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Những nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các nhân viên và
gia đình bản xứ hợp tác với các chương trình mà Trường
Cao đẳng Anh ngữ Ireland (ICE) tổ chức.

"Trẻ em là trên hết: Nguyên tắc Quốc gia về Bảo vệ và
Phúc lợi Trẻ em 2011 của Ireland", là một bộ nguyên tắc
được ban hành nhằm hỗ trợ người dân xác định và báo cáo
các tình trạng lạm dụng trẻ em, hoặc các tình trạng trẻ em
bị bỏ rơi. Bộ nguyên tắc này còn nhấn mạnh vai trò và
trách nhiệm của HSE (Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe & Xã hội)
và An Garda Síochána (Cảnh sát Quốc gia Ireland), là hai
cơ quan giữ trách nhiệm trong các điều luật bảo vệ trẻ em.
Bộ nguyên tắc này bao gồm những nguyên tắc tiêu chuẩn,
từ đó cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan, cộng đồng và
các tổ chức tình nguyện trực tiếp làm việc với trẻ em hoặc
cung cấp dịch vụ cho trẻ em.

Tất cả mọi người trong xã hội có trách nhiệm quan tâm đến
trẻ em, và cần phải cẩn trọng với khả năng mà những đứa
trẻ họ đang tiếp xúc có thể đang gặp phải nguy cơ bị xâm
hại hoặc bị lạm dụng. Chính vì thế, bộ nguyên tắc quốc gia
này được xây dựng nhằm khuyến khích mọi người dân báo
cáo các mối nghi hại hoặc những trường hợp không rõ an
toàn cho Dịch vụ Gia đình và Trẻ em của HSE.

Toàn bộ các nhân viên chủ lực của ICE đều đã tham gia
Khóa đào tạo về Bảo vệ Trẻ em do Barnardos (Tổ chức
Bảo vệ Trẻ em của Vương quốc Anh) điều hành. DLP (Người
chịu trách nhiệm) chính của ICE - Susan Mc Elhiinney đã
tham dự Khóa đào tạo DLP do Barnardos điều hành.

Người chịu trách nhiệm xử lý, DLP và Phó DLP, có trách
nhiệm thực hiện những nguyên tắc này là:
DLP: Susan Mc Elhinney
Phó DLP: Deirdre Rochford
DLP Clongowes: Lesley Mc Elhinney
DLP Glenstal Abbey: Lauren Tyrell

Bạn có thể liên hệ với tất cả các nhân viên DLP của ICE
Ireland qua info@iceireland.com

1. Giới thiệu 
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2. Định nghĩa về "Trẻ em"
và "Người lớn yếu thế"

Trẻ em: Người dưới 18 tuổi.
Người lớn yếu thế (vulnerable person): Người từ 18 tuổi trở
lên, đang nhận hoặc có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trợ
giúp vì lý do tâm thần hoặc khuyết tật, tuổi tác hoặc bệnh
tật; là người không có khả năng tự chăm sóc, hoặc không
thể tự bảo vệ bản thân trước sự xâm hại hoặc ngược đãi.
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3. Tuyên bố sứ mệnh

Đảm bảo rằng nhà trường đang thực hiện quá trình tuyển dụng
được an toàn hơn bằng cách kiểm tra mức độ phù hợp của
từng nhân viên và gia đình bản xứ.
Bảo vệ mọi học sinh khỏi bất kỳ hình thức lạm dụng nào, cho dù
từ người lớn hay từ học sinh khác.
Cảnh giác với các dấu hiệu lạm dụng cả bên trong và bên
ngoài trường học.
Có biện pháp xử lý thích hợp với mọi nghi ngờ hoặc khiếu nại về
lạm dụng.
Xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, đảm bảo
không có giáo viên nào hoặc người vô tội nào bị ảnh hưởng bởi
những cáo buộc sai lệch.
Cẩn trọng với các nhu cầu y tế của trẻ em bị mắc các bệnh lý.
Tuân thủ hợp lý và nghiêm ngặt các quy trình sức khỏe & an
toàn.
Thực hiện tất cả các quy trình để đảm bảo cơ sở của Trường
được an toàn hết mức có thể.
Thực hiện các chính sách rõ ràng về ma túy, rượu và lạm dụng
chất kích thích.
Đảm bảo có một chính sách tập trung toàn diện chống lại bắt
nạt thông qua việc nhận biết các trường hợp lạm dụng quyền
lực giữa người lớn, giữa người lớn và trẻ em và giữa trẻ em.
Đảm bảo các nhân viên và gia đình host được thông báo đầy
đủ về các vấn đề Bảo vệ Trẻ em.
Đảm bảo các nhân viên và gia đình host được thông báo đầy
đủ về các thủ tục ICE để báo cáo các nguy cơ như được nêu
trong bộ nguyên tắc này.
Hợp tác mật thiết hơn với các cơ quan đưa ra các điều luật Bảo
vệ Trẻ em.

ICE công nhận các quyền của trẻ em và người lớn yếu thế được
bảo vệ khỏi lạm dụng, bạo lực và ngược đãi. ICE đồng thời cam kết
sẽ cung cấp một môi trường an toàn cho trẻ em và người lớn yếu
thế trong mọi dịch vụ của mình.

Ban Quản lý đảm bảo rằng tổ chức sẽ tuân theo các quy trình bảo
vệ an toàn hiệu quả, tuân thủ tất cả các yêu cầu trong điều luật và
đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành một cách nghiêm ngặt.

ICE cam kết đảm bảo tất cả các nhân viên của ICE đều có nhận
thức đầy đủ về các chính sách và thủ tục liên quan đến việc bảo vệ
trẻ em và người lớn yếu thế. Việc rèn luyện các kỹ năng thích hợp
để đưa ra các lựa chọn, phán đoán, quyết định có lý do và sáng
suốt nhằm:
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Nguyên tắc chung dành cho nhân viên & giáo viên ICE

Đảm bảo tất cả các nhân viên đều có nhiệm vụ thường xuyên chăm sóc và trông nom kỹ
lưỡng mọi học sinh dưới 18 tuổi.
Tránh các tình huống khi chỉ có một nhân viên có mặt cùng với một học sinh. Trong những
trường hợp cần thiết phải gặp mặt riêng thì nhân viên nên gặp học sinh trong một căn
phòng có thể nhìn thấy rõ lối ra, và đồng thời để mở cửa phòng nếu có thể.
Nên tránh gặp gỡ bất kỳ học sinh nào dưới 18 tuổi bên ngoài môi trường, cơ sở giảng dạy
thông thường. Trong trường hợp bất khả kháng thì phải thông báo cho một nhân viên khác
biết rằng cuộc gặp mặt đang diễn ra.
Mối quan hệ thân mật hoặc tình dục giữa nhân viên và học sinh dưới 18 tuổi là hành vi lạm
dụng lòng tin có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong các tình huống mà học sinh có thể cung cấp thông tin mang tính chất đặc biệt nhạy
cảm, chẳng hạn như chấp nhận được nhân viên tư vấn trong lĩnh vực tôn giáo, thì nhân viên
phải cẩn thận để không thăm dò các chi tiết quá sâu, tránh bị hiểu nhầm là sự xâm phạm
không chính đáng.
Tránh những tiếp xúc cơ thể không cần thiết với thanh niên và trẻ em, ví dụ như các cử chỉ
thường xuyên đặt tay lên vai hoặc cánh tay. Tuy đây là những cử chỉ có thể mang chủ đích
tốt, nhưng khả năng cao sẽ gây hiểu nhầm.
Trong các tình huống cần thiết mà nhân viên phải thực hiện kiềm chế hành vi của học sinh,
nhân viên phải sử dụng lực tối thiểu và có thể thực hiện các hành động cần thiết nhằm mục
đích kiềm chế để tránh tự gây thương tích cho bản thân hoặc gây thương tích cho người
khác.
Trong trường hợp nhân viên được yêu cầu thực hiện sơ cứu (thường là sơ cứu viên đã được
đào tạo), nếu có thể thì phải đảm bảo một nhân viên khác có mặt trong lúc đó để xem liệu
việc tiếp xúc cơ thể là có cần thiết hay không.
Nhân viên phải cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ của mình và không được
đưa ra những nhận xét không cần thiết có thể bị hiểu nhầm là mang hàm ý tình dục.
Không cung cấp số điện thoại cá nhân, email cá nhân hoặc địa chỉ nhà riêng của bất kỳ
nhân viên nào cho học sinh nhỏ tuổi trừ trường hợp đây là số điện thoại liên quan đến vấn
đề an toàn của học sinh trong các hoạt động.
Trong trường hợp có bất kỳ học sinh nào tiết lộ rằng mình đang bị lạm dụng hoặc nghi ngờ
có trường hợp lạm dụng đang xảy ra, nhân viên nên giải thích cho học sinh biết rằng thông
tin này sẽ được tham khảo và phải làm theo hướng dẫn trong phần sau. Đừng cố gắng giải
quyết bất kỳ khiếu nại nào một mình hoặc tự ý báo cáo tất cả các cáo buộc, lạm dụng.
Nếu đội ngũ nhân viên của Trường Cao đẳng Anh ngữ Ireland cảm thấy bản thân có nguy cơ
trở thành đối tượng của những cáo buộc không chính đáng liên quan đến các học sinh nhỏ
tuổi thì phải thông báo cho Ban Quản lý Trung tâm.
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4. Định nghĩa về "lạm dụng"

Lạm dụng người lớn yếu thế có thể cấu thành hành vi lạm dụng về thể chất, tâm lý, tình cảm,
tài chính, tình dục hoặc bị người khác bỏ rơi. Lạm dụng có thể là một hành động đơn lẻ hoặc
lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, cũng có thể là một hoặc nhiều hình thức. Việc thiếu
các hành động thích hợp cũng được xem là một hình thức lạm dụng.

Nhận biết về 5 loại lạm dụng trẻ em

Bạo hành thể xác: Bạo hành thể xác xảy ra khi người chăm sóc gây ra bất kỳ thương tích thể
chất hoặc tham gia vào các hành động có nguy cơ cao gây tổn hại đến trẻ. Ví dụ như làm trẻ
bị thương, gây đau đớn, đầu độc, nắm giật mạnh hoặc bất cứ hình thức nào gây tổn hại về
thể chất cho trẻ.
Lạm dụng tình dục: Lạm dụng tình dục xảy ra khi một đứa trẻ bị người lớn sử dụng để thỏa
mãn, kích thích tình dục của mình hoặc của người khác. Các hình thức lạm dụng tình dục bao
gồm bóc lột tình dục trực tiếp hoặc gián tiếp; đe dọa hoặc lôi kéo trẻ em vào các hoạt động
tình dục không phù hợp.
Bạo hành cảm xúc: Bạo hành cảm xúc thường xảy ra trong mối quan hệ giữa người chăm sóc
và trẻ em, ít khi là một sự kiện cụ thể. Bạo hành cảm xúc xảy ra khi trẻ em không được đáp
ứng các nhu cầu về tình cảm, sự chấp thuận, nhất quán và an toàn. Các hình thức cụ thể bao
gồm liên tục từ chối trẻ; nhạo báng, hăm dọa, khiến trẻ sợ hãi hoặc phủ nhận các giá trị và
quyền làm người của trẻ.
Bỏ rơi: Bỏ rơi là việc không đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thể chất và sinh lý của trẻ. Điều
này có thể được chia thành các loại bỏ rơi khác nhau như bỏ mặc sức khỏe, sự an toàn, sự
phát triển do không cung cấp đầy đủ thức ăn, quần áo, nhà ở, giám sát và bảo vệ trẻ khỏi
những nguy hại có thể xảy ra; bỏ rơi cảm xúc, trẻ không nhận được tình cảm và sự quan tâm
từ người lớn, hay bỏ mặc giáo dục của trẻ và các phúc lợi xã hội khác mà trẻ đáng nhẽ phải
được hưởng.
Bắt nạt: Bắt nạt có thể được định nghĩa là hành vi cố ý gây tổn thương, thường lặp đi lặp lại
trong một khoảng thời gian khiến những người bị bắt nạt khó có thể tự vệ. Bắt nạt diễn ra
dưới nhiều hình thức, nhưng được chia làm ba loại chính là thể chất (đánh, đá, trộm cắp); lời
nói (nhận xét phân biệt chủng tộc hoặc kỳ thị đồng tính, đe dọa, gọi tên) và cảm xúc (cô lập
một cá nhân khỏi các hoạt động, dẫn đến việc không nhận được sự chấp nhận từ các thành
viên khác trong xã hội).

1.

2.

3.

4.

5.

Thiệt hại do bắt nạt thường bị đánh giá thấp. Nó có thể gây ra tổn hại lớn cho trẻ em ở mức độ
ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, hoặc nghiêm trọng hơn là gây ra thương tổn
thể xác.
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5. Nhận biết sự lạm dụng

Xem xét khả năng xảy ra.
Để ý các dấu hiệu bị bỏ rơi hoặc lạm dụng.
Thông tin được ghi chép lại.

Về thể chất: xô đẩy, đá, đánh, véo và các hình thức bạo lực hoặc đe dọa khác.
Lời nói: gọi tên, mỉa mai, tung tin đồn, trêu chọc dai dẳng.
Tình cảm: phớt lờ, dằn vặt, chế giễu, sỉ nhục.
Bắt nạt dai dẳng có thể dẫn đến: Trầm cảm, tự ti, nhút nhát. Thành tích học tập kém, bị cô
lập, bị đe dọa hoặc có ý định tự tử.
Các dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ có thể bị bắt nạt là: Về nhà với những vết cắt, vết bầm
tím, quần áo rách nát, đòi thay thế các đồ vật mà trẻ bị trộm, mất tiền túi. Xa lánh những
người bạn tốt trước đây, tính tình thất thường, nóng nảy, muốn trốn khỏi nhà, gây gổ với
anh chị em trong gia đình. Học kém hơn ở trường, khó ngủ, lo lắng, trở nên trầm lặng và
thu mình.

Việc phát hiện lạm dụng không phải là điều đơn giản và dễ dàng. Do đó, điều quan trọng là
phải thông báo các mối nghi ngờ với DLP (Người chịu trách nhiệm xử lý) được nêu chi tiết trong
bộ nguyên tắc này. Dưới đây là một vài dấu hiệu trong tâm lý và thể chất của trẻ nhằm nhận
biết nếu trẻ bị lạm dụng. Tuy nhiên các dấu hiệu này không thể chắc chắn rằng trẻ đã bị lạm
dụng, nó có thể chỉ ra các trường hợp khác ngoài lạm dụng trẻ em. Tất cả các dấu hiệu và
triệu chứng phải được kiểm tra dựa theo hoàn cảnh của trẻ và gia đình.

Nguyên tắc để nhận biết:

Bắt nạt
Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận biết trẻ bị bắt nạt bởi vì bắt nạt có rất nhiều hình thức
khác nhau. Trẻ có thể bị vướng vào các cuộc bắt nạt tấn công như:

Bạo hành thể xác
Cơ thể trẻ xuất hiện nhiều vết bầm tím, vết thương không giải thích được hoặc không phù hợp
với lời giải thích của trẻ, có thể nhìn thấy các vết thương trên các bộ phận “mềm” của cơ thể,
nơi không xảy ra chấn thương do tai nạn, ví dụ như má, bụng, lưng và mông. Việc trì hoãn điều
trị y tế với các vết thương của trẻ khi cần thiết là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là các vết
bỏng vì những vết bỏng thường không được phát hiện sớm do vết phồng rộp chỉ xuất hiện sau
một khoảng thời gian.

Các dấu hiệu trên cơ thể: Những vết bầm tím, vết thương không rõ nguyên nhân trên bất kỳ
bộ phận nào của cơ thể, các vết bầm tập trung theo từng vùng, thường xuất hiện ở vùng bắp
tay, vùng bên ngoài đùi. Cụ thể hơn là: bỏng thuốc lá, dấu vết cắn của người, gãy xương, da
đầu xuất hiện nhiều vết trầy, hoặc những vết bỏng có hình dạng rõ ràng.

Các dấu hiệu trong hành vi: Sợ phải giải thích với bố mẹ, có hành vi hung hăng hoặc bộc phát
tính khí nghiêm trọng, giật mình khi bị tiếp cận hoặc chạm vào, từ chối thay quần áo trong thời
tiết nóng bức, trầm cảm, có hành vi tránh mặt và chạy trốn khỏi nhà.
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Lạm dụng tình dục
Người lớn lợi dụng trẻ em để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, xâm hại cả trẻ em gái và
trẻ em trai ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Thông thường, trong các
trường hợp lạm dụng tình dục, hành vi của trẻ là dấu hiệu đầu tiên khiến các bậc phụ huynh
lo lắng, mặc dù các dấu hiệu thể chất cũng có thể xuất hiện. Trong tất cả các trường hợp đó,
trẻ bị lạm dụng tình dục làm như vậy vì các em không muốn điều đó tiếp tục diễn ra. Do đó,
điều quan trọng là các em phải được lắng nghe và được xem xét một cách nghiêm túc.

Các dấu hiệu trên cơ thể: Đau hoặc ngứa ở vùng sinh dục, bầm tím hoặc chảy máu gần
vùng sinh dục, bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, tiết dịch âm đạo hoặc nhiễm
trùng, đau dạ dày, khó chịu khi đi lại hoặc ngồi xuống, mang thai.

Các dấu hiệu trong hành vi: Các hành vi thay đổi đột ngột hoặc không giải thích được, ví dụ:
trở nên hung hăng hoặc thu mình, sợ bị bỏ lại với một người hoặc một nhóm người cụ thể,
gặp ác mộng, chạy trốn khỏi nhà, kiến thức tình dục vượt quá độ tuổi hoặc trình độ phát
triển của trẻ, trẻ có các hình vẽ hoặc ngôn ngữ tình dục, tiểu dầm, xuất hiện các vấn đề về
ăn uống như ăn quá nhiều hoặc biếng ăn, có hành vi làm hại bản thân, đôi khi dẫn đến ý
định tự sát, nói rằng mình có những bí mật không thể nói với ai, lạm dụng chất kích thích
hoặc ma túy, đột nhiên có nguồn tiền không rõ nguyên nhân, không được phép có bạn bè
(đặc biệt là ở tuổi vị thành niên), cư xử theo khuynh hướng khiêu dâm đối với người lớn.

Lạm dụng tình cảm
Việc lạm dụng tình cảm có thể khó xác định, vì thường không có dấu hiệu rõ ràng trên cơ
thể. Trẻ có thể bị chậm phát triển do các cơ quan trong cơ thể của trẻ không phát triển bình
thường, mặc dù điều này thường chỉ thể hiện rõ nếu trẻ tăng cân trong các trường hợp như
nằm viện hoặc không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ. Mặc dù vậy, những đứa trẻ có bề
ngoài được chăm sóc tốt vẫn có thể bị lạm dụng tình cảm do bị chế nhạo, hạ thấp hoặc bị
coi thường. Trẻ có thể nhận được ít hoặc không nhận được tình yêu thương hoặc sự quan
tâm từ cha mẹ hay người bảo hộ. Xâm hại tình cảm cũng có thể xảy ra dưới hình thức không
cho phép trẻ chơi với những đứa trẻ khác.

Các dấu hiệu trong hành vi: các hành vi về thần kinh, ví dụ: mút tay, xoắn tóc, bồn chồn, khó
kết bạn, sợ mắc lỗi, rối loạn ngôn ngữ đột ngột, tự làm hại bản thân, sợ bố mẹ hỏi về hành vi
của mình, chậm phát triển về mặt cảm xúc.

Bỏ bê
Bỏ bê có thể là một hình thức lạm dụng khó nhận biết, nhưng lại có một số tác động lâu dài
và gây tổn hại đến trẻ em.

Các dấu hiệu trên cơ thể: Liên tục đói bụng, đôi lúc ăn trộm thức ăn của những đứa trẻ khác,
không được sạch sẽ, sụt cân, mặc quần áo không phù hợp với tình trạng bệnh của trẻ.

Các dấu hiệu trong hành vi: Thường phàn nàn về việc luôn mệt mỏi, không yêu cầu hỗ trợ y
tế hoặc không có mặt tại các cuộc gặp gỡ với người khác, có ít bạn bè, đề cập đến việc bị bỏ
rơi một mình hoặc không có người giám sát.

5. Nhận biết sự lạm dụng
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6. Vai trò của Người chịu trách nhiệm xử lý
(Designated Liaison Persons - DLP / Phó DLP) 

Hãy lắng nghe những gì các em đang chia sẻ một cách nghiêm túc.
Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Hãy nhớ rằng học sinh chia sẻ với bạn bởi vì các em tin
tưởng bạn. Không được hoảng loạn.
Cần hiểu rằng đối với các em thì việc tiết lộ thông tin về vụ việc đã xảy ra có thể là điều rất
khó khăn.
Giúp các em hiểu rằng việc chia sẻ về những điều đã xảy ra là đúng và các em không làm
gì sai.
Ban đầu có thể các em chỉ tiết lộ 1 ít thông tin để xem thử phản ứng của bạn, và sau một
khoảng thời gian đủ tin tưởng thì các em mới chia sẻ đầy đủ sự việc.
Hãy lắng nghe toàn bộ câu chuyện của các em. Cho các em thời gian và cơ hội để chia sẻ
càng nhiều càng tốt nếu các em muốn, đừng tạo áp lực. Cho phép các em tiết lộ theo tốc
độ của riêng mình và bằng ngôn ngữ của mình.
Cẩn thận khi đặt câu hỏi. Đây là công việc của người điều tra, việc của nhân viên là hỗ trợ
cho các em. Tránh những câu hỏi như có phải người đó đã thực hiện hành vi lạm dụng
không hay những hành vi lạm dụng cụ thể mà các em kể có thực sự xảy ra hay không.
Những câu hỏi như vậy có thể khiến cho cuộc điều tra chính thức trở nên phức tạp hơn.
Không bày tỏ bất kỳ ý kiến cá nhân nào về đối tượng bị cáo buộc lạm dụng trong câu
chuyện của các em.
Nên trấn an các em rằng tình cảm giữa bạn và các em không hề xấu đi bởi những điều mà
các em đã tiết lộ.
Ghi lại thông tin và báo cáo cho quản lý và một DLP càng sớm càng tốt.
Trách nhiệm quan trọng của DLP sẽ bao gồm các nhiệm vụ sau:
Chia sẻ những nguyên tắc này với tất cả các nhân viên khác của ICE.
Khi nghi ngờ có trường hợp lạm dụng trẻ em xảy ra, hãy liên hệ với nhân viên HSE có liên
quan đến trường hợp đó.
Nắm thật rõ tất cả các nguyên tắc này.
Hướng dẫn cho các nhân viên khác và các gia đình bản xứ về chính sách bảo vệ trẻ em
trong lý thuyết lẫn thực tiễn.

Tất cả các nhân viên phải báo cáo với người chịu trách nhiệm xử lý trong đội ngũ khi có bất kỳ
mối nghi ngờ, lo lắng nào về các hành vi hoặc sự cố đã xảy ra. Nếu người chịu trách nhiệm xử
lý không có mặt hoặc không liên lạc được thì nhân viên phải báo cáo sự cố cho các thành viên
cấp cao hơn. Bởi vì khi gặp phải tình huống xảy ra trong thực tế, nhân viên vẫn có thể bị sốc
và không có sự chuẩn bị đầy đủ cho dù đã đọc kỹ bộ nguyên tắc này.

Nếu một học sinh tiết lộ rằng mình đã bị lạm dụng, nhân viên và đình bản xứ cần phải lưu ý
những điểm quan trọng sau:

Department of Children and Youth Affairs (Cục Trẻ em và Thanh niên), 43 - 49 Mespil
Road, Dublin 4.
Điện thoại: 01 6473000, E-Mail: contact@dcya.gov.ie; Website: www.dcya.gov.ie

DLP hoặc Phó DLP có thể nói chuyện với người có chuyên môn trước khi bắt đầu các thủ tục
báo cáo bằng cách liên lạc với cơ quan bên dưới:
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7. Thủ tục Báo cáo hành vi lạm dụng trẻ em

Các thông tin được trẻ tiết lộ sẽ trở thành cáo buộc lạm dụng. Cáo buộc đó có thể chống lại
hoặc không chống lại cá nhân đã được nêu tên.
Nghi ngờ lạm dụng là bày tỏ sự lo ngại về hành vi lạm dụng có thể đã xảy ra hoặc có nguy
cơ sẽ xảy ra.
Các cáo buộc, nghi ngờ lạm dụng trẻ em và người lớn yếu thế có thể được báo cáo cho các
Giám đốc Điều hành của ICE.
DLP và Phó DLP luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn.
Sự an toàn của trẻ em và người lớn yếu thế phải luôn được đặt lên trên hết.
ICE không có trách nhiệm điều tra, đánh giá hoặc xác định xem lạm dụng đã xảy ra hay
chưa. ICE chỉ có có trách nhiệm ghi lại thông tin hoặc các mối nghi ngờ và thông báo cho Cơ
quan theo điều luật.
Mọi thông tin được tiết lộ và các nghi ngờ phải được báo cáo cho Cơ quan theo điều luật,
tức nhân viên Điều hành Dịch vụ Y tế và nhân viên của Cảnh sát Hình sự Quốc gia Ireland.
Trong quá trình thực hiện các báo cáo về hành vi lạm dụng đã xảy ra hoặc nghi ngờ lạm
dụng, cá nhân đó phải đảm bảo rằng sự an toàn và phúc lợi của trẻ em và người lớn dễ bị
tổn thương luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Trong các tình huống khẩn cấp, thông tin phải được
báo cáo trực tiếp.

Cơ quan Dịch vụ Gia đình và Trẻ em HSE cần được thông báo ngay khi có bất kỳ mối nghi ngờ
rằng trẻ đã, đang hoặc có nguy cơ bị lạm dụng, bỏ rơi.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

8. Thủ tục báo cáo trong trường hợp đối tượng có
hành vi lạm dụng là nhân viên

Sự an toàn và phúc lợi của trẻ em và người lớn yếu thế luôn là ưu tiên hàng đầu.

Khi thực hiện báo cáo đối với trường hợp trên, hãy liên hệ với Người chịu trách nhiệm xử lý, tức
là DLP hoặc Phó DLP. Người chịu trách nhiệm xử lý sẽ đánh giá và xem xét thông tin đã được
cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Sau một thời gian ngắn tham khảo ý
kiến và tư vấn từ các tổ chức bên ngoài thích hợp như HSE, cáo buộc đó sẽ được quyết định là
có vô căn cứ hay không hoặc có bảo đảm hay không. Khi báo cáo các trường hợp lạm dụng
hoặc nghi ngờ lạm dụng thì điều cần thiết nhất là phải áp dụng nguyên tắc bảo mật. Thông tin
chỉ nên được chia sẻ nếu đó là thông tin cần thiết và số lượng người cần được cung cấp thông
tin phải được giữ ở mức tối thiểu. Nếu người xử lý báo cáo bị phát hiện có hành vi làm việc kém
hiệu quả, người đại diện sẽ bị cảnh cáo về hành vi đó. Đây cũng có thể là cơ sở để chấm dứt
hợp đồng.

Trong trường hợp khẩn cấp, phải báo cáo trực tiếp cho Cảnh sát Quốc gia Ireland hoặc Nhân
viên Chăm sóc Sức khỏe & Xã hội Ireland. 
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9. Hệ thống quản lý được áp dụng để tăng cường
bảo vệ trẻ em

Mọi thông tin được tiết lộ, mối nghi ngờ và cáo buộc lạm dụng.
Tất cả các văn bản liên quan đến khiếu nại, mối nghi ngờ hoặc các cáo buộc, bao gồm lời
khuyên không chính thức từ các cơ quan có liên quan hoặc từ chính quyền; báo cáo chính
thức và biên bản của mọi cuộc họp liên quan đến báo cáo đó.
Tất cả các biểu mẫu Garda Vetting (Tổ chức Bảo vệ Trẻ em & Người lớn yếu thế) và các
văn bản liên quan.
Việc tuân thủ các quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tốt sẽ giảm thiểu nguy cơ mà
những người không phù hợp lại nhận được vị trí làm việc với trẻ em và thanh niên. Tuy
nhiên, vẫn không loại trừ khả năng xảy ra lạm dụng trong tổ chức và quan trọng nhất là
phải luôn cảnh giác thường xuyên: 
Tất cả nhân viên đều phải nắm rõ các thủ tục và chính sách bảo vệ trẻ em. 
Tất cả nhân viên đều phải nhận thức được trong các tình huống thực tế để tránh dẫn đến
các hành vi không đúng nguyên tắc.

DLP chịu trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ liên quan đến Bảo vệ an toàn cho trẻ em và người lớn
yếu thế trong kho lưu trữ an toàn, bao gồm:

Bảo vệ nhân viên ICE

Vì ICE có các nhân viên và học sinh trên 18 tuổi tại trường nên sẽ có nguy cơ xảy ra các
trường hợp lạm dụng trẻ em. ICE đưa ra các nguyên tắc về cách tốt nhất để tránh các cáo
buộc lạm dụng, chẳng hạn như tránh ôm học sinh hoặc các hành động khác liên quan đến
việc thể hiện tình cảm, bởi đây là những hành động có thể bị hiểu lầm. Nhà trường có chính
sách "không chạm vào" các em học sinh, đồng thời nhân viên cũng được cam kết là không ở
một mình trong phòng cùng với một em học sinh.

Chính sách này đã được cung cấp cho các nhân viên ICE, phụ huynh và các văn phòng đại
diện của ICE. 

Chính sách này được chỉnh sửa lần cuối vào tháng 6 năm 2019.
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