
Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang secara serius sepe
rti yang telah melangar pertumbuhan fisik dan mendtal serta pembu
tuhkan kepribadian anak.
Untuk membesarkan anak dengan baik, mari kita memperhatikan dan
mencegah penganyiayaan anak.

Sebenarnya apa saja yang termasuk dalam kekerasan?

Kekerasan anak dapat dibagi dalam 4bagian yang besar

● ●Ｋｅｋｅｒａｓａｎ ｆｉｓｉｋ

Ｍｅｍｕｋｕｌ，Ｍｅｎｅｎｄａｎｇ□

Ｍｅｎｉｍｂｕｌkａｎ luka bakar□

□ Menenggelamkan

Mengeluarkan dari ruangan□

lain-lain□ Melemparkan benda-benda dan

● ●Kekerasan seksual

Melakukan hubungan seks dengan anak□

Pemaksaan tindakan seksual□

Mepertunjukkan alat klamin□

Mengambil foto anak dan video dalam kea□

daan teranjang anak dan lain-lain

● ●Kekerasan psikologis

Mengucapkan kata-kat a yang□

menyakit hati anak

Mengancam dengan kata-kata yang keras□

□ Mengabaikan anak

Mendiskriminasikan anak di anatara kakak dan adik□

□ Melakukan kekerasan kepada keluar

ga atau mengatakan kata-kata kasa

dan lain-lainr di depan anak

● ●Mengabaikan anak

Mengurung di dalam rumah□

Tidak memberi makanan□

Membiarkan anak sangat kotor□

□ Mengurung di dalam mobil

Walaupun anak sedang sakit atau terl□

uka, tidak membawa anak ke rumah sakit

Membiarkan kekerasan dari orang yang selain□

lainorang tua yang tinggal dan lain-

Apakah pertengkaran suami istri termasuk kekerasan？

Bagaimana jadinya anaknya? (Balik)

Pertengkaran mulut

Mengatakan kata-kata ya

ng kasal atau melakukan ke

kerasan.

Suara yang barang-barang yang

dirusak, luka

【Perasaan anak】
・ Apa yang sedang terjadi?

Apakah saya penyebab pertengakaran ini?・
・ Orang tua saya marah, takut.

Bagaimana setelah ini? Saya khawatir.・
Apakah bapak dan ibu saya akan pergi meninggalkan saya?・



Kepada orang tua

Jika polisi menemukan anak yang menerima kekerasan , pol
isi akan melaporkan secara resmi kepada tempat konsultasi
anak.

Dan,untuk anak, kami mengatasi masalah kekerasan anak be
kerja sama dengan organisasi seperti pemerintah kota dan sek
olah, jadi tolong mengerti kegiatan kami.

Kegiatan tempat konsultasi anak bukan penanganan kekerasan※
saja tetapi juga staf tempat itu memikirkan bersama-sama tentang

masalah persalinan dan mengasuh anak, dan memberi nasihat dan

mendukung orang itu.

Ada kemungkinan, kosakata kekerasan akan mempungaruhi orang tua
yang sedang mengasuh anak.
Mungkin, kadang-kadang orang tua mengatakan kosakata yang kasal

dan melakukan tindakan yang berat bagi anak, karena orang tuanya te
rlalu bekerja keras untuk mehgasuh anak, dan marah-marah karena tid

ak bisa membesarkan anak sesuai dengan keinginan.
Jangan mmikirkan masalah Anda sendiri saja, tetapi silaka

n berkonsultasi pada kami.

【子どもはどうなるか】
・ Ｍｅｎｊａｄｉ ｔｉｄａｋ ｔｅｎａｎｇ

Ｔｉｄａｋ ｍｅｎｕｒｕｔｉ ｐｅｒｌａｔａａｎ ｏｒａｎｇ ｔｕａ・

Melawan orang lain, dan menjadi kasal・

・ Melongo, sering lupa

Tidak mau pergi ke sekolah・

【Dampak masa depan】

Tidak bisa memperhatikan diri sendiri dengan baik・

Tidak bisa membuat hubungan yang baik・

au mengatasi masalaj dengan cara melakukan kekerasan・ M

Merasa takut atas keluar ke masharakat・

Silakan mengonsultasikan kekhawatiran Anda

☎ １８９nomor telepon penanganan kekerasan anak

☎nomor telepontempat konsultasi anak 0 5 7 0 - 7 8 3 - 1 8 9

☎nomor telepon konsultasi polisi ♯９１１０

１１０番～～Bisa menghubungi 24jam・waktu darurat


