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Làm cách nào để làm báo cáo 
Nguy cơ Tổn hại Đáng kể (RoSH)?
Một đứa trẻ có nguy cơ bị tổn hại đáng kể nếu xảy ra các tình 
huống gây quan ngại cho sự an toàn, phúc lợi hoặc sức khỏe 
của trẻ ở mức độ đáng kể.

Báo cáo RoSH được gửi tới Sở Cộng đồng và Tư pháp NSW 
(DCJ) Đường dây trợ giúp 24 giờ: Số điện thoại 132 111.

Trước tiên, các báo cáo viên nên tham khảo Hướng dẫn Bắt 
buộc dành cho Báo cáo viên (MRG), đây là công cụ trực 
tuyến do Chính phủ NSW triển khai để giúp bạn xác định 
liệu mối quan tâm của mình có cấu thành RoSH hay không. 
https://reporter.childstory.nsw.gov.au/s/mrg 

Nếu bạn biết một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm tức thời, hãy 
gọi Triple Zero ‘000’.

Bạn cũng có thể liên hệ với Văn phòng Bảo vệ An toàn để 
được tư vấn.

Hỗ trợ cho gia đình – Khủng hoảng
Bạo hành Gia đình: 1800 671 442 (24 giờ)

1800RESPECT (Bạo hành Gia đình và Tấn công Tình dục –  
24 giờ): 1800 737 732

Đường dây Sức khỏe Tâm thần: 1800 55 1800

Link2 Vô gia cư: 1800 152 152

Đường dây nóng: 131 114

Hỗ trợ cho Gia đình  – Không khủng 
hoảng
Đường dây cho Phụ huynh: 1300 130 052

Các mối quan hệ Úc: 1300 364 277

Trung tâm Liên hệ Nhà ở & Đường dây Giải đáp Thắc mắc của 
Người bản địa: 1800 422 322

Dịch vụ Giới thiệu Gia đình: 1300 006 480
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Lạm dụng và bỏ bê trẻ em là gì?
Bỏ bê  – 
là khi phụ huynh hoặc người chăm sóc không cung cấp các 
nhu cầu cơ bản của cuộc sống như thực phẩm, quần áo, 
chỗ ở, giáo dục, chăm sóc y tế và giám sát đầy đủ.

Lạm dụng Tình dục – 
là khi ai đó lôi kéo trẻ em hoặc thanh thiếu niên tham gia 
hoạt động tình dục bằng cách sử dụng quyền lực đối với họ 
hoặc lợi dụng lòng tin của họ.

Lạm dụng tình dục có thể liên quan đến các hình thức 
không tiếp xúc như cho trẻ xem nội dung khiêu dâm hoặc 
các hình thức tiếp xúc như hôn, đụng chạm hoặc xâm 
phạm về tình dục.

Điều này cũng có thể bao gồm hành vi tình dục có vấn đề 
hoặc có hại của bạn cùng trang lứa.

Lạm dụng Thân thể – 
là gây tổn hại cho trẻ do những hành động cố ý của phụ 
huynh hoặc người khác chịu trách nhiệm chăm sóc chúng. 
Lạm dụng thân thể bao gồm các hành vi như đánh đập, lắc, 
cắn, bóp cổ, cố ý đốt và cắt bộ phận sinh dục nữ.

Ở NSW, trừng phạt thân thể có thể cấu thành hành vi lạm 
dụng thân thể nếu trẻ bị đánh phía trên vai hoặc có vết 
thương hoặc dấu vết lưu lại trên bất kỳ bộ phận nào của 
cơ thể.

Tác hại tâm lý – 
có thể xảy ra khi hành vi của phụ huynh hoặc người chăm 
sóc làm tổn hại đến sự tự tin và lòng tự trọng của trẻ. Nó 
có thể bao gồm từ chối, cô lập, khủng bố, bỏ bê hoặc làm 
hư trẻ, lạm dụng bằng lời nói hoặc xem thường. Có thể 
một sự cố đơn lẻ dẫn đến tổn thương tâm lý nhưng thường 
là hậu quả của hành vi thường xuyên và lâu dài.

Tiếp xúc với Bạo hành Gia đình – 
xảy ra khi trẻ chứng kiến sự lạm dụng thân thể, lạm dụng 
tình dục hoặc ngược đãi tâm lý của cha, mẹ hoặc anh chị 
em; hoặc hành vi bạo hành của một người gây thiệt hại cho 
người khác hoặc tài sản.

Nghĩa vụ của tình nguyện viên
Một số tình nguyện viên, đặc biệt ở các giáo xứ, có nghĩa vụ 
pháp lý phải báo cáo cáo buộc lạm dụng hoặc bỏ bê. Giám 
mục Bill Wright đã tuyên bố rằng tất cả nhân viên trong 
Giáo phận, bao gồm cả các tình nguyện viên có nghĩa vụ 
đạo đức là quan tâm bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ 
bị tổn thương.

Tôi tin rằng một đứa trẻ đang bị 
lạm dụng
Nếu bạn lo ngại rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng hoặc bị 
bỏ bê, vui lòng thảo luận mối quan tâm của bạn với dịch vụ 
liên quan – giáo viên, hiệu phó hoặc hiệu trưởng trong các 
Trường Công giáo; điều phối viên hồ sơ hoặc quản lý phụ 
trách công việc trong CatholicCare.

Tôi quan ngại về hành vi của một 
nhân viên giáo phận
Nếu bạn lo ngại về hành vi của một nhân viên giáo phận, 
hãy thông báo cho người quản lý dịch vụ liên quan hoặc 
lãnh đạo giáo xứ, người này sau đó sẽ thông báo cho OoSG. 
Hãy nhớ rằng bạn có thể liên hệ trực tiếp với OoSG.

Cam kết của Giáo phận đối với 
việc bảo vệ an toàn
Giáo phận Công giáo Maitland-Newcastle có cam kết lâu dài 
và tuân thủ để thúc đẩy sự an toàn, phúc lợi và sức khỏe của 
trẻ em. Văn phòng Bảo vệ An toàn (OoSG) là tổ chức của Giáo 
phận thể hiện cam kết của mình.

Tại NSW, những người là báo cáo viên bắt buộc đều có một 
yêu cầu theo pháp luật là phải báo cáo về sự nghi ngờ có 
nguy cơ gây tổn hại đáng kể (RoSH) cho Sở Cộng đồng và Tư 
pháp (DCJ).

Báo cáo viên bắt buộc là người trong quá trình làm công việc 
chuyên môn của mình hoặc công việc được trả lương khác 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, giáo dục, 
dịch vụ cho trẻ em, dịch vụ dân cư hoặc thực thi pháp luật, 
toàn bộ hoặc một phần, cho trẻ em. Vào ngày 1 tháng 3 năm 
2020, các nhóm báo cáo viên bắt buộc ở NSW cũng được mở 
rộng để bao gồm:

 f người trong đoàn mục sư tôn giáo, hoặc người cung cấp 
các hoạt động dựa trên tôn giáo cho trẻ em (lĩnh lương 
hoặc tự nguyện)

 f nhà tâm lý học đã đăng ký cung cấp dịch vụ chuyên 
nghiệp như một nhà tâm lý học.


