Bản chất và tính nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
•Thời gian đã trôi qua kể từ khi kết án và / hoặc bản án.
•Bản chất của công việc tình nguyện mà người nộp đơn
yêu cầu làm tình nguyện viên.
•Tác động tích cực mà cá nhân đã có trong cộng đồng kể
từ khi vi phạm.

Tôi có thể kháng cáo quyết định của
hiệu trưởng về việc thanh lọc hồ sơ của
tôi không?
• Bất cứ tình nguyện viên nào bị ngăn cản
làm việc tình nguyện tại một trường học
do hậu quả của việc kiểm tra lý lịch thì
họ có thể kháng cáo quyết định của
trường bằng cách gửi email cho
parentappeals@philasd.org.

Ai xét duyệt tất cả các hồ sơ thanh lọc?
Hiệu trưởng sẽ xét duyệt lại tất cả các hồ
sơ thanh lọc.
• Nếu hiệu trưởng có thắc mắc về những
thông tin tiết lộ trong quá trình kiểm tra
lý lịch, họ nên gửi email cho Phó Phòng
Quan Hệ Nhân Sự.

Những cá nhân không có Số An Sinh Xã
Hội có thể làm tình nguyện viên hay
không?
• Được, miễn là những cá nhân này có giấy
Xác Nhận Trong Sạch Không Lạm Dụng
Trẻ Em trong hồ sơ (KHÔNG yêu cầu
đưa ra Số An Sinh Xã Hội) có một nhân
viên của Sở Giáo Dục giám sát họ vào
mọi lúc.

AN TOÀN & THỦ TỤC BÁO CÁO

ĐẠO LUẬT 126:
PHÁT HIỆN & BÁO CÁO VIỆC TRẺ EM BỊ LẠM DỤNG
Các tình nguyện viên phải biết
những dấu hiệu trẻ em bị lạm
dụng và báo cáo các trường
hợp lạm dụng trẻ em.
Bảo vệ học sinh của chúng ta
là trách nhiệm chung của mọi
người kể cả tình nguyện viên.

BÁO CÁO VIÊN BẮT BUỘC
CÁI GÌ?
Báo cáo viên phải báo cáo
những tình trạng nghi ngờ
là trẻ em bị ngược đãi và
bỏ bê.

AI?
Tất cả nhân viên của Sở Giáo Dục
Philadelphia, các cơ quan độc lập, và
tình nguyện viên đều là những “báo cáo
viên bắt buộc”.

TẠI SAO?
Chính Sách 906 về việc Lạm Dụng Trẻ Em (được thông qua vào tháng 5
năm 2016) quy định nhân viên, các cơ quan hợp đồng, và tình nguyện viên
đều là những báo cáo viên bắt buộc.
. Chính Sách 906 về Tình Nguyện Viên (được thông qua vào tháng 5 năm
2017) quy định tất cả tình nguyện viên được huấn luyện cách thức phát
hiện và báo cáo các trường hợp lạm dụng trẻ em.

LẠM DỤNG TRẺ EM LÀ GÌ ?
Theo luật của liên bang,
việc lạm dụng và bỏ bê trẻ
em được định nghĩa là:
Bất kỳ hành động hoặc
không hành động nào
gây ra tử vong, tổn
thương thân thể, hoặc
tinh thần nghiêm trọng,
lạm dụng tình dục, hoặc
bóc lột trẻ em.

Những hành động
hoặc không hành
động đưa đến sự
nguy hiểm nghiêm
trọng cho một đứa
trẻ.

Những Hình Thức Tương Tác
Thích Hợp & Không Thích Hợp Giữa Người Lớn Và Trẻ Em
Không Thích Hợp
Hoặc
Gây Hại

Thích Hợp

Lời Nói

Thân Thể

• khen ngợi
• khuyến khích công việc hay
hành vi tốt



• Vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ
• Cầm tay trẻ nhỏ khi xuống xe
buýt.
• Ôm một đứa trẻ một thời gian
ngắn miễn là đứa trẻ tỏ ra thoải
mái và việc đụng chạm thân thể
không phải là lãng mạn hoặc thân
mật tình dục.









Lời bình hạ đẳng hoặc khiêu
khích tình dục
Nói đùa tục tỉu
Vỗ vào mông,
Liên lạc mật thiết, lãng mạn,
hoặc tình dục,
Trừng phạt thân thể, và
Cho thấy hoặc lôi cuốn một
đứa trẻ vào các hoạt động
khiêu dâm.

CÁC LOẠI LẠM DỤNG TRẺ EM:
LẠM DỤNG THÂN THỂ
DEFINITIONĐỊNH NGHĨA

THE SIGNS

Bất kỳ tổn thương nào trên thân thể
hoặc bị tử vong do những nguyên
nhân khác hơn là bị tai nạn.











TÌM CÁI GÌ

Vết bỏng mà không rõ nguyên nhân,
Các vết bầm tím trên mặt, môi, miệng, lưng,
mông và đùi mà không rõ nguyên nhân,
Chấn thương ở răng hoặc đầu,
Vết răng cắn của con người,
Đến bệnh viện nhiều lần,
Một đứa trẻ có vẻ sợ cha mẹ và không muốn
về nhà,
Một đứa trẻ tỏ ra sợ hãi một nhân viên cụ
thể nào đó ở trường,
Một đứa trẻ dường như quá háo hức muốn
làm vui lòng người khác.

CÁC LOẠI LẠM DỤNG TRẺ EM:
LẠM DỤNG THÂN THỂ
HUYỀN THOẠI:
Cha mẹ tốt sẽ không bực bội hoặc giận dữ với hành vi của con mình.

THỰC TẾ:
Tất cả phụ huynh có thể tức giận, nhưng không được làm tổn thương con cái của
mình trong lúc nóng giận.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Tình Huống
Vào một ngày ấm áp đầu tiên của mùa
xuân, em Jordyn được 10 tuổi đang
mặc quần sọt. Bạn nhận thấy là em ấy
có những vết bỏng hình tròn từ trên
xuống dưới đùi của em. Chúng có kích
cỡ và hình dạng của đầu điếu thuốc.
Bạn hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra với
chân của em, và em ấy nói: "Không có
gì."

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Bạn Nói

"Jordyn, hình như là em đau lắm.
Tôi muốn giúp em. Em có thể cho
tôi biết những gì đã xảy ra hay
không.”

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Hành Động
• Gọi đường dây Childline và mô
tả những gì mà bạn đã quan sát.
• Báo cáo sự cố với vị hiệu trưởng
của bạn.

CÁC LOẠI LẠM DỤNG TRẺ EM:
LẠM DỤNG TÌNH DỤc
DEFINITIONĐỊNH NGHĨA

Xảy ra khi một người sử dụng quyền
lực đối với một đứa trẻ và trực tiếp
lôi kéo đứa trẻ vào bất kỳ hoạt động
tình dục nào, lôi kéo trẻ em vào
những hoạt động khiêu dâm, hoặc
buộc trẻ phải chứng kiến hành vi tình
dục.

THE SIGNS













TÌM CÁI GÌ

Trẻ đột nhiên từ chối tham gia các hoạt động thể dục,
Trẻ gặp khó khăn hoặc đau đớn khi đi bộ hoặc khi ngồi,
Trẻ bị đau họng thường xuyên và không giải thích được,
Trẻ có nấm men hoặc nhiễm trùng đường tiểu tiện,
Đồ lót của trẻ bị rách nát hoặc đẫm máu,
Trẻ mạnh dạn bắt đầu quan hệ tình dục với một đứa trẻ
khác,
Trẻ có kiến thức hoặc hành vi tình dục bất thường,
Tiếp xúc tình dục giữa 2 trẻ,
Trẻ bị bầm bên trong đùi,
Trẻ sợ hãi khi ở một mình với một cá nhân cụ thể nào
đó,
Trẻ có chứng rối loạn giấc ngủ, và
Lo lắng, dễ cáu kỉnh, hoặc không tập trung liên tục.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Tình Huống
Hôm nay anh trai 19 tuổi của
Amelia đến đón em từ chương trình
sau giờ học. Em ấy nói với bạn
rằng em ấy yêu anh trai của mình
và vào ban đêm họ có những "bí
mật" trong phòng của mình.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Bạn Nói
"Amelia, có một số loại bí mật mà
mình có thể nói với người lớn và
giáo viên. Chúng tôi sẽ gọi cho một
số người và em có thể nói chuyện
với họ.”

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Hành Động
• Gọi đường dây Childline và mô
tả những gì bạn đã quan sát.
• Sau đó báo cáo vụ việc và quan
sát của mình với vị hiệu trưởng.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Tình Huống
Ông Jay làm việc cho tổ chức quản
lý một chương trình sau giờ học ở
trường.
Một đứa trẻ nói với bạn rằng "Bộ
phận sinh dục của Jay lớn hơn của
em."

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Bạn Nói
Đây là một tình huống mà tốt nhất
là không nói gì cả. Bạn không
muốn có thành kiến hoặc ảnh
hưởng đến câu chuyện của đứa trẻ.
Chỉ cần báo cáo những gì bạn đã
nghe.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Hành Động
• Báo cáo cho đường dây
Childline và giải thích những gì
bạn đã nghe.
• Ngoài ra, bạn nên nói ngay cho
hiệu trưởng biết để ông Jay được
điều động giữ những chức vụ
nào không tiếp xúc với trẻ em
trong lúc vụ việc đang được điều
tra.

CÁC LOẠI LẠM DỤNG TRẺ EM:
LẠM DỤNG TÌNH CẢM
DEFINITION ĐỊNH NGHĨA

THE SIGNS

Là một hình thức tương tác có hại giữa phụ
huynh hoặc người giám hộ với trẻ em như là
chỉ trích, coi thường, từ chối hoặc che giấu
tình cảm, dẫn đến việc trẻ em tăng trưởng và
phát triển tâm lý kém.









TÌM CÁI GÌ

Rối loạn về ăn uống như biếng ăn hoặc
chứng ăn vô độ,
Thói quen thần kinh như cắn móng tay, rửa
tay quá mức, hoặc tỏ ra lo lắng quá mức,
Hành vi tàn nhẫn, chẳng hạn như sử dụng
vũ lực hoặc lời nói để làm tổn thương
người hoặc động vật khác,
Thiếu sự quyến luyến tình cảm đối với cha
mẹ hoặc người giám hộ,
Trì hoãn sự phát triển thể chất hoặc tinh
thần, và
Có ý định tự sát.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Tình Huống
Chương trình sau giờ học là học
sinh làm một tấm chăn gia đình.
Tommy, một bé trai 7 tuổi nói rằng
em ấy không thích làm việc gì cùng
với bố mẹ mình. Em ấy từ chối cắt
một hình vuông để làm chăn.
Nhóm nhận thấy em không thèm để
ý đến gia đình của mình khi họ đến
tham gia chương trình.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Bạn Nói

"Tommy, tôi nhận thấy em có vẻ
khó chịu với gia đình của mình. Em
vẫn ổn chứ?"

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Hành Động
• Tiếp tục quan sát vụ việc và ghi
lại những gì bạn thấy.
• Cho nhân viên thích hợp biết về
cuộc trò chuyện để họ có thể tiếp
tục quan sát các dấu hiệu bị
ngược đãi.

CÁC LOẠI LẠM DỤNG TRẺ EM:
BỎ BÊ
DEFINITION

ĐỊNH NGHĨA

Phụ huynh hoặc người giám hộ không cung cấp
các nhu cầu cơ bản cho đứa trẻ (thực phẩm, chỗ
ở, giám sát, quần áo), nhu cầu học tập, hoặc nhu
cầu y tế của trẻ. Bỏ bê có thể tồn tại do việc từ
chối cung cấp hoặc bởi vì gia đình không có
phương tiện tài chính để cung cấp cho con cái
của họ.

THE SIGNS












TÌM CÁI GÌ

Ăn xin hoặc ăn cắp tiền hoặc thức ăn,
Vệ sinh kém,
Quần áo không phù hợp hoặc bẩn thỉu,
Chiều cao và sức nặng thấp,
Vắng mặt quá nhiều,
Tình trạng đói,
Gánh trách nhiệm của người lớn chẳng hạn
như chăm sóc cho các em nhỏ hơn hoặc
nấu các bữa ăn,
Hành vi ngu xuẩn hoặc thờ ơ,
Quá mệt mỏi, và
Thu hút sự chú ý không hợp lý

CÁC LOẠI LẠM DỤNG TRẺ EM: BỎ BÊ

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Tình Huống
Marjorie 6 tuổi nói với bạn là em
phải chuẩn bị bữa ăn tối cho hai
đứa em nhỏ (1 và 2 tuổi) trong lúc
mẹ em bận đi làm. Không có người
lớn nào khác ở nhà.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Bạn Nói
“"Ui cha, tôi đặt cược là điều đó
thật là khó làm.”
Với một đứa trẻ ở lứa tuổi này, tốt
nhất là không nên giải thích chi tiết
về câu chuyện. Báo cáo và để Dịch
Vụ Bảo Vệ Trẻ Em điều tra.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Hành Động
• Gọi cho đường dây Childline và
báo cáo những gì bạn đã nghe.
• Sau đó, tìm hiểu xem gia đình có
cần giúp đỡ tìm nơi giữ trẻ hoặc
xây dựng mối quan hệ với xã hội
xung quanh hay không?

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Tình Huống
Mẹ của Zach đã không mang ống
thở cứu hộ vào trường để thay cho
cái cũ đã hết thuốc. Zach bị hen
nặng và cần thuốc.

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Bạn Nói
Với người mẹ hoặc người chăm
sóc:
"Bà Jones, máy thở khẩn cấp của
Zach đã hết thuốc. Chúng tôi không
thể giữ em ấy ở đây được vì không
có ống thở."

BẠN NÊN LÀM GÌ?
Hành Động
• Hãy đảm bảo rằng mẹ của Zach
được tiếp cận với các dịch vụ y
tế cần thiết.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy báo
cáo cho đường dây Childline.

BÁO CÁO BẰNG CÁCH NÀO
Báo cáo viên phải lập tức báo cáo trực tiếp cho đường
dây Childline về tình trạng nghi ngờ là trẻ em bị ngược
đãi. Có 2 cách để làm như sau:

Bằng điện tử
www.compass.state.pa.us/cwis

Báo cáo miệng bằng cách gọi
đường dây nóng Childline số
1-800-932-0313.

GỌI ĐIỆN THOẠI

GỌI ĐIỆN THOẠI

SAU KHI GỌI ĐIỆN THOẠI: BƯỚC TIẾP THEO
Thông báo ngay cho hiệu trưởng trường hoặc người đại diện hiệu
trưởng.
Nếu bạn báo cáo cho Childline qua điện thoại:
• Báo cáo tình trạng nghi ngờ là ngược đãi trẻ em - gọi là CY47 - và nộp cho cơ quan phụ trách trẻ em và thanh thiếu niên
của quận trong vòng 48 giờ sau khi báo cáo qua điện thoại.
• Báo cáo này có thể tìm thấy trực tuyến trên trang web
www.KeepKidsSafe.pa.gov, hoặc từ cơ quan trẻ em và thanh
thiếu niên.
Nếu bạn đã làm báo cáo trực tuyến, bạn không cần phải hoàn tất
đơn CY-47

KHI NÀO THÌ BÁO CÁO
Các bạn nên
lập báo cáo
cho đường
dây
Childline
trong bất kỳ
trường hợp
nào sau đây:

Bạn tiếp xúc với một đứa trẻ trong thời gian tình nguyện (ở trường
học hoặc ngoài sân trường) và nghi ngờ trẻ đã bị ngược đãi.
Bạn có trách nhiệm chăm sóc, giám sát, hướng dẫn, hoặc huấn luyện
một đứa trẻ và nghi ngờ là em đã bị lạm dụng.
Một cá nhân tiết lộ với bạn rằng một đứa trẻ là nạn nhân của sự lạm
dụng.
Một người từ 14 tuổi trở lên tiết lộ với bạn rằng họ đã phạm tội ngược
đãi trẻ em.

NẾU ĐỨA TRẺ TÂM SỰ VỚI TÔI THÌ SAO?
Hãy thực hiện các bước sau đây:
1. Lắng nghe đứa trẻ.
2. Hãy trấn an trẻ.
3. Giữ bình tĩnh và thu thập.
4. Cung cấp cho đứa trẻ bất kỳ sự giúp đỡ
nào bạn có thể để đảm bảo an toàn.
5. Đừng hứa với đứa trẻ rằng bạn sẽ không
nói với bất cứ ai; Sở Giáo Dục
Philadelphia YÊU CẦU bạn phải báo
cáo.
6. Không chia sẻ thông tin mà đứa trẻ tiết lộ
với bạn cho người bị buộc tội lạm dụng
em.

XÁC ĐỊNH ĐỨA TRẺ BỊ LẠM DỤNG
Lạm dụng trẻ em
không bao giờ là
đen và trắng –
thường không rõ
ràng liệu phải báo
cáo hay không …

Hãy làm theo một quy tắc là:
luôn luôn đứng về phía đứa trẻ.

Nên nhớ rằng, vai trò của bạn là phải Báo Cáo Trước Tiên!
• KHÔNG điều tra
• KHÔNG thẩm vấn
• Hãy để các chuyên gia từ đường dây Childline xác định điều gì đã xảy ra và tiến hành việc
điều tra.
Báo cáo của bạn sẽ được xem xét nghiêm túc, và bạn sẽ KHÔNG phải chịu bất kỳ hành động
bất lợi nào miễn sao báo cáo được thực hiện với thiện ý, ngay cả khi việc cáo buộc được
chứng minh là sai.

HUYỀN THOẠI
Khi bạn báo cáo về việc trẻ em bị lạm dụng, đứa trẻ sẽ bị tách ra khỏi gia đình của
chúng.

THỰC TẾ
Dưới 5% trẻ em được báo cáo là bị lạm dụng hoặc bỏ bê đã bị chia lìa với gia đình, và
thông thường điều đó không phải là dài hạn. Đối với những trẻ không bị tách ra khỏi nhà,
gia đình chúng được cung cấp những dịch vụ để đảm bảo sự an toàn cho đứa trẻ.

LẬP TỨC BÁO CÁO
Tại sao phải việc lập tức báo cáo cho
Đường Dây Childline là quan trọng?
• Tối thiểu hóa việc nạn nhân bị tái lạm
dụng bằng cách tinh giản việc điều tra.
• Giảm những chấn thương không cần
thiết có thể là kết quả của việc lặp đi
lặp lại câu hỏi, chi tiết về trẻ.
• Tối đa hóa việc quy trách nhiệm cho
người phạm tội.
• Đảm bảo rằng các chuyên gia chủ đề
đang tiến hành cuộc điều tra.
• Phát hiện ngay lập tức các trường hợp
vô căn cứ.

THEO DÕI VIỆC BÁO CÁO
Chuyện gì xảy ra sao khi sự kiện
được báo cáo?
• Báo cáo sẽ được chuyển tới cơ quan trẻ em
và thanh thiếu niên của quận.
• Cơ quan địa phương điều tra báo cáo để xác
định xem có thể chứng minh được việc cáo
buộc là lạm dụng/bỏ bê trẻ em hay không.
• Phải bắt đầu điều tra trong vòng 24 giờ.
• Sắp xếp hoặc cung cấp những dịch vụ cần
thiết để ngăn chặn việc ngược đãi trẻ em
trong tương lai và để bảo vệ các gia đình.
• Điều tra việc lạm dụng trẻ em phải được
hoàn thành trong vòng 30 ngày trừ phi cơ
quan đó đưa ra lý do tại sao không thể hoàn
thành việc điều tra.

Có Khả Năng Nhận Hình Phạt Do Không Báo Cáo
Nếu báo
viên khôngreporter
tuân theofails
luật pháp
What
if cáo
a mandated
to
thì sao? the law?
follow
Báo cáo viên cố tình không báo cáo việc
ngược đãi trẻ em có thể nhận các hình phạt
từ mức độ nhẹ của mức độ thứ 2 đến trọng
tội của mức độ thứ hai.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Một báo cáo viên có bắt buộc phải biết chắc chắn rằng đứa trẻ đã
bị ngược đãi hay không?
• Không. Một báo cáo viên có trách nhiệm làm báo cáo khi họ nghi ngờ một đứa trẻ là
nạn nhân của sự lạm dụng.
Báo cáo viên có phải báo cáo hay không khi một người khác cho họ
biết về sự lạm dụng chứ không phải từ đứa trẻ bị lạm dụng?

• Vâng. Không có gì bắt đứa trẻ phải đến báo cáo cho báo cáo viên.
Báo cáo viên có phải đưa ra tên của mình hay không?

• Luật pháp yêu cầu báo cáo viên phải cho biết tên của mình và thông tin liên lạc của
họ. Thông tin này rất hữu ích vì nếu cần phải làm rõ tình hình hoặc thông tin bổ sung,
người phụ trách hồ sơ của trẻ em và thanh thiếu niên có thể liên lạc với báo cáo viên.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, Tiếp Theo
Liệu tên của báo cáo viên có được tiết lộ hay không?
• Danh tính của người báo cáo được bảo mật ngoại trừ được tiết lộ cho các nhân viên
công lực hoặc văn phòng công tố của quận.
Một báo cáo viên có phải làm chứng tại tòa án không?
• Các báo cáo viên có thể được yêu cầu làm chứng trong vụ án dân sự hoặc hình sự bao
gồm cả phiên tòa của vị thành niên hoặc phiên tòa hình sự.
Làm thế nào một báo cáo viên biết được những gì đã xảy ra sau khi họ
đã báo cáo lên và các cơ quan đang làm gì để bảo vệ đứa trẻ khỏi bị
lạm dụng trong tương lai?

• Các báo cáo viên sẽ nhận thông tin từ Bộ về tình trạng sau cùng của báo cáo, cho dù
đó là vô căn cứ, có dấu hiệu, hay đúng, và các dịch vụ sẽ được lên kế hoạch hoặc
cung cấp để bảo vệ đứa trẻ.

Thắc Mắc?
volunteer@philasd.org

KIỂM TRA KIẾN THỨC CỦA QUÝ VỊ:
BÀI KIỂM TRA CHO BÁO CÁO VIÊN

