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Hội Nghị Vụ Việc Đa Ngành 
về Bảo Vệ Trẻ Em Nghi Ngờ Bị Ngược Đãi  

-- Ghi Chú cho Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên 
 
Trẻ em đều xứng đáng được lớn lên khỏe mạnh với sự chăm sóc đầy đủ về thể 
chất, tâm lý và tình cảm. Chúng cần được bảo vệ khỏi bị xâm hại và bóc lột. 
Tuy nhiên, nếu sức khỏe thể chất/tâm lý và sự phát triển của trẻ bị đe dọa hoặc 
giảm sút, tất cả các cá nhân có thể tiếp xúc với trẻ có trách nhiệm thực hiện 
các hành động cần thiết để bảo vệ sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ bất kể 
người có hành vi xâm phạm là ai. 
 
Hội Nghị Vụ Việc Đa Ngành về Bảo Vệ Trẻ Nghi Ngờ Bị Ngược Đãi Là Gì 
 
Khi nghi ngờ trẻ bị xâm hại, các nhân viên xã hội, giáo viên, bác sĩ hoặc cảnh 
sát, sẽ gặp gỡ trẻ và gia đình của trẻ. Họ cũng sẽ liên lạc với những người liên 
quan biết về trẻ và gia đình trẻ để hiểu hoàn cảnh gia đình. Trong một số trường 
hợp, trẻ có thể được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe. 
 
Sau đó, các nhân viên này sẽ tổ chức một hội nghị liên ngành về vụ việc đó. 
Mục đích của hội nghị là KHÔNG PHẢI thảo luận xem có đối tượng bị truy tố 
hay không mà chỉ tạo điều kiện cho các chuyên gia quan tâm đến trẻ trao đổi 
thông tin và thảo luận các biện pháp giúp trẻ sống trong một môi trường an toàn 
mà không bị tổn hại thêm. Họ cũng sẽ bàn bạc về cách hỗ trợ các thành viên 
trong gia đình của trẻ vượt qua khó khăn để họ có thể chăm sóc và hướng dẫn 
trẻ đúng cách. Tất cả các chi tiết được thảo luận tại hội nghị sẽ được giữ bí mật 
và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai. 
 
Cách thức tiến hành hội nghị như thế nào? 
 
Các chuyên gia tham dự hội nghị sẽ báo cáo thông tin thu được cũng như hiểu 
biết của họ về trẻ và gia đình của trẻ, sau đó tiến hành thảo luận những nội 
dung sau: 
 Những vấn đề hoặc sự cố nào đã xảy ra với đứa trẻ? 
 Nguy cơ và mức độ tổn hại của trẻ và/hoặc anh/chị/em của trẻ trong tương 

lai là gì? 
 Những biện pháp hỗ trợ nào có thể được thực hiện để bảo vệ sự an toàn 

và lợi ích tốt nhất của trẻ? Ví dụ: 
 Có cần thiết phải bố trí nơi ở hoặc người chăm sóc thay thế cho trẻ và/ 
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hoặc các thành viên khác trong gia đình không? 
 Có cần thiết phải xin lệnh từ Tòa Án để bố trí việc chăm sóc hoặc bảo 

vệ trẻ và/hoặc anh chị em của trẻ không? 
 Trẻ và các thành viên khác trong gia đình có cần các hỗ trợ nào khác, 

chẳng hạn như sắp xếp việc đi học, điều trị thể chất và tâm lý, v.v.? 
 Thông tin của trẻ và/hoặc anh/chị/em của trẻ có được đăng ký trên Sổ 

Đăng Ký Bảo Vệ Trẻ Em của Sở Phúc Lợi Xã Hội không? 
 Các đơn vị xã hội và các chuyên gia nào khác sẽ cung cấp biện pháp hỗ 

trợ cho trẻ/gia đình của trẻ? 
 
Cha mẹ hoặc trẻ có thể tham dự hội nghị này không? 
 
Nhân viên xã hội thường sẽ mời cha mẹ tham dự hội nghị để thảo luận về những 
thông tin của trẻ và gia đình. Nhưng đôi khi với những lý do đặc biệt, các nhân 
viên sẽ không làm như vậy. 
 
Trong trường hợp cần thiết, trẻ ở độ tuổi phù hợp cũng sẽ được mời tham gia 
hội nghị. Trẻ quá nhỏ tuổi thường sẽ không được mời bởi sự hạn chế về khả 
năng hiểu biết trong hội nghị. 
 
Cho dù cha mẹ hoặc trẻ có tham dự các hội nghị hay không, nhân viên xã hội 
cũng sẽ thảo luận với cha mẹ và trẻ về cách thức hỗ trợ trẻ và gia đình trong 
tương lai trước khi hội nghị diễn ra, ví dụ, đứa trẻ sẽ sống ở đâu, ai sẽ chăm 
sóc trẻ em, liệu có cần thêm người khác hỗ trợ hay không, v.v. Nhân viên xã 
hội sẽ lắng nghe quan điểm của gia đình và báo cáo tại hội nghị để mọi các 
nhân viên liên quan nắm được và xem xét các thông tin. 
 
Nếu cha mẹ hoặc trẻ đã/chưa tham dự hội nghị, nhân viên xã hội sẽ giải thích 
cho cha mẹ về các quyết định và quan điểm được đưa ra sau hội nghị. Nhân 
viên xã hội cũng sẽ giải thích cho trẻ bằng phương thức phù hợp sao cho trẻ 
cũng có thể hiểu được các nội dung đó. Nếu trẻ có bất kỳ thắc mắc hoặc lo lắng 
nào, trẻ có thể nói và cùng thảo luận với nhân viên xã hội bất cứ lúc nào về 
cách giải quyết vấn đề đó. 
 
Nếu trẻ tham gia hội nghị, làm thế nào để trẻ có thể phát huy vai trò của 
mình? 
 
Trước hội nghị, Chủ Tọa hoặc nhân viên xã hội sẽ giải thích rõ ràng cho trẻ về 
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mục đích của hội nghị, các thành viên tham gia và các thủ tục trong hội nghị, 
Tại hội nghị, trẻ có thể cung cấp thêm thông tin cơ bản về gia đình của mình và 
bày tỏ ý kiến về kế hoạch chăm sóc hoặc các bố trí khác do các thành viên tại 
hội nghị đề xuất. Trẻ có thể yêu cầu Chủ Tọa hoặc các thành viên giải thích bất 
cứ nội dung gì mà trẻ không hiểu.  
 
Sau hội nghị, các quyết định nào được đưa ra? 
 
Hội nghị sẽ xác định nhân viên xã hội từ đơn vị nào tiếp tục theo dõi vụ việc. 
Nhân viên xã hội phụ trách và các chuyên gia khác sẽ gặp gỡ và trao đổi với 
trẻ và gia đình của trẻ, đồng thời thực hiện kế hoạch chăm sóc và các biện pháp 
khác do hội nghị đề xuất. Trẻ có thể chia sẻ quan điểm, hoàn cảnh của mình 
hoặc những lo lắng khi thảo luận về cách giải quyết những vấn đề này. 
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