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Quý vị có quyền cảm thấy an toàn. 

Nếu ai đó làm tổn thương quý vị hoặc người khác thì điều đó là không ổn. 

Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang bị bạo hành, ngược đãi hoặc bị bỏ bê, hãy báo cáo 

điều đó. 
 

Làm thế nào quý vị có thể biết quý vị đang bị bạo hành, ngược đãi hoặc bị bỏ bê? 
 

Bạo hành, ngược đãi xảy ra khi ai đó: 
 

- Đánh hoặc tát quý vị; 
 

- Sử dụng vũ khí (như gậy, súng hoặc dao) để dọa 

quý vị hoặc đánh quý vị; 
 

- Kìm hãm hoặc ràng buộc quý vị; 
 

- Khiến quý vị sợ hãi, tức giận hoặc buồn bã khi gọi 

quý vị bằng những cái tên gây tổn thương hoặc 

nói những điều ác ý hoặc tồi tệ với quý vị; 
 

- Chạm vào bộ phận nhạy cảm của quý vị mà 

không được quý vị cho phép; 
 

- Bắt quý vị quan hệ tình dục, bắt quý vị hôn họ 

hoặc chạm vào bộ phận nhạy cảm của họ khi quý 

vị không muốn; 
 

- Lấy hoặc sử dụng tiền của quý vị mà không được 

quý vị cho phép để mua những thứ không dành 

cho quý vị; 
 

- Hành hạ quý vị bằng việc không cho quý vị ăn 

hoặc uống; hoặc 
 

- Không cho phép quý vị gặp khách đến thăm, 

nhận hoặc thực hiện cuộc gọi hoặc nhận thư của 

quý vị. 

 

 

  

Khi ai đó có nhiệm vụ hỗ trợ quý vị, việc bỏ 

bê có thể xảy ra nếu họ:  
 

- Bỏ mặc quý vị một mình trong một thời gian dài 

mà không có ai ở đó để giúp đỡ quý vị; 
 

- Không giúp đưa quý vị đến bác sĩ hoặc bệnh viện 

khi quý vị bị thương nặng; 
 

- Không cho quý vị tắm bồn, tắm vòi hoa sen hay 

không cho quý vị giữ vệ sinh sạch sẽ, hoặc họ 

không giúp quý vị nếu quý vị cần giúp đỡ; 
 

- Không đảm bảo đủ thức ăn hoặc quần áo cho 

quý vị; 
 

- Không đưa quý vị đến bác sĩ hoặc bệnh viện khi 

quý vị bị thương hoặc bị ốm hoặc cần được chăm 

sóc; hoặc 
 

- Không đảm bảo ngôi nhà của quý vị sạch sẽ, an 

toàn, ấm áp và để ngôi nhà bị rò rỉ hoặc có nhiều 

bọ hoặc loài gặm nhấm (như chuột). 
 

 

 

Nếu bất kỳ điều nào trong số này 

xảy ra với quý vị hoặc quý vị thấy 

chúng xảy ra với người khác, hãy 

nói với người mà quý vị tin tưởng.  

Không ai được bạo hành, ngược 

đãi hoặc bỏ bê quý vị. 


