
Chính sách Bảo vệ Trẻ em I hiệu lực từ tháng 9 năm 2018 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Child 

Protection 



Chính sách Bảo vệ Trẻ em I hiệu lực từ tháng 9 năm 2018 

    

 

Policy 
Chính sách 

Bảo vệ Trẻ em 

Hiệu lực từ tháng 9, 2018 
 

 

Mục lục 

 
1. Tổng quan ....................................................................................................................................... 1 
2. Giới thiệu ......................................................................................................................................... 2 
2.1. Tuyên bố chính sách ....................................................................................................................... 2 
2.2. Mục đích và phạm vi áp dụng ......................................................................................................... 2 
3. Khái niệm......................................................................................................................................... 2 
4. Vai trò và trách nhiệm ..................................................................................................................... 3 
4.1. Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Điều hành .............................................................................. 3 
4.2. Cán bộ Quản lý ............................................................................................................................... 3 
4.3. Nhân sự ........................................................................................................................................... 3 
4.4. Tất cả cán bộ AFV .......................................................................................................................... 4 
4.5. Đối tác AFV ..................................................................................................................................... 4 
5. Tương tác với trẻ em ...................................................................................................................... 5 
5.1. Truyền thông ................................................................................................................................... 5 
5.2. Công nghệ thông tin (IT) ................................................................................................................. 7 
5.3. Bảo trợ trẻ ....................................................................................................................................... 7 
5.4. Chương trình và Tình huống khẩn cấp .......................................................................................... 7 
5.5. Nhân sự ........................................................................................................................................... 8 
6. Quy trình khai báo ........................................................................................................................... 8 
6.1. Đối với cáo buộc liên quan đến nội bộ AFV ................................................................................... 8 
6.2. Đối với trường hợp không liên quan đến nội bộ AFV .................................................................... 9 
6.3. Bảo mật ........................................................................................................................................... 9 
7. Tuân thủ chính sách và giải quyết tranh chấp ............................................................................... 9 
8. Rà soát chính sách ......................................................................................................................... 9 
9. Phụ lục 1 – Khái niệm và nhận biết xâm hại trẻ em ...................................................................... 9 
9.1. Định nghĩa/hình thức xâm hại thể chất trẻ em của WHO .............................................................. 9 
9.2. Nhận biết sự xâm hại hoặc bóc lột ............................................................................................... 10 
10. Phụ lục 2 – Biên bản cho phép sử dụng thông tin và hình ảnh .................................................. 12 

Chữ ký cha mẹ/người giám hộ:   Ngày:  Họ tên cha mẹ/người giám hộ:   Ngày: ..................................... 12 

11. Cam kết tuân thủ Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV ............................................................... 13 
 

 
 



  

  
Chính sách Bảo vệ Trẻ em I hiệu lực từ tháng 9 năm 2018   1 
  

1. Tổng quan 

Chính sách này được xây dựng dựa trên tiền đề cơ bản là AFV không chấp nhận bất kỳ hình thức xâm hại 
hoặc bóc lột trẻ em nào. Trẻ em tiếp xúc với AFV phải được bảo vệ khỏi các hành động có chủ ý hoặc 
không chủ ý khiến trẻ có nguy cơ bị ngược đãi, xâm hại tình dục, thương tổn, phân biệt đối xử và trở 
thành nạn nhân của mọi hình thức xâm hại khác. Trong mọi hành động liên quan đến trẻ em, AFV luôn 
đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu, dựa trên cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Công ước Quyền Trẻ em 
1989 và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948, nhằm khuyến khích sự tôn trọng đối với quyền trẻ em. 

Mục đích của chính sách này là để đảm bảo rằng AFV có các hướng dẫn để bảo vệ trẻ em khỏi các hành 
động có chủ ý hoặc không chủ ý khiến trẻ có nguy cơ gặp rủi ro hoặc bị xâm hại bởi bất kỳ thành viên 
nào của tổ chức. Chính sách này áp dụng cho tất cả các bên có liên quan đến AFV bao gồm cán bộ nhân 
viên, tư vấn, thực tập sinh, tình nguyện viên, thành viên Hội đồng Quản lý (HĐQL), đại diện các cơ quan 
đối tác, nhà tài trợ, nhà báo và những người khác có tiếp xúc với trẻ em do có sự liên hệ với AFV. 

Chính sách này định nghĩa trẻ em là người dưới 18 tuổi và sử dụng định nghĩa xâm hại trẻ em của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) là ‘mọi hình thức ngược đãi về thể chất và/hoặc tinh thần, lạm dụng tình dục, 
sao nhãng, bỏ mặc, bóc lột về mặt kinh tế hoặc các hình thức lạm dụng khác dẫn tới việc sức khỏe, mạng 
sống, sự phát triển hay phẩm giá của trẻ bị tổn hại hoặc có nguy cơ bị tổn hại trong một mối quan hệ 
bao hàm trách nhiệm, niềm tin hoặc quyền lực.’ 

Chính sách xác định rõ vai trò và trách nhiệm liên quan đến bảo vệ trẻ em của tất cả các cán bộ AFV bao 
gồm HĐQL, Giám đốc Điều hành, Cán bộ Quản lý, Nhân sự, cán bộ nhân viên và đối tác của AFV. Chính 
sách cũng đề xuất các biện pháp tổ chức nội bộ liên quan tới quy trình tương tác với trẻ em để bảo đảm 
sự an toàn của trẻ trong các lĩnh vực chính như Truyền thông, Công nghệ Thông tin, Bảo trợ trẻ, Chương 
trình và Tình huống khẩn cấp, và Nhân sự. 

Chính sách đưa ra các thủ tục khai báo đối với các cáo buộc liên quan đến nội bộ AFV và cáo buộc đối 
với người không phải cán bộ AFV. Tài liệu này cũng bao gồm nguyên tắc tuân thủ và cơ chế giải quyết 
tranh chấp cùng với hậu quả của việc vi phạm chính sách. 

Phần cuối của tài liệu này bao gồm các phụ lục về Khái niệm và nhận biết xâm hại trẻ em, Biên bản cho 
phép sử dụng thông tin và hình ảnh và Cam kết tuân thủ Chính sách Bảo vệ Trẻ em của cán bộ nhân viên 
hoặc bất kỳ ai có liên hệ với AFV nhằm khẳng định rằng họ đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách Bảo vệ 
Trẻ em của AFV và các phụ lục liên quan. 
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2. Giới thiệu 

2.1. Tuyên bố chính sách 

AFV không thỏa hiệp với bất kỳ hình thức lạm dụng hay xâm hại nào tới trẻ em. Mọi trẻ em tiếp xúc với 
AFV đều phải được bảo vệ khỏi tất cả các hành động có chủ ý hoặc không chủ ý có thể dẫn tới nguy cơ 
trẻ bị ngược đãi, lạm dụng tình dục, thương tổn, phân biệt đối xử hoặc trở thành nạn nhân của các hình 
thức xâm hại khác.  

Trong mọi hành động liên quan đến trẻ em, AFV luôn đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu và đề cao trách 
nhiệm tuân thủ các nguyên tắc được đề ra trong Công ước Quyền Trẻ em 1989 và Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền 1948 nhằm khuyến khích sự tôn trọng đối với quyền trẻ em. 

2.2. Mục đích và phạm vi áp dụng 

Mục đích của Chính sách Bảo vệ Trẻ em là để đảm bảo AFV có các hướng dẫn cho việc bảo vệ trẻ em 
khỏi các hành động có chủ ý hoặc không chủ ý có thể dẫn tới nguy cơ trẻ em bị ngược đãi, lạm dụng tình 
dục, gây thương tích, phân biệt đối xử và trở thành nạn nhân của các hình thức xâm hại khác do bất kỳ 
một thành viên nào trong tổ chức gây ra. 

Chính sách này cung cấp hướng dẫn cho tất cả các bên có liên quan tới AFV nhằm mục đích:  
• Cán bộ và đại diện AFV hiểu các vấn đề về bảo vệ trẻ em; nhận thức được vấn đề lạm dụng trẻ em, 

bạo lực đối với trẻ em và cố gắng ngăn chặn và/hoặc báo cáo các trường hợp lạm dụng trẻ em xảy ra 
trong quá trình làm việc. 

• Đảm bảo thực hiện tốt các thủ tục bảo vệ trẻ em theo thông lệ nhằm tránh gây ra rủi ro cho tổ chức 
cũng như thực hiện trách nhiệm chăm sóc trẻ em.  

• Có hướng dẫn rõ ràng về việc khai báo hành vi bị nghi ngờ là ngược đãi trẻ em và tất cả các hình 
thức xâm hại đối với trẻ em. 

• Có quy định rõ ràng về hậu quả của việc vi phạm hướng dẫn nói trên. 
• Phạm vi áp dụng của Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV (và bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện để 

đảm bảo tuân thủ pháp lý) bao gồm: 
o Tất cả cán bộ AFV bao gồm nhân sự toàn thời gian, bán thời gian hoặc ký hợp đồng cố định (các 

cán bộ phải tuân thủ chính sách này trong khi làm việc và được khuyến khích tuân thủ trong cả 
đời sống cá nhân). 

o Tư vấn, thực tập sinh, tình nguyện viên, thành viên HĐQL, đại diện các cơ quan đối tác và bất kỳ 
cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào có quan hệ hợp tác chính thức/trên hợp đồng với AFV có liên 
hệ tới trẻ em. 

o Nhà tài trợ, nhà báo, người nổi tiếng, chính trị gia và những người có tiếp xúc với trẻ em hoặc 
thực hiện truyền thông về trẻ em phải nắm được rằng Chính sách này sẽ áp dụng với họ khi họ 
đến thăm các chương trình hoặc văn phòng AFV. 

 

3. Khái niệm 

Từ ngữ Định nghĩa 

Trẻ em Trẻ em là người dưới 18 tuổi1 

 
 

 
Xâm hại trẻ em 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa xâm hại trẻ em là ‘mọi hình thức 

ngược đãi về thể chất và/hoặc tinh thần, lạm dụng tình dục, sao nhãng 
hoặc bỏ mặc hoặc bóc lột về mặt kinh tế hoặc các hình thực lạm dụng 

khác dẫn tới sức khỏe, mạng sống, sự phát triển hay phẩm giá của trẻ bị 

tổn hại hoặc có nguy cơ bị tổn hại trong một mối quan hệ bao hàm trách 
nhiệm, niềm tin hoặc quyền lực.’2 WHO đưa ra các hình thức xâm hại 
chính là xâm hại thể chất, xâm hại tình dục, xâm hại tinh thần và tâm lý; 
và bỏ mặc trẻ. 

Xem định nghĩa chi tiết tại Phụ lục 1. 

1 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
2 http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf
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4. Vai trò và trách nhiệm 

4.1. Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Điều hành 
• Hiểu biết về pháp luật quốc gia và quốc tế áp dụng cho việc bảo vệ trẻ em và đảm bảo tất cả các cán 

bộ AFV đều được phổ biến về các luật này. 
• Hỗ trợ đầy đủ để đảm bảo rằng trẻ em tham gia vào các chương trình của AFV đều được bảo vệ. 
• Đề cử một cán bộ phụ trách công tác nâng cao nhận thức về Chính sách Bảo vệ Trẻ em cho cán bộ 

AFV và đối tác. 
• Đề ra thủ tục khai báo và điều tra các trường hợp nghi ngờ xâm hại và bóc lột trẻ em và đảm bảo 

rằng các thủ tục đó phù hợp với chính sách này và pháp luật Việt Nam. 
• Đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến việc kỷ luật cán bộ vi phạm Chính sách Bảo vệ Trẻ em phải 

được thực hiện. 
• Đảm bảo tất cả các cán bộ được tập huấn về quyền trẻ em, cách nhận biết xâm hại và ngược đãi trẻ 

em cũng như những bước xử lý thích hợp trong từng tình huống cụ thể. 

4.2. Cán bộ Quản lý 
• Báo cáo và ghi chép các sự việc liên quan đến vấn đề an toàn của trẻ em cho cơ quan chuyên trách. 
• Đảm bảo rằng các cán bộ tiếp xúc với trẻ em nắm rõ và được giới thiệu về Chính sách Bảo vệ Trẻ em 

của AFV, cũng như đảm bảo họ có thể tiếp cận các tài liệu về Quyền Trẻ em và Nhân quyền. 
• Đảm bảo các cán bộ nắm rõ các thủ tục khai báo và trách nhiệm của họ trong việc khai báo. 
• Đảm bảo luôn có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào với 

sự tham gia của trẻ và khuyến khích sự tham gia của cha mẹ vào các hoạt động liên quan đến trẻ khi 
có thể. 

• Đảm bảo luôn có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi thực hiện phỏng vấn, chụp 
ảnh hoặc quay phim trẻ. Đảm bảo rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hiểu được mục đích của hoạt 
động đó và hình ảnh hoặc video đó sẽ được sử dụng như thế nào. 

• Đảm bảo sử dụng những nội dung thu thập được một cách có trách nhiệm và không gây rủi ro cho 
trẻ. 

• Đảm bảo rằng trẻ phải luôn ở trong môi trường quen thuộc và không bao giờ bị mang ra khỏi môi 
trường quen thuộc. 

• Lên kế hoạch và sắp xếp công việc và địa điểm làm việc sao cho không phát sinh rủi ro cho trẻ. 
• Nhận thức được các tình huống có thể gây ra rủi ro và đảm bảo giám sát các tình huống đó. 
• Tham gia và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng trong mọi công việc liên quan đến trẻ em. 
• Đảm bảo rằng các cán bộ phải chịu trách nhiệm giải trình về quyền lợi của trẻ em trong các hoạt 

động của AFV. 
• Đảm bảo sẽ xử lý các hành vi sai nguyên tắc Bảo vệ Trẻ em hoặc tiềm ẩn nguy cơ xâm hại trẻ em của 

cán bộ AFV hoặc đối tác. 
• Đảm bảo rằng Nhà tài trợ tới thăm vùng dự án (LRPs) phải đọc và ký cam kết tuân thủ Chính sách 

Bảo vệ Trẻ em của AFV trước chuyến thăm. 
• Đảm bảo rằng Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV phải được đính kèm với mọi Thỏa thuận hợp tác và 

Biên bản Ghi nhớ (MoU) với đối tác của AFV. 

4.3. Nhân sự 
• Đảm bảo Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV phải được đính kèm với thư mời làm việc gửi cho nhân 

viên mới cũng như các thành viên của HĐQL. 
• Để chấp nhận tuân thủ, cán bộ AFV sẽ phải ký vào một biên bản cam kết rằng họ biết đến sự tồn tại 

của Chính sách và sẽ tuân thủ Chính sách. Biên bản này sẽ được lưu trong hồ sơ của cán bộ và có thể 
sẽ được đưa ra tham khảo trong thủ tục pháp lý nếu cán bộ bị phát hiện vi phạm chính sách. 

• Đảm bảo rằng các vai trò và trách nhiệm liên quan đến việc bảo vệ trẻ em được đưa vào mô tả công 
việc. 

• Đặt những câu hỏi thích hợp khi yêu cầu thư giới thiệu cho cán bộ mới, đặc biệt là về kinh nghiệm 
làm việc liên quan đến trẻ em trước khi gia nhập AFV. 

• Đảm bảo cán bộ nộp tất cả các tài liệu cần thiết để chính quyền kiểm tra trước khi bắt đầu làm việc. 
• Nếu có trường hợp xâm hại trẻ em thì phòng Nhân sự sẽ hỗ trợ điều tra và đảm bảo việc tuân thủ 

các chính sách và thủ tục cần thiết. 
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4.4. Tất cả cán bộ AFV 

Tất cả cán bộ AFV phải: 
• Hiểu biết về pháp luật quốc gia và quốc tế bảo vệ quyền và phúc lợi của trẻ em. 
• Tất cả cán bộ phải luôn cố gắng thúc đẩy quyền và phúc lợi của trẻ em, cả ở nơi làm việc và ở nhà 

riêng. 
• Các cán bộ nên nâng cao nhận thức về việc bảo vệ trẻ em và Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV cho 

trẻ, cha mẹ và cộng đồng nơi AFV làm việc để họ có thể báo cáo bất kỳ hình thức xâm hại trẻ em 
nào. 

• Khi trẻ em tham gia vào một sự kiện trong chương trình của AFV như hội thảo, hội nghị hoặc cuộc 
họp, chiến dịch, chuyến tham quan học tập, v.v… cán bộ tổ chức phải đảm bảo rằng trẻ được ở 
trong một môi trường an toàn, thuận lợi và được bảo vệ khỏi bất kỳ hình thức lạm dụng nào. 

• Nếu có trường hợp xâm hại trẻ em xảy ra, phòng Nhân sự sẽ hỗ trợ điều tra và đảm bảo việc tuân 
thủ các chính sách và thủ tục cần thiết. 

 
Cán bộ AFV không nên: 
• Một mình tiếp xúc với trẻ trong khoảng thời gian không cần thiết. 
• Đưa trẻ về nhà riêng, nhất là khi chỉ có một mình cán bộ với trẻ, trừ khi cán bộ đó đang thực hiện 

công tác bảo vệ trẻ. 
• Lợi dụng trẻ để xin tài trợ tài chính hay những dạng tài trợ khác. 
• Thúc đẩy bất kỳ hình thức lao động trẻ em nào – bao gồm bóc lột sức lao động của trẻ hoặc các hình 

thức khác. 
• Thể hiện thái độ, cách tiếp cận hoặc đối xử một cách phân biệt với trẻ khuyết tật, trẻ dân tộc thiểu 

số, trẻ có cha mẹ hành nghề mại dâm và cha mẹ sống chung với HIV/AIDS. 
 

Cán bộ AFV không bao giờ được: 
• Có những hành động xâm hại (thể xác hoặc tinh thần) trẻ. 
• Có quan hệ gần gũi về thể xác/tình dục với trẻ. 
• Xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào với trẻ, mà mối quan hệ đó có thể bị coi là xâm hại hay bóc lột. 
• Đặt trẻ vào tình huống có nguy cơ bị xâm hại hoặc bóc lột, hoặc biết về những trường hợp đó nhưng 

không có hành động can thiệp. 
• Lợi dụng vị trí của mình đối với trẻ để bắt trẻ làm việc vặt, việc nhà hoặc thực hiện bất kỳ hình thức 

bóc lột về kinh tế nào khác. 
• Giới thiệu nhân sự không phù hợp cho các cơ quan chính quyền chịu trách nhiệm về bảo vệ trẻ em 

và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng chống xâm hại trẻ em. 
• Không tôn trọng quyền của trẻ - Cán bộ AFV phải thảo luận với trẻ về quyền lợi của trẻ, những hành 

vi có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được, và trẻ có thể làm gì khi nảy sinh vấn đề. 
• Cán bộ phải tránh những hành động hoặc hành vi có thể bị coi là không tuân thủ nguyên tắc Bảo vệ 

Trẻ em hoặc có thể dẫn đến việc xâm hại trẻ em. Ví dụ, cần tuyệt đối tránh: 
o Nói, gợi ý hoặc đưa ra những lời khuyên không phù hợp, có tính gây gổ hoặc lạm dụng. 
o Cư xử một cách không phù hợp hoặc khiêu khích về mặt tình dục. 
o Đưa trẻ đang làm việc cùng về nhà qua đêm mà không có sự hiện diện của người khác. 
o Ngủ chung phòng hoặc chung giường với trẻ đang làm việc cùng. 
o Làm hộ công việc mà trẻ có thể tự làm được (ví dụ như viết thư nhân danh trẻ) 
o Đồng tình hoặc tham gia vào hành động phạm pháp, lạm dụng hoặc không an toàn đối với trẻ. 
o Hành động có mục đích nhục mạ, hoặc hạ thấp nhân phẩm trẻ hoặc thực hiện các hình thức lạm 

dụng trẻ về mặt tinh thần. 
o Phân biệt đối xử, thể hiện sự đối xử khác biệt, hoặc có sự thiên vị đặc biệt với một số trẻ để gạt 

đi những trẻ khác (ví dụ: thông qua việc tuyển chọn trẻ cho các hoạt động gây quỹ, trao quà 
hoặc giải thưởng đặc biệt cho trẻ, v.v…) 

4.5. Đối tác AFV 

Các đối tác AFV phải tuân theo Chính sách Bảo vệ Trẻ em và chính sách phải được đính kèm như một 
phần của Thỏa thuận hợp tác hoặc Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa AFV và đối tác. 
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Đối tác AFV thường làm công việc có tương tác nhiều với các cộng đồng và trẻ em yếu thế, do đó sẽ nắm 
được những thông tin nhạy cảm liên quan đến trẻ em. Những thông tin này có thể được coi là bằng 
chứng trong các cuộc điều tra liên quan đến bảo vệ trẻ em hoặc làm cơ sở cho việc đưa ra quyết định. 

Những nghi vấn liên quan đến cán bộ AFV và/hoặc cán bộ đối tác cần phải được báo cáo ngay lập tức 
cho đại diện của AFV. Người này sẽ báo cáo lại sự việc cho Giám đốc Điều hành hoặc HĐQL AFV. 

• Bất cứ khi nào một cán bộ đối tác có nghi vấn về việc xâm hại hoặc bóc lột trẻ, cần đưa vào hồ sơ 
bảo mật các ghi chép chi tiết mô tả hoàn cảnh sự việc và các cuộc đối thoại liên quan. Những ghi 
chép này có thể được sử dụng làm bằng chứng để bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại và bóc lột. 

• Những nghi vấn có bằng chứng đi kèm về sự suy giảm về sức khỏe, thương tích thể chất, bóc lột tình 
dục, hoạt động tội phạm hoặc các mối đe dọa với trẻ em phải được báo cáo ngay lập tức cho các cơ 
quan chính quyền liên quan.  

5. Tương tác với trẻ em 

Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV tập trung vào các biện pháp trong nội bộ tổ chức để bảo đảm trẻ em 
được an toàn khi tương tác với cán bộ AFV trong các lĩnh vực hoạt động chính dưới đây. 

5.1. Truyền thông 

Nhiệm vụ chăm sóc trẻ em của AFV cần được đảm bảo không chỉ khi tiếp xúc trực tiếp với trẻ, mà còn cả 
trong quá trình thu thập, tổng hợp và xuất bản bất kỳ sản phẩm truyền thông nào có thể đem lại rủi ro 
cho trẻ. Nguyên tắc cơ bản là không cung cấp toàn bộ thông tin, ví dụ như họ và địa chỉ chính xác của 
trẻ, để đảm bảo bất kỳ ai có quyền truy cập tài liệu truyền thông của AFV đều không thể xác định danh 
tính và nơi ở của trẻ. Chú ý khả năng khi tổng hợp những thông tin riêng lẻ, danh tính và vị trí của trẻ có 
thể bị tiết lộ, ví dụ: từ một ảnh chụp trẻ không ghi tên trẻ nhưng lại ghi họ của cha mẹ và một bức ảnh 
khác của cùng trẻ đó có ghi tên của trẻ, người xem có thể suy ra họ tên đầy đủ của trẻ. 

Sau đây là những lưu ý mà cán bộ AFV phải tuân thủ trong việc thu thập, lưu trữ và phổ biến tài liệu 
truyền thông liên quan đến trẻ em. 

5.1.1 Thu thập nội dung 

• Luôn cân nhắc lợi ích cao nhất của trẻ em. 
• Đảm bảo được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi thu thập câu chuyện điển hình, 

hình ảnh hoặc video về trẻ. 
• AFV có mẫu biên bản xin cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép sử dụng hình ảnh và thông tin của trẻ 

(Phụ lục 2). Không bao giờ được yêu cầu trẻ tham gia vào những bức ảnh có thể đem lại rủi ro về thể 
chất hoặc tinh thần, tại thời điểm chụp ảnh hoặc khi sử dụng hình ảnh trong tương lai. 

• Việc thu thập nội dung phải luôn là một trải nghiệm tích cực cho trẻ và mở ra cơ hội học hỏi và tạo 
niềm vui. 

• Không bao giờ thu thập nội dung có thể gây xấu hổ, làm nhục hoặc gây ra bất kỳ hình thức xâm hại 
tinh thần, phân biệt đối xử và bóc lột nào cho trẻ. 

• Không bao giờ đặt trẻ trong khung cảnh có tính chất khiêu dâm hoặc phải tạo tư thế quyến rũ, khiêu 
khích – ngay cả khi minh họa việc buôn bán trẻ em hoặc hoạt động mại dâm. 

• Đảm bảo rằng trẻ em phải được mặc quần áo đầy đủ và phù hợp. Không bao giờ chụp ảnh trẻ khi 
không mặc quần áo, nhìn giống không mặc quần áo hoặc mặc quần áo trong suốt. Không được chụp 
những hình ảnh như trên, sau đó cố tình làm mờ phần khỏa thân hoặc sử dụng đạo cụ hoặc chỉnh 
sửa hình ảnh để che khu vực khỏa thân. 

• AFV sẽ bảo đảm rằng tất cả các chiến lược thương hiệu và truyền thông đều phải ưu tiên cho vấn đề 
bảo vệ trẻ em. 

• Trong trường hợp trẻ là chủ hộ hoặc đã kết hôn trước 18 tuổi, phải có cả sự đồng ý đầy đủ của trẻ 
và người giám hộ nếu có, hoặc người có trách nhiệm rõ ràng đối với trẻ, ví dụ như cán bộ đối tác 
hoặc cán bộ AFV. 

• Không được đưa trẻ tiền sau khi thu thập nội dung vì hành vi đó có thể bị hiểu lầm là mua thông tin. 
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5.1.2 Tổng hợp và lưu trữ 

• Đối với nội dung được chia sẻ ra bên ngoài, phải xóa mọi siêu dữ liệu (metadata) đính kèm câu 
chuyện điển hình, hình ảnh hoặc video nếu các siêu dữ liệu này có thể dẫn đến việc danh tính và vị 
trí của trẻ bị phát hiện. 

• Trẻ em phải được gọi bằng tên thật, miễn là điều đó không gây ra rủi ro cho trẻ. Nếu cần thiết phải 
đổi tên, cần có sự trao đổi trước với trẻ, cha mẹ hoặc người bảo hộ. Tên họ đầy đủ của trẻ phải 
được ghi chép một cách bảo mật và không bao giờ được công khai.  

• Thay đổi tên và làm mờ danh tính của trẻ trong các trường hợp sau đây: 
o Trẻ bị xâm hại tình dục, bóc lột hoặc bắt cóc 
o Trẻ là người gây ra xâm hại thể chất hoặc tình dục 
o Trẻ sống chung với bất kỳ căn bệnh, tình trạng hoặc danh tính nào dễ gặp phải sự kỳ thị của xã 

hội – ngoại trừ trường hợp trẻ và người giám hộ đã suy xét cẩn thận và chắc chắn muốn cung 
cấp thông tin (ví dụ: như trong việc quảng bá một trung tâm dành cho con em của người hành 
nghề mại dâm, hoặc một cô nhi viện). 

o Trẻ bị kết tội 
o Lính trẻ em hoặc trẻ đã từng là lính trẻ em 

• Tất cả các nội dung có liên quan đến trẻ em chỉ nên được lưu trữ trên StoriesHub, NK và SRM (các 
hệ thống cơ sở dữ liệu bảo trợ trẻ của AFV) để có được sự kiểm soát hiệu quả đối với quyền truy cập 
và mức độ chính xác của thông tin và để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trên. Nội dung chưa được 
lưu trên StoriesHub, NK và SRM phải được lưu trữ cẩn thận trên các máy chủ an toàn và chỉ nhân 
viên được ủy quyền mới có thể truy cập. 

• Các biện pháp an toàn phải được áp dụng đầy đủ khi cán bộ địa phương tải dữ liệu lên các hệ thống, 
phần mềm, ứng dụng. Các biện pháp an toàn này có thể bao gồm việc mã hóa dữ liệu, đảm bảo máy 
tính xách tay có mật khẩu mạnh, v.v… 

5.1.3 Phân phối và xuất bản, bao gồm các kênh truyền thông xã hội 

• Không đăng bất kỳ câu chuyện, hình ảnh hoặc video nào có thể khiến trẻ, gia đình hoặc cộng đồng 
của trẻ gặp rủi ro, ngay cả khi đã che giấu danh tính của trẻ. Tính không chính danh của mạng xã hội, 
nhất là các tài khoản mạng xã hội cá nhân, có thể dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Tất cả các biện 
pháp cần phải được thực hiện để đảm bảo việc sử dụng tài khoản mạng xã hội chính thức và cá nhân 
(bởi cán bộ AFV, đối tác, nhà tài trợ, phóng viên hoặc bất kỳ ai có liên hệ với AFV) cũng như mọi hình 
thức truyền thông khác phải tuân thủ Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV. 

• Các ấn phẩm trên mọi phương tiện truyền thông không bao giờ được ghi lại họ tên đầy đủ, tên 
trường học hoặc địa chỉ chính xác của trẻ khiến trẻ có thể bị xác định danh tính.  

• Không được đăng những hình ảnh có thể góp phần xác định được vị trí của trẻ như ảnh có tên 
trường học đằng sau hoặc phù hiệu của trường trên áo, bản đồ, v.v…  

• Đảm bảo rằng biên bản thỏa thuận với thông tin quy định trong mục 5.1.1 phải được thu thập trước 
khi xuất bản câu chuyện điển hình, hình ảnh hoặc video trên bất kỳ kênh phương tiện nào. 

• Xóa dữ liệu GPS mà một số máy ảnh có thể ghi lại cùng hình ảnh trước khi sử dụng hoặc tải hình ảnh 
lên các tài khoản mạng xã hội (Dữ liệu GPS sẽ tự động bị xóa khi đăng tải lên StoriesHub) để không 
thể theo dõi tọa độ GPS của hình ảnh. Tắt cài đặt GPS hoặc theo dõi vị trí trên các trang mạng xã hội 
hoặc điều chỉnh sao thông tin cá nhân của trẻ (ví dụ như địa chỉ hoặc vị trí) không bị tiết lộ trực 
tuyến. Có thể tham khảo thêm thông tin về việc xóa dữ liệu GPS khỏi ảnh tại đây: 
http://fieldguide.gizmodo.com/remove-location-data-from-your-photos-before-sharing-th 
1593773810. 

• Tránh các liên lạc không chính thức và không được giám sát qua Facebook (hoặc các phương tiện 
truyền thông xã hội khác) giữa nhà tài trợ và trẻ được bảo trợ - phải đảm bảo tất cả các liên lạc (từ 
cả hai phía) đều phải thông qua văn phòng AFV. 

• Tham khảo ý kiến pháp lý nếu trẻ tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng nào trong hiện tại và tương lai 
(ví dụ tranh chấp về đất đai) trong trường hợp ấn phẩm đặt trẻ vào tình huống rủi ro hoặc phải chịu 
định kiến khi tố tụng. 

• Trường hợp cán bộ AFV tìm thấy bất kỳ nội dung nào do AFV đăng tải trái với những quy định của 
chính sách này, cần phải thông báo ngay lập tức cho cán bộ quản lý trực tiếp. 

http://fieldguide.gizmodo.com/remove-location-data-from-your-photos-before-sharing-th%201593773810
http://fieldguide.gizmodo.com/remove-location-data-from-your-photos-before-sharing-th%201593773810
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5.2. Công nghệ thông tin (IT) 

Sự phát triển của công nghệ đã làm gia tăng khả năng trẻ bị lợi dụng trực tuyến thông qua thư điện tử, 
tin nhắn và các trang mạng xã hội – các kênh này có thể dẫn đến những mối liên hệ không phù hợp với 
trẻ em. 

AFV sẽ có các chính sách IT mạnh mẽ để giảm thiểu những rủi ro này và đề ra các thủ tục để giải quyết 
các hành vi sử dụng công nghệ thông tin không phù hợp của cán bộ AFV. 

5.3. Bảo trợ trẻ 
• Tất cả cán bộ AFV cần dành thời gian giải thích cho trẻ về ý nghĩa và mục đích của các hoạt động 

truyền thông để trẻ tự tin đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Cán bộ AFV phải giải thích cho 
trẻ quy trình hoạt động của chương trình Bảo trợ trẻ và trẻ có thể được hưởng lợi như thế nào từ 
chương trình. 

• Tất cả cán bộ AFV tham gia vào hoạt động bảo trợ trẻ (thu thập thông điệp trẻ, chụp ảnh) phải cố 
gắng làm cho hoạt động đó trở thành một trải nghiệm tích cực cho trẻ. 

• Cán bộ AFV phải dành thời gian giải thích cho trẻ khi nhà tài trợ rút khỏi chương trình bảo trợ trẻ 
hoặc chuyển qua tài trợ các sản phẩm gây quỹ khác. 

• Nhà tài trợ phải được cơ quan có thẩm quyền xác minh lý lịch nếu muốn đến thăm một trẻ được 
bảo trợ tại vùng hoạt động của AFV. Chi phí sẽ do nhà tài trợ tự chi trả. 

• Nhà tài trợ phải đọc và ký vào Cam kết tuân thủ Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV trước khi đến 
thăm trẻ được bảo trợ. AFV có trách nhiệm thông báo và chia sẻ chính sách này với nhà tài trợ và 
đảm bảo nhà tài trợ ký vào tài liệu này trước khi thực hiện chuyến thăm. 

• AFV cần lưu ý nhà tài trợ không được đăng tải bất kỳ hình ảnh hoặc thông tin nào của trẻ lên mạng 
xã hội. Mục đích của việc này là để bảo vệ trẻ và tôn trọng sự riêng tư của trẻ. Lưu ý này cần được 
đưa vào bộ Thư chào mừng gửi nhà tài trợ ngay khi nhà tài trợ bắt đầu tham gia chương trình Bảo 
trợ trẻ. 

• Cán bộ vùng (LRP) và cán bộ Chương trình phụ trách tiếp đón nhà tài trợ không được phép để trẻ 
một mình với nhà tài trợ. 

• Nhà tài trợ nên gặp gỡ trẻ và gia đình trẻ tại một địa điểm công cộng với sự chứng kiến của cộng 
đồng và cán bộ AFV. Không được đưa trẻ tới khách sạn hoặc nơi nhà tài trợ lưu trú trong thời gian 
đến thăm. 

• Cán bộ AFV phải luôn đi cùng nhà tài trợ khi đến thăm trẻ. 

5.4. Chương trình và Tình huống khẩn cấp 

5.4.1 Chương trình của AFV 

Trẻ em có thể bị tổn hại do các chương trình/dự án và hoạt động liên quan không được thiết kế một 
cách cẩn thận. Cán bộ AFV chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện chương trình hoặc dự án phải nhận 
thức được điều này và cam kết kiểm soát các vấn đề rủi ro đối với trẻ ở mọi giai đoạn của chương 
trình/dự án. 

5.4.2 Ứng phó với tình huống khẩn cấp 

Tình huống khẩn cấp có thể bao hàm từ những thảm họa môi trường tới xung đột về chính trị, tôn giáo 
hoặc sắc tộc. Trẻ em thường có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và bóc lột nhiều hơn trong và sau các tình 
huống khẩn cấp, đặc biệt là do độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ. 

Trong tình huống khẩn cấp, nguy cơ trẻ bị cán bộ, nhân viên xâm hại/bóc lột sẽ tăng lên (do phải tuyển 
dụng thêm cán bộ từ cộng đồng). Để tránh nguy cơ đó xảy ra, cần phải áp dụng các điều khoản sau cùng 
với Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV trong các tình huống khẩn cấp: 
• Đảm bảo phổ biến Chính sách Bảo vệ Trẻ em cho tất cả các bên có liên hệ với AFV trong tình huống 

khẩn cấp. 
• Cán bộ phụ trách Chương trình Khẩn cấp có trách nhiệm xác định cơ quan thẩm quyền có liên quan 

(như cơ quan công an và/hoặc các tổ chức xã hội) trong nước. 
• Thực hiện đầy đủ các thủ tục tuyển dụng trong tình huống khẩn cấp. Trong đó, tập trung vào các câu 

hỏi liên quan đến bảo vệ trẻ em đối với các vị trí làm việc trực tiếp với trẻ em. 
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• Kiểm tra cẩn thận các đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ (trong trường hợp của nhân viên mới và tình nguyện 
viên). Khi không thể kiểm tra lý lịch, không cho phép những nhân sự này làm việc một mình với trẻ. 

5.5. Nhân sự 

5.5.1 Tuyển dụng 

Quy trình tuyển dụng phù hợp và nghiêm ngặt có thể ngăn ngừa việc lựa chọn những người có khả năng 
đem lại rủi ro cho trẻ và từ đó có thể giảm thiểu nguy cơ trẻ bị cán bộ nhân viên, tư vấn hoặc tình 
nguyện viên xâm hại. Những điều sau đây cần được phản ánh trong quy trình tuyển dụng của AFV: 

• Bản mô tả công việc với các yêu cầu rõ ràng cho vị trí tuyển dụng (nhân viên, tư vấn hoặc tình 
nguyện viên) phải được dùng để đánh giá cẩn thận trong quá trình lựa chọn. 

• Hai thư giới thiệu cho tất cả nhân viên và tình nguyện viên, bao gồm thông tin về nơi làm việc gần 
nhất (hoặc trường học), và phải nêu lý do kết thúc hợp đồng làm việc. 

• Những khoảng thời gian trống trong quá trình làm việc/học tập phải được tìm hiểu trong buổi phỏng 
vấn. 

• Danh tính được xác định rõ. 
• Tất cả các yêu cầu pháp lý cho việc kiểm tra lý lịch tư pháp phải được tuân thủ. 

Việc kiểm tra lý lịch tư pháp thường chỉ cần thiết khi vị trí tuyển dụng yêu cầu thường xuyên phải làm 
việc với trẻ em mà không có sự giám sát. Do đó, nếu có thể, nên thiết kế các vị trí sao cho không có sự 
tiếp xúc này. 

5.5.2 Giới thiệu chung cho nhân viên 

Tại buổi giới thiệu cho nhân viên mới, tất cả cả cán bộ nhân viên cần phải được phổ biến về công tác bảo 
vệ trẻ em. Buổi giới thiệu nên có những nội dung dưới đây: 

• Cán bộ phụ trách nhân sự cần cung cấp một bản Chính sách Bảo vệ Trẻ em cho tất cả nhân viên và 
yêu cầu ký xác nhận Cam kết tuân thủ sau khi đọc xong. Cán bộ phụ trách chương trình Bảo trợ trẻ 
nên có một buổi giới thiệu riêng cho cán bộ nhân viên mới về Bảo trợ trẻ và vai trò của các cán bộ 
nhân viên AFV trong công tác bảo vệ trẻ em. 

• Tất cả nhân viên cần được thông báo về trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo thực hiện Quyền 
Trẻ em. Các quyền này có thể được tham khảo trong Công ước Quyền Trẻ em. 

5.5.3 Tập huấn 

Các khóa tập huấn và bồi dưỡng phù hợp phải được lên kế hoạch và thực hiện đầy đủ để nâng cao năng 
lực cho các cán bộ nhân viên và đối tác làm việc trực tiếp với trẻ và cấp trên của họ theo các chủ đề sau: 
• Các luật liên quan đến lao động trẻ em, xâm hại, bóc lột và buôn người 
• Thông tin liên lạc của các cơ quan chính phủ và ban ngành chức năng làm việc trong lĩnh vực này 
• Thông tin về cách nhận biết hành vi xâm hại trẻ em 
• Quy trình khai báo hành vi lạm dụng trẻ em 

6. Quy trình khai báo 

6.1. Đối với cáo buộc liên quan đến nội bộ AFV 

Cáo buộc xâm hại trẻ em cần phải được xử lý một cách nghiêm túc. Trừ khi việc xâm hại được chứng 
minh là đã xảy ra, mọi trường hợp cần được coi là ‘cáo buộc xâm hại’. Cán bộ nhân viên cần làm theo 
quy trình sau đây để khai báo về trường hợp xâm hại trẻ em: 

• Ghi chép lại sự việc và gửi thư điện tử trực tiếp cho Giám đốc Điều hành hoặc Cán bộ Phụ trách 
Nhân sự và sao chép (cc) cho quản lý trực tiếp trong vòng tối đa 24 giờ. 

• Cung cấp thời gian và địa điểm của bất kỳ cuộc hội thoại hoặc sự việc liên quan nào đã xảy ra. Báo 
cáo cần phải đúng sự thật và chính xác nhất có thể. Tránh đưa ra ý kiến chủ quan và giả định. Trong 
trường hợp phải đưa ra những ý kiến đó thì cần ghi chú rõ ràng. 

• Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ (trừ phi đây là đối tượng bị cáo buộc) cần phải được thông báo về 
cáo buộc cũng như các hành động cần thiết để đảm bảo sự an toàn của trẻ. Điều này sẽ không áp 
dụng nếu đã có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền (như cơ quan công an và/hoặc các tổ chức 
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xã hội). 
• Các chính sách và thủ tục nội bộ của AFV sẽ được áp dụng trong việc điều tra nếu cán bộ AFV là đối 

tượng bị cáo buộc xâm hại trẻ em. 

6.2. Đối với trường hợp không liên quan đến nội bộ AFV 

• AFV không phải là cơ quan bảo vệ trẻ em và không có chuyên môn để điều tra hay xử lý cáo buộc 
xâm hại trẻ em. 

• Trách nhiệm của AFV là hành động để đảm bảo sự an toàn của trẻ thông qua việc cung cấp các 
thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền.  

• Nếu cáo buộc liên quan đến cán bộ đối tác thì phải thông báo cho người quản lý trong tổ chức đối 
tác. Xem mục 7 liên quan tới việc tuân thủ chính sách. 

6.3. Bảo mật 

Các bên cần phải giữ bí mật và do đó cần hạn chế chia sẻ thông tin có thể làm lộ danh tính của trẻ và 
người bị cáo buộc. Tên và danh tính chỉ được tiết lộ trong nội bộ một nhóm được chỉ định là ‘cần biết’. 
Các cán bộ quản lý cần được thông báo nếu nhân viên báo cáo trực tiếp cho họ được chỉ định là ‘cần 
biết’.  

Không nên đưa ra cam kết bảo mật đối với người khai báo về trường hợp xâm hại, hoặc với trẻ vì không 
thể đảm bảo được điều này, ví dụ, người khai báo hoặc trẻ có thể nhận được yêu cầu phải báo cáo cho 
các cơ quan pháp lý. 

7. Tuân thủ chính sách và giải quyết tranh chấp 

Cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý nhân sự có nghĩa vụ tuân thủ Chính sách Bảo vệ Trẻ em 
của AFV. Giám đốc Điều hành và HĐQL có trách nhiệm đảm bảo chính sách được tuân thủ đầy đủ. 

Vi phạm chính sách có thể dẫn đến việc kỷ luật, bao gồm cả sa thải. Trong trường hợp có tranh chấp, 
quyết định của Giám đốc Điều hành sẽ là cuối cùng và có tính ràng buộc. 

Trước khi bắt đầu một dự án dài hạn hoặc một dự án/chương trình có liên quan tới trẻ em, phải đính 
kèm Chính sách Bảo vệ Trẻ em như một phụ lục trong Biên bản Ghi nhớ (MoU) lập với tổ chức đối tác 
hoặc hợp đồng tư vấn. Đối với đối tác và tư vấn, vi phạm chính sách này sẽ dẫn tới việc chấm dứt hợp 
đồng và thỏa thuận hợp tác. 

Khi cần thiết, các khung pháp lý hoặc điều luật thích hợp sẽ được tham chiếu. 

8. Rà soát chính sách 

Tất cả các LRPs phải bảo đảm tuân thủ chính sách này và luật lao động liên quan tới bảo vệ trẻ em. Việc 
rà soát chính sách sẽ được thực hiện trong giai đoạn chiến lược của AFV hoặc sớm hơn nếu cần thiết do 
nhu cầu cấp bách, thay đổi lập pháp hoặc thay đổi cơ cấu. Tài liệu đã được rà soát và mọi thay đổi được 
đề nghị phải được đệ trình lên các thành viên HĐQL và Giám đốc Điều hành để phê duyệt lần cuối. 

9. Phụ lục 1 – Khái niệm và nhận biết xâm hại trẻ em 

9.1. Định nghĩa/hình thức xâm hại thể chất trẻ em của WHO 

Xâm hại thể chất trẻ em được định nghĩa là việc sử dụng vũ lực có chủ đích đối với trẻ dẫn tới hậu quả - 
hoặc có khả năng cao – gây hại cho sức khỏe, sự sống, phát triển hoặc phẩm giá của trẻ. 

Việc này bao gồm đánh, đập, đá, lắc, cắn, bóp cổ, đốt, hạ độc và làm ngạt thở. Phần lớn bạo lực thể chất 
xảy ra với trẻ em tại nhà đều vì mục đích trừng phạt trẻ. 

Xâm hại tình dục 

Xâm hại tình dục được định nghĩa là sự tham gia của trẻ vào một hoạt động tình dục mà trẻ không hoàn 
toàn hiểu, không thể đưa ra sự đồng ý hoặc cơ thể chưa đủ phát triển, hoặc vi phạm pháp luật và các 
cấm kỵ xã hội. 

Trẻ em có thể bị xâm hại tình dục bởi cả người lớn lẫn trẻ em khác – tùy theo độ tuổi hoặc giai đoạn 
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phát triển mà nắm giữ vị trí chịu trách nhiệm, có được sự tín nhiệm hoặc quyền lực đối với nạn nhân. 

Xâm hại tinh thần   

Xâm hại tinh thần và tâm lý bao gồm các trường hợp cô lập trẻ, cũng như các trường hợp cha mẹ hoặc 
người chăm sóc không thể cung cấp môi trường thích hợp và hỗ trợ về mặt phát triển cho trẻ trong thời 
gian dài. Hành vi xâm hại thuộc loại này có khả năng cao làm tổn thương sức khỏe thể chất hoặc tinh 
thần, và sự phát triển về mặt tâm lý, đạo đức và xã hội của trẻ. Các hành vi xâm hại bao gồm: hạn chế di 
chuyển, nhục mạ, đổ lỗi, đe dọa, gây sợ hãi, phân biệt đối xử hoặc chế giễu; cũng như các hành vi phi 
thể chất có tính hắt hủi, thù hằn khác. 

Sao nhãng 

Sao nhãng bao gồm cả việc cô lập trẻ và việc cha mẹ hay các thành viên gia đình không thể chu cấp đầy 
đủ cho sự phát triển và sức khỏe của trẻ - trong những lĩnh vực mà cha mẹ có trách nhiệm, bao gồm: 
• sức khỏe 
• giáo dục 
• phát triển cảm xúc 
• dinh dưỡng 
• nơi ở và điều kiện sống an toàn 

9.2. Nhận biết sự xâm hại hoặc bóc lột 

Dưới đây là danh sách một số dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại hoặc bóc lột. Tuy nhiên, các dấu hiệu 
này có thể thay đổi tùy theo bối cảnh văn hóa và kinh tế. Danh sách này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn 
để xác định có xảy ra hành vi xâm hại hoặc bóc lột trẻ em hay không. Hướng dẫn này do Cơ quan Tư vấn 
Bảo vệ Trẻ em của Giáo hội (CCPAS) phát hành. 

Các biểu hiện tâm lý khi trẻ bị xâm hại (cần so sánh trong tương quan với hành vi thường thấy 
trong văn hóa của cộng đồng nơi trẻ sống) 
• Những thay đổi về tâm trạng hoặc hành vi, đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu thu mình lại hoặc trở nên 

phụ thuộc. Ngoài ra, còn có các dấu hiệu khác như: trầm cảm/hung hăng/ cực kỳ lo lắng. 
• Lo sợ, đề phòng 
• Ám ảnh hoặc mắc hội chứng sợ hãi một điều gì đó 
• Đột nhiên suy giảm thành tích học tập/ngoại khóa hoặc thiếu tập trung 
• Có mối quan hệ không thích hợp với bạn bè và/hoặc người lớn 
• Có hành vi nhằm thu hút sự chú ý 
• Mệt mỏi kéo dài 
• Chạy trốn/trộm cắp/nói dối 

Dấu hiệu trẻ có khả năng bị xâm hại thể chất 
• Chấn thương trên cơ thể mà trẻ không thể đưa ra lời giải thích phù hợp 
• Chấn thương ở những vị trí cơ thể khó bị va chạm do té ngã, trò chơi vận động mạnh, v.v… 
• Chấn thương không được chăm sóc y tế 
• Miễn cưỡng thay đồ hoặc tham gia vào các trò chơi hoặc bơi lội 
• Nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần hoặc đau bụng không rõ nguyên nhân 
• Vết bầm tím, vết cắn, bỏng, gãy xương, v.v… mà không rõ nguyên nhân 
• Vết cắt/trầy xước/lạm dụng thuốc hoặc chất gây nghiện 
• Nhiễm trùng và/hoặc có triệu chứng của các bệnh lây qua đường tình dục 

Dấu hiệu trẻ có khả năng bị xâm hại tình dục 
• Bất kỳ cáo buộc nào của trẻ liên quan đến việc bị xâm hại 
• Trẻ quan tâm quá mức tới các vấn đề tình dục và hiểu biết nhiều về hành vi tình dục của người lớn, 

hoặc thường xuyên tham gia vào trò chơi tình dục không phù hợp với tuổi tác 
• Hoạt động tình dục thông qua lời nói, trò chơi hoặc tranh vẽ 
• Trẻ khêu gợi tình dục hoặc có hành vi quyến rũ với người lớn 
• Sắp xếp chỗ ngủ chung không phù hợp tại nhà trẻ 
• Rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, kèm theo sợ hãi, ám ảnh, ác mộng hoặc những giấc mơ ám chỉ tình 

dục 
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• Nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần hoặc đau bụng không rõ nguyên nhân 
• Nhiễm trùng và/hoặc có triệu chứng của các bệnh lây qua đường tình dục 

Dấu hiệu trẻ có khả năng bị sao nhãng 

Do đói nghèo thường là nguyên nhân của các dấu hiệu sau, cần xem xét vấn đề tùy theo ngữ cảnh và so 
sánh tương quan với mức sống trung bình của cộng đồng: 
• Suy dinh dưỡng và chậm phát triển 
• Bị đói ăn thường xuyên, ăn cắp thức ăn hoặc ăn ngấu nghiến 
• Không được điều trị bệnh tật 
• Không được chăm sóc đầy đủ 
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10. Phụ lục 2 – Biên bản cho phép sử dụng thông tin và hình ảnh 

AFV đang thực hiện phỏng vấn tại [ĐỊA ĐIỂM] để thu thập hình ảnh/video/nội dung phỏng vấn liên quan 
tới [LÝ DO]. 

Phỏng vấn, video và ảnh chụp sẽ được đăng tải trên trang web của AFV và những địa chỉ khác trên mạng 
Internet, gửi cho các báo và đài truyền hình, sử dụng trong các ấn phẩm và đưa vào các tài liệu khác liên 
quan tới công việc của AFV. 

Thể theo Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV, chúng tôi rất coi trọng vấn đề an toàn và an ninh cho trẻ 
em và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi luôn nỗ lực để ngăn chặn việc tiết lộ các thông tin có 
thể dẫn tới việc xác định được danh tính của trẻ (ví dụ: bằng cách không nêu họ) và vị trí chính xác nơi 
trẻ sinh sống, học tập (ví dụ: bằng cách không nêu tên trường học hoặc làng xã). 

Chúng tôi mong muốn được chụp ảnh và quay phim trẻ [TÊN TRẺ], tuy nhiên nếu có một lý do chính 
đáng nào đó khiến chúng tôi không thể làm như vậy, anh/chị hãy trình bày rõ trước khi chúng tôi chụp 
ảnh/quay phim và chúng tôi sẽ đảm bảo giữ bí mật danh tính cho trẻ. 

Vui lòng ký vào biên bản này để xác nhận rằng anh/chị cho phép chúng tôi sử dụng bất kỳ cuộc phỏng 
vấn nào mà trẻ [TÊN TRẺ] đã tham gia, và các video, hình ảnh trong đó [TÊN TRẺ] có xuất hiện cho những 
mục đích nói trên. 

 
 
 

 
Chữ ký cha mẹ/người giám hộ:   Ngày:  

Họ tên cha mẹ/người giám hộ:   Ngày:   



13 Chính sách Bảo vệ Trẻ em I hiệu lực từ tháng 9 năm 2018 

 

 

 

 

11. Cam kết tuân thủ Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV 

Bằng việc ký vào tài liệu này, tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận tuân thủ Chính sách Bảo vệ Trẻ em 
của AFV và các phụ lục liên quan. 

Điều này có nghĩa rằng tôi sẽ tuân thủ Chính sách và hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra nếu tôi không tuân 
thủ: 
• Tôi hiểu rằng nếu Chính sách Bảo vệ Trẻ em yêu cầu một tiêu chuẩn cao hơn so với luật pháp 

Việt Nam thì Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng. 
• Tôi hiểu rằng việc không tuân thủ bất kỳ khía cạnh nào của Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV có 

thể dẫn đến việc kỷ luật bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận hợp tác. 
• Tôi biết rằng AFV có thể lựa chọn (và trong một số trường hợp là có nghĩa vụ) khai báo cho cơ 

quan chức năng có thẩm quyền bất kỳ trường hợp nào vi phạm pháp luật hoặc bị nghi ngờ vi 
phạm pháp luật. 

Việc anh/chị ký tên và đồng ý với các nội dung trong Chính sách Bảo vệ Trẻ em của AFV là điều kiện cần 
và đủ để AFV ký kết hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận hợp tác với anh/chị. 

 

  
TÊN:    
 

CHỮ KÝ:    
 

NGÀY:    
 

 

Vui lòng gửi lại trang này cho phòng Nhân sự sau khi đã ký tên và ghi rõ ngày tháng. 
 


