Học khu thống nhất Oakland và Chưởng lý Quận hạt Alameda
BÁO ĐỘNG CHO PHỤ HUYNH
FBI gọi Vùng Vịnh là một khu vực buôn bán tình dục trẻ em cao độ
Hãy giúp bảo vệ trẻ ở Oakland khỏi bị khai thác tình dục
Xin chia sẻ những điề u sau đây với con quý vi ̣










Chủ chứa và kẻ săn mồi tìm kiế m trẻ em và thiế u niên quanh các trường học, trung tâm mua
sắ m, công viên, xe buýt/BART, nhà nuôi trẻ và trên các phương tiện truyền thông xã hội
(Facebook, Snapchat, Instagram, v.v.)
Chủ chứa thường tìm kiếm trẻ nhỏ cỡ 12 tuổ i
Trong vòng 48 tiế ng đồ ng hồ chạy trố n khỏi nhà, trẻ chắc hẳn có chủ chứa tiếp cận.
Chủ chứa tuyển mộ người qua vệc cho chỗ ở, quà, tình thương và bảo vệ.Điề u này có thể
trông như mố i quan hệ hẹn hò và/hay là áo quầ n giày dép mới, cắ t sửa móng tay, móng chân,
điện thoại di động và xâm hình.
6 trong 10 trẻ bị buộc vào buôn bán tình dục nói rằng các em chỉ cần một nơi để ở.
Nhiề u trẻ gái bi ̣ mang thai bởi chủ chứa.
Trẻ nào cố thoát khỏi tay chủ chứa thì bị đe dọa bạo lực, đánh đập, hay ngay cả giế t chế t.

Dạy con của quý vị





Tránh ở một mình ngoài đường phố, nhấ t là sau khi trời tố i. Luôn luôn đi với một người bạn mà
mình tín nhiệm.
Đừng vào xe với một người lạ mặt hay quen biết mà họ cho quà/thuố c/rượ u hay hẹn hò. Hãy
báo cáo ngày, giờ và mô tả người và xe đó cho nhân viên an ninh trường hay hiệu trưởng ngay
lập tức.
Xin giúp đỡ nế u có vấ n đề ở nhà hay ở trường. Hãy nói chuyện với phụ huynh, giáo viên cố
vấ n, giáo viên, chuyên viên tư vấ n hay một người bạn tin cậy.

Làm sao để tìm sự giúp đỡ cho con quý vị hay cho một trẻ khác





Gọi 911 nế u có nguy hiể m tức thời; cũng liên hệ với hiê ̣u trưởng trường của con quý vi,̣ y tá,
trung tâm y tế , cố vấ n, cảnh sát/nhân viên an ninh trường.
Gọi Crisis Support Services 800-309-2131 cho vấ n đề của gia đình và thiế u niên.
Gọi BAWAR Crisis Hotline 510-845-7273 cho trẻ em mà có thể bi ̣ khai thác tin
̀ h dục.
Gọi National Human Trafficking Resource Center 888-373-7888 hay gởi text cho BeFree
(233-733) để báo cáo vụ buôn người.

Muố n tìm hiể u thêm về Buôn bán tình dục trẻ ở Oakland:


Hãy tới Alameda County DA’s, Human Exploitation and Trafficking (H.E.A.T.) Xem website
ở HEAT-Watch.org.

