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Báo cáo Bạo hành, Ngược đãi và Bỏ bê 
 

 

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, quý vị có thể làm những điều sau: 
 

 

Nói với người mà quý vị tin tưởng! 

Quý vị có thể nói hoặc gọi cho ai? 

• Gia đình 

• Bạn bè  

• Nhân viên  

• Người chỉ dẫn Công việc hoặc 
Chủ lao động 

• Bác sĩ 

• Điều phối viên Dịch vụ 

• Gọi 9-1-1 trong trường hợp khẩn cấp 

 

 

Người đầu tiên quý vị nói có thể không 

biết cách giúp quý vị. 

Đừng bỏ cuộc! 

Tiếp tục yêu cầu giúp đỡ cho đến khi quý vị 

nhận được trợ giúp. 
 

 

 
 

Những câu hỏi họ sẽ hỏi khi quý vị gọi xin giúp đỡ? 
 

o Chuyện gì đã xảy ra với quý vị? 
 

o Chuyện đó xảy ra khi nào? Nếu quý vị không thể nhớ 
ngày tháng, hãy nghĩ về những điều gì khác đã xảy ra vào 
ngày hôm đó để giúp quý vị nhớ lại. 

o Tên của người đã làm tổn thương hoặc bạo hành, ngược 
đãi  quý vị là gì? Làm sao quý vị biết họ? Nếu quý vị 
không biết tên của họ, hãy mô tả họ.  

o Điều này có xảy ra trước đây không? 
 

o Việc bạo hành, ngược đãi xảy ra ở đâu? Việc bạo hành, 
ngược đãi có xảy ra ở nhà không? 
 

o Quý vị có sống với người đang làm tổn thương quý vị 
không? Có những người khác ở xung quanh không? 
 

o Quý vị có sống với bất kỳ ai mà quý vị tin tưởng và cảm 
thấy an toàn khi kể về những gì đang xảy ra không? 
 

o Những người và nhân viên quý vị tin tưởng là ai? 

 

 

 

 

 

 

 

Tại sao quý vị nên báo cáo  

bạo hành, ngược đãi và bỏ bê? 
 

o Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ để thoát khỏi người 
đang làm tổn thương quý vị. 

o Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ để thoát khỏi tình 
trạng hoặc mối quan hệ bị bạo hành, ngược đãi. 

o Quý vị có thể nhận được các dịch vụ đặc biệt dành cho 
những người bị bạo hành, ngược đãi hoặc bị tổn thương. 

o Quý vị có thể giúp ngăn chặn việc bạo hành, ngược đãi 
xảy ra với người khác.  
 

Quý vị có thể gọi cho ai để báo cáo  

bạo hành, ngược đãi? 
 

o Nếu quý vị sống trong một cơ sở chăm sóc cộng đồng 
được tiểu bang cấp phép, hãy gọi 844-538-8766  

o Nếu quý vị sống trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe, quý 
vị có thể nộp đơn khiếu nại tại đây: Khiếu nại 

o Nếu một trẻ nhỏ, một người dưới 18 tuổi, đang bị bạo 
hành, ngược đãi hoặc bị bỏ bê, hãy sử dụng trang web 
này để tìm số điện thoại và gọi điện: Báo cáo Bạo hành 
Trẻ em  

o Nếu một người khuyết tật từ 18 tuổi trở lên đang bị bạo 
hành, ngược đãi hoặc bị bỏ bê, hãy liên hệ với Dịch vụ 
Bảo vệ Người lớn, bằng cách gọi số 1-833-401-0832 và 
khi được hỏi, hãy nhập mã zip của quý vị để được kết nối 
với Dịch vụ Bảo vệ Người lớn ở quận của quý vị, 24 giờ 
một ngày, 7 ngày trong tuần.
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