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NẠN BUÔN BÁN TRẺ EM

TRƯỜNG HỌC NÊN BIẾT GÌ?
NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG
LƯU Ý Ở QUẬN CAM:
43% nạn nhân bị buôn bán tình
dục có quốc tịch Mỹ được xác
định là trẻ em vị thành niên
63% là trẻ vị thành niên khi bị
mại dâm lần đầu tiên
48% trẻ đã bị lạm dụng tình
dục
52% sống trên đường phố
58% đã bỏ chạy khỏi nhà
71% nạn nhân được tuyển
dụng bởi người họ quen (bạn
trai, bạn bè, gia đình)

Có thể truy cập chi tiết về dữ
kiện thống kê và các phương
pháp thông số từ bản Báo Cáo
về Nạn Nhân năm 2013 của
Ủy Ban Đặc Nhiệm Về Việc
Buôn Người Ở Quận Cam.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÁO
CÁO CÁC HÀNH ĐỘNG
BUÔN NGƯỜI ĐÁNG

B

BUÔN NGƯỜI LÀ GÌ?

uôn người là một tội phạm liên bang và tiểu bang có liên quan đến việc tuyển dụng, chứa
chấp, cung cấp, thu thập, hoặc vận chuyển con người với mục đích lao động hoặc quan hệ
tình dục thương mại thông qua việc sử dụng vũ lực, gian lận hoặc cưỡng ép. Đó là việc khai thác
con người nhằm mục đích lợi ích tài chính gian lận hoặc trao đổi bất cứ thứ gì có giá trị.
Bất kỳ trẻ em vị thành niên nào tham gia vào các hành vi mại dâm đều là nạn nhân của nạn buôn
người. Luật pháp không bắt buộc phải có bằng chứng về việc sử dụng vũ lực, gian lận, hoặc ép
buộc. Điều này có nghĩa là các trẻ em mại dâm đều là nạn nhân của nạn buôn người dù là các
em không tự xác định. Quan hệ tình dục với trẻ em để đổi lấy tiền hoặc các mặt hàng khác có giá
trị đều được coi là nạn buôn người, và sự đồng ý của trẻ em vị thành niên hoặc viện cớ sai lầm về
tuổi tác không được chấp nhận để biện luận. Tuy nhiên, buôn bán sức lao động của trẻ em vị
thành niên cần phải có các yếu tố như dùng vũ lực, gian lận hoặc cưỡng ép thì mới coi là buôn
người. Buôn bán sức lao động của trẻ em vị thành niên có thể là hình thức nô lệ không tự nguyện
cho người nước ngoài và công dân Mỹ. Buôn người có thể bị phạt tù tới mức tối đa là chung
thân.

N

NẠN BUÔN NGƯỜI ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRƯỜNG HỌC NHƯ THẾ NÀO?

hững kẻ buôn người, hoặc ma cô, thường tuyển thanh thiếu niên trong độ tuổi trung
học. Có nhiều yếu tố đưa đến việc trẻ em vị thành niên bị buôn. Bên cạnh tiền sử bị
lạm dụng, bị bỏ bê, và trốn nhà hay xảy ra trong giới trẻ bị buôn, có những yếu tố khác
khiến trẻ vị thành niên dễ bị dụ dỗ bất chấp hoàn cảnh của các em. Những yếu tố này bao gồm
thiếu sự tự trọng, áp lực từ bạn bè, truy cập vào các trang mạng xã hội, công nghệ thông tin thay
đổi nhanh chóng, ảnh hưởng của truyền thông, và thiếu khả năng tâm sự với người lớn hoặc
nhân vật có quyền vì các em xấu hổ hoặc sợ hậu quả.

NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO:
Khẩn cấp

911
Đường Dây Điện Thoại
Nóng Quốc Nội Về Việc
Buôn Người
(24/7 & Không Cần
Nêu Danh)

1-888-3737-888
Sở Cảnh Sát Địa Phương
Ban Quản Trị Trường Học














Trốn học thường xuyên hoặc trốn học mà không giải thích được, đi học không đều
Bỏ nhà đi kinh niên
Nhắc tới đi chơi đến các thành phố khác
Có dấu hiệu thân thể bị xâm phạm, bị chấn thương, hành vi rút lui, trầm cảm, sợ hãi, mất lòng tin
Không kiểm soát được lịch trình cá nhân của mình hoặc giấy tờ tùy thân
Đột ngột thay đổi trang phục không phù hợp, hay ăn mặc trông già hơn
Hành vi lăng nhăng bất thường hoặc nói chuyện về tình dục ngoài mức tuổi
Quan hệ hay giao dịch với người cao tuổi hơn mình (tiếp cận với rượu, ma túy, câu lạc bộ về đêm)
Sở hữu nhiêù vật dụng đắt tiền (quần áo, túi xách, nữ trang, xe hơi, máy móc)
Đói, suy dinh dưỡng, thiếu ngủ, có dấu hiệu kiệt sức
Môi trường gia đình lơ là, thiếu sự giám sát của cha mẹ
Giao dịch với các thành viên băng đảng hoặc xăm người với những ký hiệu của băng đảng

Anaheim Police Department · California Highway Patrol · Costa Mesa Police Department · Irvine Police Department · Newport Beach
Police Department · Santa Ana Police Department · Orange County District Attorney’s Office · Orange County Probation Department ·
Orange County Social Services Agency · The Salvation Army · U.S. Homeland Security Investigations · U.S. Attorney’s Office

