کودک آزاری و بی توجهی:
چیست و چه چیزی در مورد آن باید انجام داد

همه ما دوست داریم کودکان ایمن و سالم باشند .با این حال  ،واقعیت دلخراش این است که هر ساله هزاران کودک قربانی کودک آزاری و بی توجهی می شوند .مراکز کنترل
و پیشگیری از بیماری ( )CDCگزارش می دهد که "حداقل از هر  7کودک  1کودک در سال گذشته کودک آزاری و  /یا بی توجهی را تجربه کرده است  ،و این احتماال ً
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دست کم گرفته شده است".
همه ما در یافتن اطمینان از فرصت رشد فرزندان نقشی داریم .ما می توانیم با فراهم آوردن روابط و محیط های امن  ،پایدار و پرورشی برای کودکان ،از کودکان و خانواده
ها حمایت کرده و از کودک آزاری و بی توجهی به آنها جلوگیری کنیم 2 .هنگامی که کودکان و خانواده ها به حمایت اضافی نیاز دارند  ،می توانیم به آنها کمک کنیم یا آنها
را با منابع متصل کنیم .اگر شک داریم که کودکی مورد آزار و اذیت یا بی توجهی قرار گرفته است ،می توانیم با تماس با خدمات رفاه کودک ( )CWSمطمئن شویم که
کودک به او کمک می کند.
در این راهنما ،شما در مورد انواع بدرفتاری با کودک بیشتر می آموزید ،اینکه فکر می کنید کودک یا خانواده شما به حمایت بیشتری نیاز دارند ،چه باید بکنید و اگر شک
دارید که با کودک بدرفتاری یا بی توجهی به او انجام شده است چگونه می توانید گزارش کنید.

کودک آزاری و بی توجهی چیست؟
بدرفتاری با کودک ،طبق  ، CDCعبارت است از انواع سو استفاده و بی توجهی به کودک زیر  18سال توسط والدین ،سرپرست یا شخص دیگری است که در قیمومت
3
(مثال ً روحانیون  ،مربی  ،معلم).
با این حال ،هرکسی می تواند مرتکب جرم شود ،از جمله همسایه  ،فرزند دیگر ،دوست خانوادگی یا یکی از اقوام دور .عالوه بر چهار نوع متداول سو رفتار با کودک
( بی توجهی ،آزار جسمی ،سو استفاده عاطفی و سو استفاده جنسی)  ، 3این راهنما همچنین استثمار جنسی تجاری کودکان ( )CSECرا پوشش می دهد.
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https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/fastfact.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/essentials.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html
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کودک آزاری و بی توجهی چیست؟
عالوه بر تعاریف و مالحظات ارائه شده در صفحه  ،1ما همچنین باید:
■ از تعصبات خودمان و اینکه چگونه ممکن است بر مشاهدات و دیدگاه ما تأثیر بگذارند آگاه باشیم .مفروضات یا عقاید مشترک فرهنگی ممکن است منجر به
سوتفاهم در رفتار والدین  ،رفتار فرزندان و شیوه های انضباطی شود که با رفتارهای ما متفاوت است .اقداماتی که در یک فرهنگ انتظار می رود یا مناسب
است ،ممکن است به عنوان سو استفاده یا غفلت از سوی فرهنگ دیگر تفسیر شود.
■ وقتی نگرانی هایی در مورد ایمنی کودک به وجود می آید ،ضروری است که این نگرانی ها را از طریق دیدگاه مناسب فرهنگی و آگاه از تروما مشاهده کنید .به
عنوان مثال ،مهم است که تشخیص دهیم کودکان لزبین ،همجنسگرایان ،دوجنسگرایان و تراجنسیتی ها در معرض خطر بی توجهی و سو استفاده قرار دارند.
■ تغییرات رفتاری کودک را در زمینه مشاهده کنید .مدت و شدت رفتارهای نگران کننده را با عملکرد گذشته کودک مقایسه کنید .عوامل استرس زا در خانواده و
جامعه می توانند رفتار کودک را از راه های نگران کننده تغییر دهند .این عوامل استرس زا ممکن است شامل بیماری یکی از اعضای خانواده ،نژادپرستی،
بالیای طبیعی ،خشونت در جامعه و بیماری های همه گیر باشد .این عوامل استرس زا و در نتیجه تغییر رفتار ممکن است به جای اثبات کودک آزاری و بی
توجهی ،نیاز به حمایت از کودک یا خانواده را نشان دهد.
■ به کودکان و خانواده ها کمک کنید تا از حمایت ها و منابع مشخص (مثال ً غذا ،مسکن ،لباس) که ممکن است در نتیجه فقر نداشته باشند ،استفاده کنند .فقر و کمبود
منابع معادل غفلت نیست.

دانستن انواع سو استفاده و بی توجهی
نوع سو استفاده و بی توجهی
بی توجهی

تعریف
غفلت * عدم موفقیت یا عدم
توانایی والدین یا سرپرست کودک
در تأمین غذای کافی کودک ،لباس،
سرپناه ،معالجه پزشکی و غیره
است .غفلت می تواند شامل عدم
نظارت كافی بر روی سن و رشد
كودك باشد.
* فقر و کمبود منابع معادل غفلت
نیست.

چه موقع باید به سورفتار با کودک توجه کرد
احتمال غفلت از کودک را هنگامی در نظر بگیرید که:





در نتیجه عدم اقدام کافی والدین دارای شرایط پزشکی یا دندانپزشکی قابل توجهی است که
کودک را در معرض آسیب جدی قرار می دهد
در شرایطی است که نظارت ناکافی می تواند منجر به آسیب جدی شود
در خانه ای است که اسلحه و مهمات در آن ذخیره نشده است
احتمال بی توجهی را از طرف والدین یا سایر مراقبان بزرگسال در نظر بگیرید:





از الکل یا مواد مخدر استفاده می کند به طوری که بر ایمنی یا رفاه کودک تأثیر منفی
بگذارد
دارای نگرانی های بهداشت روانی است که بر ایمنی یا رفاه کودک تأثیر منفی می گذارد
دارای خشونت خانوادگی یا بین فردی است که امنیت یا سالمت کودک را در معرض خطر
قرار می دهد
* در برخی موارد ،کودکی که از طریق معنوی تحت درمان قرار می گیرد یا به دالیل مذهبی
تحت درمان پزشکی قرار نمی گیرد ،کودک آزاری یا بی توجهی محسوب نمی شود.
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دانستن انواع سو استفاده و بی توجهی
نوع سو استفاده و بی توجهی
سو استفاده
عاطفی

تعریف
سو استفاده عاطفی الگویی از
رفتاری است که رشد عاطفی یا
احساس خود کودک را مختل می
کند .این ممکن است شامل انتقاد
مداوم ،تهدید ،انزوا ،هدف قرار
دادن یا رد شدن و همچنین عدم
ابراز عشق ،حمایت یا راهنمایی
باشد .سو استفاده عاطفی همچنین
ممکن است شامل مجازات های
شدید یا عجیب و غریب و خشونت
خانگی یا خشونت در خانه باشد.

سو استفاده
فیزیکی

آزارجسمی آسیب جسمی غیر
تصادفی از کبودی جزئی تا
شکستگی شدید یا مرگ در اثر
مشت ،ضرب و شتم ،لگد زدن،
گاز گرفتن ،لرز ،ضربه ،سوزاندن
یا آسیب رساندن به کودک است.
آسیب ممکن است عمدی باشد یا
نباشد و ممکن است ناشی از نظام
بیش از حد باشد.

چه موقع باید به سورفتار با کودک توجه کرد
بسیاری از رفتارهای مرتبط با سو استفاده عاطفی ممکن است نشان دهنده پریشانی یا
چالش های بهداشت روان در کودک باشد CWS .ارزیابی می کند که آیا این رفتار
مربوط به سو استفاده و بی توجهی است یا اینکه کودک به ارجاع به منابع پشتیبانی دیگر
احتیاج دارد.
احتمال سو استفاده عاطفی از کودک را زمانی در نظر بگیرید که:




تغییرات ناگهانی یا وخیم شدن وضعیت سالمتی را نشان می دهد یا بیش از حد گوشه گیر،
ترس یا اضطراب از انجام کار اشتباه داشته باشد
افراط در رفتار را نشان می دهد (به عنوان مثال  ،بسیار سازگار یا لوس ،بسیار منفعل یا
پرخاشگرانه)
هنگامی سو استفاده عاطفی والدین یا سایر مراقبان بزرگسال را در نظر بگیرید که:






اقدامات یا عدم عملکرد تأثیر مستقیم و منفی بر عملکرد عاطفی کودک دارد
احتمال سو استفاده جسمی از کودک را هنگامی در نظر بگیرید که:
دارای صدمات مکرر ،کبودی ،جوش و یا بریدگی های غیر قابل توجیه باشد برای سن
مناسب نیست
دارای آسیب هایی است که به نظر می رسد دارای الگویی هستند مانند یک اثر دست یا
یک عالمت کمربند ،یا کبودی در گوش
وقتی کودک نمی تواند حرکت کند و آسیب می بیند
احتمال سو استفاده جسمی از طرف والدین یا سایر مراقبان بزرگسال را هنگامی در نظر
بگیرید که:



در مورد آسیب جدی کودک توضیحات متعارض ،غیرقابل قبول یا توضیحی ارائه نمی
دهد
* تنبه بدنی"منطقی" و "متناسب با سن" که باعث کبودی بر روی کودک نشود  ،کودک
آزاری یا بی توجهی محسوب نمی شود.
()11165.5 PC
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دانستن انواع سو استفاده و بی توجهی
نوع سو استفاده و بی توجهی
سو استفاده
جنسی

تعریف
سو استفاده جنسی هر عمل جنسی
بین کودک و بزرگسال است.
این اقدامات ممکن است شامل لمس
کردن ،نقض حریم خصوصی،
نشان دادن اندام تناسلی فرد ،بهره
برداری و تجاوز جنسی باشد.
عالوه بر این  ،شما باید آگاهی یا
سوظن معقول در رابطه جنسی را
بین  )1یک خردسال زیر  14سال
و یک شریک  14ساله یا بیشتر،
بدون توجه به رضایت ،و )2
رابطه جنسی بین یک خردسال زیر
 16سال و یک فرد  21ساله یا
بیشتر را صرف نظر از رضایت
4
گزارش دهید.

بهره برداری جنسی تجاری از
کودکان ()CSEC

چه موقع باید به سورفتار با کودک توجه کرد
احتمال سو استفاده جنسی از کودک را هنگامی در نظر بگیرید که:





تغییرات قابل توجه و ناگهانی در رفتار ،از جمله افسردگی ،عقب نشینی یا فرار از
خانه را نشان می دهد
هنگام احتمال سو استفاده جنسی والدین یا سایر مراقبان بزرگسال را در نظر
بگیرید که:



از نظر سن و رشد با کودک تعامالت نامناسب و  /یا مرزهای نامناسبی دارد
* تشخیص دهید که پسران می توانند مورد آزار جنسی قرار بگیرند و زنان می
توانند عامل این جنایت باشند.

سو استفاده جنسی تجاری از
کودکان یا ( CSECقاچاق انسان)
مبادله رابطه جنسی یا اعمال جنسی
در ازای چیزی ارزشمند یا وعده
چیزی به کودک یا شخص دیگر
است.

بسیاری از رفتارهای مرتبط با  CSECممکن است نشان دهنده پریشانی یا چالش های
بهداشت روان در کودک باشد CWS .ارزیابی می کند که آیا این رفتار مربوط به
 CSECاست یا اینکه کودک به ارجاع به منابع پشتیبانی دیگر احتیاج دارد.
احتمال  CSECکودک را هنگامی در نظر بگیرید که:
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آگاهی و عالقه نا مناسب به اعمال جنسی را نشان می دهد (در سنین جوانی)
دارای بیماری مقاربتی ( )STDیا بارداری ،به ویژه زیر  14سال

دسترسی غیر قابل توضیح به تلفن ،حمل و نقل ،آرایش ،لباس ،مسافرت و کاالها دارد
مرتبا ً فرار می کند و  /یا در شکاف هایی غیرقابل توجیهی در مورد محل حضور خود
دارد
عدم کنترل بر شناسنامه ،دارایی های شخصی و  /یا پول ،نداشتن آزادی عمل در
حرکت ،آزادی و انتخاب افراد دیگر
عالئم صدمات جسمی و سو استفاده را نشان می دهد (به عنوان مثال ،کوفتگی)
دارای خال کوبی یا عالئم تجاری در گردن و  /یا کمر است
به چندین بیماری آمیزشی مبتال می شود
عالئم پریشانی عاطفی ،از جمله افسردگی ،رفتار گوشه گیر ،اضطراب ،رفتارهای
مطیع و پارانویا را از خود نشان می دهد

http://teenhealthlaw.org/wp -content/uploads/2015/12/Ca-MinorConsentConfidCAR-20164thed.pdf 4
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اگر درمورد یک کودک نگران هستید چه باید بکنید؟
اگر مشکوک به سو استفاده یا بی توجهی نیستید ،اما فکر کنید یک کودک یا خانواده به پشتیبانی اضافی نیاز دارد:
خانواده را با یک مرکز منابع خانواده ( )FRCمتصل کنید FRC .ها می توانند پشتیبانی و منابعی مانند غذا  ،کمک به پیمایش بیمه های درمانی ،مراجعه و کالس
ها را فراهم کنند.
 Davis ، Woodland | EMPOWER YOLOو 530-661-6336 .Knights Landing
530-787-4110 .Winters and Esparto | .RISE, INC
اتحاد کودکان شهرستان یولو | ساکرامنتوی غربی و کالرکسبورگ916-572-0560 .
خانواده را با بانک غذای شهرستان یولو معرفی کنید530-668-0690 :
با شماره تلفن ویژه گزارش سو استفاده از کودک تماس بگیرید و به مددکار اجتماعی بگویید که فکر می کنید خانواده به حمایت نیاز دارد.
 CWSمی تواند به ارجاع به منابع مناسب کمک کند.
اگر مشکوک هستید که کودکی مورد سو استفاده یا بی توجه واقع شده است ،به صفحه اصلی گزارش سو استفاده از کودک مراجعه کنید.
گزارش شما می تواند به محافظت از کودک ،محافظت از سایر کودکان در خانه و کمک به والدین کودک کمک کند .شما می توانید با مددکاران اجتماعی درمورد
زمان و یا گزارش مورد نیاز و منابع اجتماعی در دسترس باشید CWS .در صورت لزوم گزارش متقابل را به مجری قانون ارائه می دهد CWS .از تماس های
مشاوره ای استقبال می کند.

خط تلفن ویژه گزارش سو استفاده از کودکان یولو
( (888) 400-0022بدون هزینه)
( (530) 669-2345محلی)
اگر وضعیت اضطراری وجود داشته باشد که در آن کودک تهدید یا آسیب می بیند یا کودک ابراز ترس کرده و تهدید جدی است،

بالفاصله با شماره  911تماس بگیرید.
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چه کسی باید تخلفات سو استفاده و غفلت را گزارش دهد؟
هرکسی می تواند سو ظن به کودک آزاری و  /یا بی توجهی را گزارش کند .گزارشگران دو گروه هستند :شهروندان با احساس مسئولیت و گزارشگران مجاز.
اعضای جامعه نقش مهمی در محافظت از کودکان دارند .در زندگی روزمره ما با کودکان و خانواده هایی روبرو می شویم که ممکن است با دشواری روبرو باشند .ما
یک فرصت منحصر به فرد برای حمایت از خانواده ها و حمایت از کودکان داریم .وقتی مشکوک به کودک آزاری یا بی توجهی به او هستیم ،گزارش هرگونه سوظن به
خدمات رفاه کودک می تواند تفاوتی در زندگی کودک ایجاد کند.
گزارشگران منصوب طبق قانون موظفند سو استفاده از کودک و بی توجهی را به دلیل نقش حرفه ای خود گزارش دهند .گزارشگران موظف شامل کلیه کارمندان مدارس
و مناطق ( به عنوان مثال ،معلمان ،مدیران ،کارکنان و مربیان ورزش) هستند .متخصصان پزشکی و بهداشت روان روحانیت؛ کارگران مراقبت از کودکان ،کارمندان
برنامه جوانان؛ آتش نشانان؛ و افسران پلیس .برای دیدن لیست کاملی از گزارشگران مجاز ،به این سایت مراجعه کنید
http://mandatedreporterca.com/who/who.htm
گزارشگران مجاز:
■ نباید صحت ادعا را بررسی کند.
■ باید سوظن نسبت به سو استفاده را در اسرع وقت از طریق تلفن گزارش کند و باید گزارش کتبی را در مدت  36ساعت از طریق فکس یا ایمیل ارسال کند.
اطالع رسانی به مافوق جایگزین گزارش به خدمات رفاهی کودک نیست و یک سرپرست نمی تواند مانع گزارش دهی شود.
■ باید نام خود در هنگام ازارایه یک گزارش بدهد ،اما هویت آنها محرمانه نگه داشته و تنها با کسانی که تحت قانون مجازات  11166و رفاه و کد موسسات
 827مجاز توسط قانون به اشتراک گذاشته است.
گزارشگران دارای مجوز قانونی ممکن است به دلیل عدم گزارش سوظن خود نسبت به سو استفاده یا بی توجهی ،مسئولیت کیفری داشته باشند .برای پاسخ به
سواالت متداول درباره گزارشگران مجاز ،از  https://mandatedreporterca.com/about/faqبازدید کنید
هنگام گزارش سو استفاده و  /یا بی توجهی ،این وظیفه شماست که هرچه بیشتر اطالعات ،از جمله هرگونه اطالعات در مورد کودک و سوظن های خود را
ارائه دهید 5 .هر اطالعاتی که می توانید ارائه دهید ( به عنوان مثال ،نام  ،اطالعات جمعیتی ،اطالعات تماس) مفید است.

برای اطالعات بیشتر
■ رهنمودهای شناسایی و گزارش سو استفاده از کودکان از وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا
https://www.cde.ca.gov/ls/ss/ap/childabusereportingguide.asp
■ آموزش اجباری گزارشگران دارای مجوز قانونی سواستفاده از کودک از دپارتمان خدمات
اجتماعی کالیفرنیا
/ http://mandatedreporterca.com

■ قاچاق جنسی کودک از مرکز ملی کودکان مفقود و استثمار شده ()NCMEC
https://www.missingkids.org/theissues/trafficking
■ شناخت کودک آزاری و بی توجهی :عالئم و نشانه ها از دروازه اطالعات رفاه کودک
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/signs.pdf

تولید شده توسط اتحاد کودکان و نوجوانان یولو( )YCCAو خدمات سالمتی برای کودکان یولو( )CWSبه عنوان یک پروژه از شورای جلوگیری از سو استفاده از کودکان شهرستان یولو(.)CAPC

بیشتر بدانید در HTTPS ://WWW.YOLOKIDS.ORG/CHILD-ABUSE-PREVENTION-COUNCIL
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