
QUAN ĐIỂM 

Mỗi đứa trẻ lớn lên 
an toàn và được 
nuôi dưỡng. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI 

Sáu giá trị dẫn hướng công việc của chúng tôi 
trong cộng đồng: 

1. Mối quan hệ với Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên 
và Gia Đình là Nền Tảng

2. Đối tác liên kết làm việc với sự thân thiết 
gia đình và nguồn hỗ trợ

3. Giúp Trẻ em và Thanh thiếu niên đạt được 
Đầy Đủ Tiềm Năng và phát triển Mối Quan 
Hệ Lâu Dài

4. Chia Sẻ Trách Nhiệm với các Đối Tác Cộng 
Đồng

5. Liên Hệ Mạnh Mẽ với Hệ Thống Pháp Luật

6. Văn Hóa Nơi Làm Việc được Đặc Trưng 
bởi Quan Tâm Nhìn Nhận, Cảm Kích và 
Học Tập Không Ngừng 

Đường Dây Nóng Lạm Dụng Trẻ Em: 
1.800.344.6000 

 Đường Dây Miễn Phí Hỗ Trợ Tiếp Cận: 
1.866.262.9881 

 TDD (cho người khiếm thính): 
1.858.514.6889 

Đường dây thông tin về Tạm Nuôi/Con 
Nuôi: 1.877.423.6788 

 (en Español llame al 1.619.585.5290) 

CÙNG CHUNG TAY GIÚP AN TOÀN HƠN 
Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ Em của Quận San Diego 

“Việc trân trọng những giá trị 
chung liên kết người với nhau 
và tạo ra năng lượng cho sự 
biến đổi.” 

- Nick Macchione

NÊN MONG ĐỢI GÌ TỪ DỊCH 
VỤ PHÚC LỢI TRẺ EM: 

HƯỚNG DẪN CHO TRẺ EM VÀ GIA ĐÌNH 

WWW.SDCOUNTY.CA.GOV 

Để biết thêm thông tin, xin gọi: 1.858.616.5811 

Qua tinh thần đồng đội và dấn thân 
của gia đình: Ở San Diego, Các Gia 
đình được THIẾT LẬP để có Cuộc 
Sống An Lành.

http://www.sdcounty.ca.gov/


85% số lượt giới thiệu được đóng lại sau khi điều tra

SỞ DỊCH VỤ PHÚC LỢI TRẺ EM LÀ GÌ? 

Chúng tôi là một bộ phận của Quận San Diego làm việc với 
các gia đình và cộng đồng để đáp ứng, giảm thiểu và ngăn 
chặn sự bỏ bê và lạm dụng trẻ em. Trọng tâm chính của 
chúng tôi là củng cố các gia đình để trẻ em lớn lên an toàn 
và được nuôi dưỡng. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI BẢO 
VỆ TRẺ EM VÀ CỦNG CỐ GIA ĐÌNH? 

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải phản ứng về những lo 
ngại lạm dụng và bỏ bê trẻ em.  Nhân viên của chúng tôi đã 
được đào tạo để giúp các gia đình và cộng đồng xây 
dựng kế hoạch và đưa ra quyết định để giữ an toàn cho 
trẻ em. Chúng tôi sử dụng ba ưu tiên để hướng dẫn các 
quyết định này: 

1. An toàn ổn định và giữ gìn gắn bó gia đình; và nếu đó

NẾU CHÚNG TÔI CẦN PHẢI ĐIỀU TRA? 

Một nhân viên xã hội gặp gỡ các thành viên gia đình 
và những người gần gũi với gia đình để bàn về 
những lo ngại về an toàn. Chúng tôi thường đóng 
cuộc điều tra một khi chúng tôi hướng dẫn gia đình 
về việc giữ an toàn cho trẻ em. Chúng tôi cũng giới 
thiệu các gia đình đến các dịch vụ cộng đồng. Nếu 
chúng tôi xác định rằng đứa trẻ không an toàn, 
chúng tôi có thể mở một hồ sơ cho dịch vụ phúc lợi 
trẻ em. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI CỦNG CỐ GIA ĐÌNH 
ĐỂ TRẺ EM CÓ THỂ TRỞ VỀ NHÀ? 

Khi Ban Phúc lợi Trẻ em mở một vụ việc, một nhân 
viên xã hội sẽ hợp tác với gia đình để xác định gia 
đình họ hàng và các thành viên nào trong cộng đồng 
có thể trở thành một phần của mạng lưới an toàn và 
hỗ trợ trẻ em và gia đình.  Mạng lưới này củng cố và 
chuẩn bị cho gia đình để giúp trẻ được an toàn và 
phát triển sau khi vụ việc Phúc lợi Trẻ em này kết 
thúc. 

là điều không thể… Hơn 70% trẻ em trở về nhà trong vòng 36 tháng. 

2. Chăm sóc an toàn cho trẻ em và đoàn tụ trẻ em với gia
đình gốc của trẻ; và nếu việc đoàn tụ là không thể…

3. Hỗ trợ một cách an toàn sự phát triển của các mối quan
hệ lâu dài và suốt đời cho trẻ em và thanh thiếu niên.

LÀM THẾ NÀO CÁC GIA ĐÌNH ĐƯỢC GIỚI THIỆU 
ĐẾN CHÚNG TÔI? 

Một người trong cộng đồng gọi cho Đường dây nóng lạm 
dụng trẻ em để báo cáo mối lo ngại về sự an toàn của trẻ. 
Chúng tôi xem xét báo cáo và quyết định xem vấn đề có đủ 
nghiêm trọng để điều tra hay không. 

 
 
Chúng tôi làm việc với mỗi gia đình để tạo ra kế 
hoạch đảm bảo an toàn cho con họ. Chúng tôi cũng 
giúp các gia đình xây dựng mạng lưới hỗ trợ mà họ 
có thể kêu gọi giúp đỡ. Các vụ việc có thể được tiến 
hành thông qua Chương trình Dịch vụ Tự nguyện 
hoặc thông qua Tòa án Vị thành niên. 

Khi chúng tôi tin rằng một gia đình có thể giữ con 
mình an toàn mà không cần sự tham gia của tòa 
án, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Tự nguyện cho 
gia đình. 

Tòa án vị thành niên sẽ tham gia khi gia đình 
không thể giữ con mình an toàn mà không có sự 
tham gia của tòa án. Tùy thuộc vào tình hình gia 
đình, trẻ có thể sống trong hoặc ngoài gia đình. 

Chúng tôi làm việc với gia đình trẻ để xác định 
những người có thể chăm sóc trẻ. Chúng tôi cố gắng 
giữ đứa trẻ trong một khung cảnh quen thuộc để 
giảm bớt tổn thương mà trẻ gặp phải. Trẻ có thể 
sống với người thân, bạn bè gia đình hoặc nhà nuôi 
dưỡng được cấp phép trong cộng đồng cho đến khi 
trẻ có thể trở về nhà. 

Nếu trẻ không thể trở về nhà trong khung thời gian 
do luật pháp quy định, chúng tôi khuyên quý vị nên 
lên kế hoạch lâu dài cho trẻ. Kế hoạch này xác định 
một người giám hộ hoặc gia đình nhận nuôi có thể 
hỗ trợ sự phát triển và hạnh phúc của trẻ. 

CHUYỆN GÌ XẢY RA KHI CHÚNG TÔI MỞ HỒ 
SƠ MỘT VỤ VIỆC? 

CHUYỆN GÌ XẢY RA KHI TRẺ KHÔNG THỂ 
SỐNG AN TOÀN Ở NHÀ? 
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