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Ngược đãi Trẻ em/ Trẻ em sống trong hoàn cảnh bạo hành 
trong gia đình 
Tài liệu thông tin 
 

Bạo hành và sống trong hoàn cảnh bạo hành trong gia đình 
Tại Ca-na-đa có những trẻ em bị ngược đãi hay bị thiếu săn sóc. Các em có thể sống trong các gia đình hay có cãi cọ và sô sát hay tại các 
nơi có nạn nghiện ngập ma túy 
 
Trẻ em sống trong hoàn cảnh bị ngược đãi hoặc  trong hoàn cảnh bạo hành sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? 

 Các em sẽ có thể cảm thấy lo âu, sợ hãi vì nghĩ rằng đang sống ở một nơi nguy hiểm. 
 Các em có thể trở nên hung hăng, hay chửi mắng hoặc ăn hiếp các em khác. 
 Các em có thể trở nên thụ động và khép kín cam chịu số phận. 
 Các em có thể có khó khăn trong việc học vì đầu óc lúc nào cũng mụ mẫm vì phải sống trong hoàn cảnh ngược đãi. 
 Các em có thể có nguy cơ là khi lớn lên sẽ ngược đãi người khác, và / hoặc chính mình sẽ bị ngược đãi. 
 Bị ngược đãi và phải chứng kiến bạo hành trong gia đình ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của trẻ em1. 

 
Tình trạng này lại ảnh hưởng tới sự phát triển về thể sác, tâm thần, cảm xúc và tinh thần của trẻ em. Tình trạng đó cũng ảnh hưởng tới 
khả năng giao tiếp và kết bạn của các em. Nếu trẻ em liên tục bị ngược đãi hay chứng kiến bạo hành trong gia đình thì nỗi kinh hoàng đó 
sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới phát triển trí óc. 

 

Các loại ngược đãi 
SỰ THIẾU CHĂM SÓC BAO GỒM: 

 Không cung cấp đủ thức ăn, quần áo, nơi cư trú, săn sóc về sức khỏe hay che chở cho khỏi bị nguy hiểm. 
 Không đáp ứng nhu cầu của trẻ em cần sự âu yếm và muốn được gần gũi. 

 
SỰ THƯƠNG TỔN VỀ CẢM XÚC CÓ THỂ LÀ: 

 Phải chứng kiến sự bạo hành hay đối nghịch trầm trọng trong gia đình 
 Người bảo dưỡng hay người khác sống trong nhà luôn luôn nghiện rượu hay ma túy 
 Bị hất hủi 
 Bị chỉ trích, đe dọa, làm nhục, cáo buộc hay trông đợi quá mức và không hợp lý 

 
NGƯỢC ĐÃI THỂ SÁC là cố ý dùng bạo lực và gây thương tích cho trẻ em. 
 
NGƯỢC ĐÃI TÌNH DỤC là khiến cho trẻ em có tiếp xúc có tính cách tình dục, làm các hoạt động hay có hành vi có tính cách tình dục 

 Ngược đãi tình dục bao gồm các hành động như sờ mó, giao cấu, lợi dụng trẻ em về tình dục hay bắt trẻ em chứng kiến các 
hoàn cảnh tình dục. 

 Ngược đãi tình dục có thể gây ra bởi cha mẹ, họ hàng, bạn bè hay người không quen biết. Trong phần lớn các vụ ngược đãi 
tình dục trẻ em, người gây ra sự ngược đãi cũng là người quen biết của em nhỏ. 
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kâ-awâsisîwi-nôtinîht/awâsis kâ-môsihtahk ita kâ-nôtinitohk 
owahkômâkanihk 
kiskêyihtamowin masinahikanêkinis 
 

kâ-nôtinitohk êkwa kâ-wâpahtamihk ita mâna wahkômâkanihk misiwanâcihêwak awâsisa 
anohc êkwa ôtê nîkânihk 
pokwîtê kâ-kanâtahk, awâsisak ê-nôtinihcik ahpô ê-pêyako-itaskatihcik.  kikâ-wîtôsêmêwak ita kâ-kisiwâsihk êkwa kâ-nôtinikênâniwik 
wîkiwâhk ahpô ita kâ-mâyi-âpacihtâhk minikwêwin êkosîsi. 
 

tânisîsi nôtinikêwin, pêyako-itaskatiwêwin êkwa kâ-wâpahtamihk isi môsihêwak awâsisak 
 awâsisak kikâ-kî-kostamwak poko-kîkway ahpô ka-sêkisowak, ê-isi-tâpwêhtahkik ôma askiy môy kwayask nânitaw kikâ-kî-wîkihk. 
 kikâ-kî-misi-sâh-sohkêpaminêwak, ê-pakamahikêcik ahpô ê-awâsisîwi-kitimahâcik kotaka. 
 kikâ-kî-âsêpayiwak môy kâ-nohtê-itôtahkik kîkwây, ê-itêyihtahkik môy kî-mêskocipitamwak kîkwây ita opimâtisiwiniwâw. 
 kikâ-kî-ayamîwak kâ-kiskonahamâsocik, osâm owiyitihpwâwa ê-mâmitonêyihtahkik nayêstaw kîkwây ôma kâ-ispayiniyik kâ-

isi-wîkicik ita anima. 
 kikâ-kî-ayiwâki-itôtamwak wîstawâw ka-kitimahâcik kotaka, ta-kitimahîht ahpô nîswaya êkosîsi. 
 nôtinikêwin ahpô kâ-wâpahtamihk ita kâ-wahkôtohk ati-môsihtâwak awâsisak owiyitihpwâwinihk kâ-mêkwâ-ohpikihk.1  

 

êkosi mina mêskoc ati-môsihtâwak kâ-isi-waskawîcik, kâ-isi-itêyihtahkik, kâ-isi-môsihtâhk, êkwa otâcâhkwa kâ-ohpikihk.  asici mîna môsihtâwak 
ta-miyo-wîcêwât kotakak ayisiyiniwak mîna ta-wîcêwâkanihitocik.  kîspin awâsisak ahkami-wâpahtâtwâwi kâ-nôtinitohk wahkômâkaninihk êkwa 
kitimahiwêwin, anima kâ-môsihtahkik ka-ahkami-môsihtâwak ita mâna kâ-isi-mâmitonêyihtamihk mîna kâ-wî-ohpikicik ita. 

 

kîko anihi kitimahiwêwina 
kâ-pêyako-itaskatiht: 

 môy êkwayikohk kâ-astêk mîciwin, ayawinisa, ita kâ-wîkihk, maskihkîwiyinînâhk kâ-itôtêhk ahpô ta-asiwâpamiht êkây ka-
wîsakît 

 môy ê-miyiht awâsis kâ-isi-nitawêyihtahk omôsihtâwina ahpô tâskôc êkây kâ-wîcêwâkanêt 
 

môsihtâwin-misiwanâhcihiwêwin tâpiskôc ômisîsi: 
 kâ-wâpahtahkik ê-nôtinitohk owahkômâkaninânihk ahpô kâ-miswanâhcî-itôtamihk 
 minihwêwin nayêstaw ahpô kâ-otinahkik ta-kîskwêsôhk ana ohci ka-kanawêyimât ahpô awiyak ita kâ-wîkit wâskahikaninânihk 
 kâ-âtawêyimihcik 
 môy kwayask kâ-kitôtiht , kâ-osâmi-sohkê-kitôtât, kâ-nêpêwihiht, kâ-atâmêyimiht, ahpô kâ-isi-nitawêyimiht ka-isi-waskawît 

awâsis. 
 

kâ-pakamahoht ây-ispayin mâna awiyak kâ-sohkê-waskawîpitât awâsis ohcitaw êkwa ê-wîsakihiht. 
 

kâ-mwêskahcihiht anima kâ-wâpahtihiht awâsis ê-isi-nitawi-mwêskâcihât awiyak ka-nitawi-sâminât, kâ-itasîhkawât ahpô 
êkosis kîkwây. 

 mwêskâcihiwêwin anima kâ-saminât ta-kakwê-wîpêmât, ta-matât isi, kâ-misiwanâhcîhât awâsis ka-kakwê-mâyi-itôtawât ahpô 
ta-wîci-masiwêhât awâsis 

 mwêskâcihiwêwin anima onêkihokomâw kikâ-kî-itôtam, owahkômâkan, owîcêwâkan, ahpô êkây mîna kâ-kiskêyimât. aya 
mâna êkosi kâ-ispayik awâsis ana kiskêyimêw ana kâ-maci-itôtahkot. 
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Dấu hiệu cho thấy một trẻ em hay một trẻ vị thành niên có thể đang sống trong hoàn cảnh bị 
ngược đãi 
Không phải trẻ em bị ngược đãi nào cũng có các đặc điểm dưới đây và không phải các trẻ em nào có các đặc điểm này cũng bị ngược đãi. 
Tuy nhiên nếu quý vị thấy các đặc điểm dưới đây thì nên cảnh giác là em nhỏ hay thiếu niên này có thể đang bị phương hại vì sồng trong 
hoàn cảnh bị ngược đãi hay đang phải chứng kiến sự bạo hành trong gia đình. 

 Em nhỏ thường đói, trông nhem nhếch hay mặc không đủ ấm 
 Em nhỏ thường sinh hoạt một mình 
 Em nhỏ hay thiếu niên hình như phải đảm nhiệm các trách nhiệm của người lớn như săn sóc các em, làm việc nhà hay săn sóc bố /mẹ. 
 Em nhỏ trông mệt mỏi hay thụ động 
 Em nhỏ không muốn tham gia hoạt động thể dục hay mặc quần áo không thích hợp với các hoạt động thể dục 
 Em nhỏ thường hung hăng, giận dữ hay đối nghịch với mọi người 
 Có những vết thâm tím hoặc thương tích không giải thích được, nhất là tại những chỗ trên cơ thể mà trẻ thường ít khi bị va 

chạm khi chơi hay khi chạy nhẩy. 
 Những vết thâm tím hoặc thương tích không hợp với cách giải thích. 
 Những vết thâm tím và/hoặc vết bỏng có các dấu tích cho thấy đã dùng vật gì để gây ra, chẳng hạn như thuốc lá, bàn ủi hay 

bếp lò điện. 
 Em nhỏ biết về tình dục nhiều hơn ở tuổi bình thường của em 
 Em nhỏ hành động có tính cách tình dục khi gần người lớn hay các trẻ em khác 
 Em nhỏ tỏ ra biết hay nói về sự ngược đãi tình dục 
 Em nhỏ hay thiếu niên bỏ nhà ra đi nhiều lần 
 Em nhỏ hay thiếu niên dùng rượu hay ma túy 

 
Nếu quý vị nghi ngờ có tình trạng trẻ em bị ngược đãi, thiếu săn sóc hay phải chứng kiến bạo hành 
trong gia đình, hãy báo cáo 
Nếu quý vị nghi ngờ có tình trạng trẻ em bị cha mẹ hay người giám hộ ngược đãi hoặc bỏ không săn sóc hãy báo cáo ngay. Gọi điện thoại 
cho cảnh sát, cho cơ quan phục vụ trẻ em và gia đình tại địa phương mình hay đường dây cấp cứu Ngược đãi Trẻ em: 
1-800-387-KIDS (5437) có người trực 24/7. 
 
Đừng cho cha mẹ hay người giám hộ của em nhỏ biết 
 
Nếu người bị nghi ngờ vi phạm không phải là cha mẹ hay người giám hộ thì quý vị phải báo cáo ngay cho cảnh sát. Tìm số điện thoại của 
cảnh sát tại địa phương của quý vị trên trang ghi số điện thoại khẩn cấp trong danh bạ điện thoại tại nơi quý vị cư ngụ. 
 
Nếu quý bạn hay người mà quý bạn biết đang bị nguy hiểm hãy gọi số 911 hay đường dây cấp cứu Ngược đãi Trẻ em: 
1-800-387-KIDS (5437). Muốn tìm các tổ chức giúp đỡ hay muốn biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại miễn phí cho đường dây 24/7 thông 
tin về Bạo hành trong Gia đình số 310-1818 hay vào trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. Tổ chức Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu 
niên Alberta được hân hạnh giữ vai trò chủ chốt trong Chương trình Ngăn ngừa Bạo hành trong Gia đình và Ăn hiếp Bắt nạt của Alberta. 

 
1 Perry, B., (2005). “Ảnh huởng tai hại của bạo hành trong gia đình đối với trẻ em”. trong tài liệu Bạo hành trong gia đình là việc của quý vị: tài liệu hướng dẫn cộng đồng 
(trang 9-10). Edmonton, AB: Queen’s Printer của Tổ chức Phục vụ trẻ em và Thanh thiếu niên Alberta. Trích ra từ trang mạng 
http://www.child.alberta.ca/home/images/familyviolence/FVP_CommunityResourceGuide_20080528.pdf  
 
Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề này xin xem cuốn sách hướng dẫn về Trẻ em bị Ngược đãi/Trẻ em sống trong hoàn cảnh Bạo hành trong Gia đình có trên trang mạng  
www.familyviolence.alberta.ca hay gọi điện thoại miễn phí tại Alberta cho số 310-1818 
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