
Bạo hành trẻ em là hành vi nghiêm trọng xâm phạm đáng kể nhân quyền của trẻ, gây ảnh hưởng rất   
lớn đến sự phát triển tâm lý thể chất cũng như sự định hình tình cách trẻ.

Để trẻ em phát triển khỏe mạnh toàn diện, hãy cùng quan tâm đến vấn đề bạo hành trẻ em và chung 
tay ngăn chặn hành vi này.

Vốn dĩ, như thế nào là bạo hành ? Nó có ảnh hưởng thế nào tới trẻ em ?

Bạo hành trẻ em được chia rộng thành 4 loại sau

● Bạo hành về thể chất ●

□ đánh, đá
□ làm bỏng
□ làm chết đuối
□ khóa nhốt bên ngoài
□ ném đồ vật vào người

● Bạo hành về giới tính ●
□ giao cấu với trẻ
□ cưỡng ép quan hệ tình dục
□ cho trẻ xem bộ phận 

sinh dục hay hành vi giao cấu
□ chụp ảnh, quay phim trẻ khỏa thân  

● Bạo hành tâm lý ●

□ nói những điều làm tổn thương trẻ
□ đe dọa bằng lời nói
□ ngó lơ/làm lơ
□ phân biệt đối xử giữa các con 
□ có hành vi bạo lực gia đình, dùng vũ lực   

hay có lời nói thô bạo đối với người trong   
gia đình, có xảy ra khẩu chiến, cãi nhau 
trong gia đình có trẻ em

● Bỏ mặc ●

□ nhốt ở trong nhà
□ không cho ăn uống

□ để bẩn thỉu
□ bỏ mặc trong ô tô
□ không đưa đi bệnh viện dù bị thương hay
  bị đau ốm  
□ bỏ mặc việc trẻ bị người cùng nhà ngoài
   người bảo hộ ngược đãi

Việc vợ chồng cãi nhau có phải là hành vi bạo hành ?

cãi vã, lời nói  
thô bạo, bạo lực, 

tiếng đồ vật bị phá 
hỏng, bị thương

【Tâm trạng của trẻ】

・ không biết có chuyện gì xảy ra
・ có phải bố mẹ cãi nhau do mình?
・ bố mẹ đang cáu giận,...sợ hãi
・ không biết tình hình sẽ như thế nào,...lo lắng
・ bố, mẹ sẽ bỏ đi sao?

Trẻ sẽ như thế nào?...（mặt sau）

Để ngăn ngừa bạo hành trẻ em



【Tương lai sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào?】

・ không tự qúy trọng bản thân
・ không tạo dựng được mối quan hệ tốt với 

         mọi người
・ giải quyết vấn đề bằng bạo lực 
・ lơ sợ việc ra ngoài xã hội 

【Trẻ sẽ trở nên như thế nào?】

・ không ngồi yên

・ không nghe lời

・ chống đối, hung dữ
・ thất thần, hay quên
・ không thể đến trường

Gửi đến các bậc phụ huynh / người giám hộ
  Về phía cảnh sát, trong trường hợp phát hiện có trẻ bị nghi ngờ đang chịu 
bạo hành, dựa trên luật pháp cảnh sát sẽ thông báo và liên lạc với Trung tâm 
tư vấn trẻ em. 
  Ngoài ra, để bảo vệ trẻ em, cảnh sát phối hợp với các cơ quan liên quan 
nhự quận, huyện, thành phố và các trường học nhằm đối phó với vấn đề bạo 
hành trẻ em nên mong các bậc phụ huynh/người giám hộ lĩnh hội điều này.

Bạn có muốn giãi bày những khó khăn vướng mắc cuả mình?

Đường dây tiếp nhận và đối phó vấn đề bạo hành trẻ em ☎１８９ （いちはやく）

Đường dây chuyên về tư vấn                                     ☎ 0570-783-189

Điện thoại tư vấn của cảnh sát                                          ☎ ♯９１１０

～ Đường dây kết nối 24/24H ・Khi khẩn cấp hãy gọi số 110 ～

※ Trung tâm tư vấn trẻ em không chỉ đối phó các vấn đề liên quan đến bạo hành. 
Các nhân viên chuyên môn của trung tâm sẽ cùng suy nghĩ về những vướng mắc của bạn 
liên quan tới sinh nở, nuôi dạy con cái, từ đó đưa ra lời khuyên và hỗ trợ.

Cảnh sát tỉnh Miyagi

“Bạo hành” là một từ có thể khiến các bậc làm cha mẹ đang nuôi dạy con cái thấy khó tâm.
Có phải vì rất nhiệt tâm nuôi dạy con cái và cố gắng quá mức nhưng bực bội do việc đó không
theo ý muốn khiến bạn đã có lần trút bực bội lên con trẻ thật nặng nề?
                                           Đừng ôm những lo lắng vướng mắc một mình mà hãy thử bàn bạc hỏi

ý kiến ai đó.
                                           Có thể bạn sẽ thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Trẻ em là nhân lực quan trọng gánh vác tương lai của đất nước chúng ta.
Để các em phát triển khỏe mạnh,

                                           từng khu vực địa phương mọi người hãy cùng trông chừng dõi theo và
nôui nuôi dưỡng các em lớn lên thật tích cực.


