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Child abuse involves the maltreatment, injury

or exploitation of a person under 18 years old in one
of these ways: physically, sexually, emotionally or
through neglect.
Abuse includes willfully endangering a child’s
health or safety. The following constitutes child abuse
under California law:
n Physical abuse is the intentional infliction
of physical injury on a child – including corporal
punishment – that results in a traumatic condition,
such as a bruise, burn, cut, bite mark, abrasion, bone
fracture or internal injury. Willfully causing a child
unjustifiable physical pain is abuse.
n Sexual abuse is the sexual assault or
exploitation of a child under 18. It includes sexual
touching of a child, sexual penetration of any of
a child’s bodily openings and causing or forcing a
child to sexually touch or penetrate the perpetrator’s
body. Demonstrating sexual activity in a child’s
presence also is sexual abuse. Encouraging, coercing
or forcing a child to engage in sexual activity or poses
constitutes sexual abuse, as does photographing a
child engaged in sexual activity or poses.
n Emotional abuse involves conduct – including
excessive verbal assaults, humiliation, threats,
terrorizing and ridicule – that causes emotional injury
to a child, sometimes resulting in psychological,
behavioral and cognitive disorders. Depriving a child
of normal life activities, affection, attention or human
contact also may constitute emotional abuse. Willfully
causing a child unjustifiable mental suffering is
abuse.
n Neglect occurs when a parent, guardian or
other person responsible for a child’s care and welfare
fails to provide adequate food, clothing, shelter,
supervision or medical care, endangering or harming
the child’s health or well-being.

Severe neglect includes situations where a
child develops significant malnutrition or medically
diagnosed failure to thrive because a caretaker does
not provide for the child’s needs, either intentionally
or through negligence.
General neglect occurs when the caretaker fails
to provide adequately for the child’s needs, but no
physical injury to the child has occurred.
Laws prohibiting child abuse and neglect apply
to foster homes, institutions, agencies, schools, camps
and other out-of-home care providers, both publicly
and privately operated.

Key Questions About
Child Abuse
What should you do if you are a victim of child
abuse?
Tell someone. Ask for help from a trusted adult,
such as a teacher, a school counselor, a principal, a
relative, a friend’s parent or the police, or you may call
the Child Protection Hotline at 1-800-540-4000.

What happens when abuse is reported?
The report will be investigated by a law
enforcement agency, a Department of Children and
Family Services caseworker or both, depending on the
circumstances.
What happens after the investigation?
If authorities find that child abuse occurred
or is likely to have occurred, steps will be taken by
the appropriate agency to protect the child from
future harm. This may include providing referrals
and services to the family or conducting additional
investigation.
In some instances, law enforcement may refer
child abuse cases to the District Attorney’s Office for
possible criminal prosecution. The District Attorney’s
Office reviews such cases to determine whether there
is sufficient evidence to file charges.
The District Attorney’s Office has specially trained
prosecutors who are sensitive to the needs of abused
children and dedicated to making these young victims
feel as safe and comfortable as possible throughout
the process.

What should you do if you know or suspect that
a child is being abused?
If the abuse is in progress or you believe the child
is in immediate danger, call 911. You also may call the
Child Protection Hotline at 1-800-540-4000.
Are reports of child abuse and neglect
confidential?
State law provides measures to protect the
confidentiality of persons who report allegations of
child abuse. In some instances, the identity of the
child abuse reporter may be disclosed only to certain
authorized parties, including child protective agencies
and their legal counsel; the prosecutor in a criminal
case; and legal counsel in juvenile dependency
proceedings. If a criminal child abuse case is taken to
trial, the person who reported the allegation may be
required to testify in court.

Victim Services
The District Attorney’s Bureau of Victim Services
is available at courthouses and police stations
throughout Los Angeles County.
Victim services representatives provide help and
resources for victims of violent crimes or threats of
violence, including counseling referrals to address the
trauma of child abuse.
Other services available include: criminal
justice orientation; court support; protective order
assistance; emergency shelter, food and clothing;
restitution assistance; and help in filing for victim
compensation through the California Victim
Compensation Board.
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Երեխայի
հանդեպ
Բռնություն

Ջեքի Լեյսի
Շրջանային փաստաբան
Լոս Անջելեսի շրջան

Ի՞նչ է նշանակում երեխայի
հանդեպ բռնություն:
Երեխայի հանդեպ բռնությունը ենթադրում
է 18 տարին չլրացած անձի նկատմամբ դաժան
վերաբերմունք, վնասվածքի պատճառում կամ
շահագործում հետևյալ ձևերից մեկի միջոցով՝
ֆիզիկապես, սեռական, հուզական կամ
արհամարհանքի միջոցով:
Բռնությունը ենթադրում է երեխայի
առողջությունը կամ անվտանգությունը գիտակցաբար
վտանգելը: Կալիֆորնիայի օրենսդրությունը
սահմանում է երեխայի նկատմամբ բռնության
հետևյալ տեսակները.
n Ֆիզիկական բռնությունը երեխայի հանդեպ
դիտավորությամբ մարմնական վնասվածք
պատճառելն է, ներառյալ մարմնական պատիժը, որը
հանգեցնում է տրավմատիկ վիճակին, ինչպիսին են
կապտուկները, այրվածքները, կտրվածքները, կծածի
հետքերը, ճանկռվածքները, ոսկրային կոտրվածքները
կամ ներքին վնասվածքներ: Դիտավորությամբ
երեխային չարդարացված ցավ պատճառելը
համարվում է բռնություն:
n Սեռական բռնությունը 18 տարին չլրացած
երեխայի սեռական բռնաբարությունն է կամ
շահագործումը: Այն ներառում է երեխային սեռական
դիպչելը, սեռական ներթափանցումը երեխայի
մարմնի ցանկացած բացվածքի մեջ և հանցագործի
մարմնին երեխային սեռական դիպչելուն կամ
ներթափանցելուն ներգրավելը կամ հարկադրելը:
Երեխայի ներկայությամբ սեռական գործողություններ
ցուցադրելը նույնպես համարվում է սեռական
բռնություն: Երեխային սեռական գործողություններ
կատարելու կամ դիրք ընդունելու խրախուսելը,
ներգրավելը կամ պարտադրելը համարվում է
սեռական բռնություն, ինչպես նաև երեխային
սեռական գործողություններ կատարելիս կամ
սեռական դիրքում լուսանկարելը:
n Հուզական բռնությունը ներառում է վարքագիծ,
այդ թվում՝ չափազանց բանավոր վիրավորանքներ,
նվաստացում, սպառնալիք, ահաբեկում և ծաղրում,
որը հոգեկան վնաս է հասցնում երեխային՝ երբեմն
հանգեցնելով հոգեբանական, վարքագծային
և մտավոր խանգարումների: Երեխային
նորմալ կենսական գործունեությունից, սիրուց,
ուշադրությունից կամ մարդկանց հետ շփումից
զրկելը նույնպես կարող է հանդիսանալ հուզական

բռնություն: Երեխային դիտավորյալ անարդարացի
մտավոր տառապանքներ պատճառելը
հանդիսանում է բռնություն:
n Անփույթ վերաբերմունք է համարվում,
երբ ծնողը, խնամակալը կամ այլ անձը, որը
պատասխանատու է երեխայի խնամքի և
բարեկեցության համար, չի տրամադրում պատշաճ
կերակուր, հագուստ, կացարան, վերահսկողություն
կամ բժշկական խնամք, ինչը վնասում է երեխայի
առողջությանը կամ բարեկեցությանը:
Ծայրահեղ անփույթ վերաբերմունք է
համարվում իրավիճակները, երբ երեխան
զգալիորեն թերսնուցված է կամ ախտորոշվել է
թերզարգացում՝ խնամակալի կողմից երեխայի
կարիքները դիտավորությամբ կամ անփութության
հետևանքով չհոգալու պատճառով:
Ընդհանուր անփույթ վերաբերմունք է
համարվում, երբ խնամակալը պատշաճ չի հոգում
երեխայի կարիքները՝ երեխային ֆիզիկական
վնասվածք չպատճառելով
Երեխայի հանդեպ բռնությունն ու անփույթ
վերաբերմունքն արգելող օրենքները վերաբերում
են մանկատներին, հիմնարկություններին,
գործակալություններին, դպրոցներին,
ճամբարներին և տանից դուրս հանրային ու
մասնավոր խնամք տրամադրողին:

Արդյո՞ք երեխայի հանդեպ բռնության
և անփույթ վերաբերմունքի
հաղորդագրությունները գաղտնի են:
Նահանգային օրենսդրությունը միջոցներ
է տրամադրում երեխայի հանդեպ բռնության
հայտարարություն տվող անձի գաղտնիությունը
պաշտպանելու համար: Որոշ դեպքերում երեխայի
հանդեպ բռնության մասին հաղորդագրություն
տված անձի ինքնությունը կարող է բացահայտվել
միայն որոշակի իրավասում մարմիններին,
ներառյալ երեխայի պաշտպանության
գործակալություններին և դրանց իրավական
խորհրդատուներին, դատախազին քրեական
գործ հարուցելու դեպքում, իրավական
խորհդատուին դեռահասների կախվածության
չարաշահման գործերով վարույթներում: Եթե
երեխայի հանդեպ բռնության քրեական գործը
փոխանցվում է դատարան, դեպքի մասին
հաղորդած անձը կարող է կանչվել դատարան՝
վկայություն տալու համար:
Ի՞նչ է տեղի ունենում բռնության մասին
հաղորդելուց հետո:
Հաղորդագրությունն հետաքննվում է
իրավապահ մարմինների կողմից, Երեխայի
և ընտանեկան ծառայությունների բաժնի
աշխատակցի կողմից, կամ այդ երկուսի կողմից՝
կախված հանգամանքներից:

Երեխայի հանդեպ բռնության
մասին հիմնական հարցեր

Ի՞նչ տեղի կունենա հետաքննությունից հետո:
Եթե իրավասու մարմինները գտնեն, որ
բռնություն է տեղի ունեցել կամ հավանաբար
պետք է տեղի ունենա, քայլեր կձեռնարկվեն
համապատասխան գործակալությունների
կողմից՝ երեխային հետագա վնասից
պաշտպանելու համար: Սա կարող է
ներառել ընտանիքին ուղղորդումների և
ծառայությունների տրամադրում կամ լրացուցիչ
հետաքննության անցկացում:
Որոշ դեպքերում օրենքի ուժով երեխայի
հանդեպ բռնության դեպքերը կարող է
ուղղորդվել Շրջանային փաստաբանական

Ի՞նչ անել, եթե դուք երեխայի հանդեպ
բռնության զոհ եք:
Պատմել այդ մասին որևէ մեկին: Օգնություն
խնդրել վստահելի մեծահասակից, օրինակ՝
ուսուցչից, դպրոցի խորհրդատուից, տնօրենից,
բարեկամից, ընկերոջ ծնողից կամ դիմել
ոստիկանություն, կամ դուք կարող եք զանգահարել
Երեխաների պաշտպանության թեժ գիծ՝ 1-800540-4000 հեռախոսահամարով:
Ի՞նչ պետք է անել, եթե դուք գիտեք կամ
կասկածում եք, որ երեխան բռնության է
ենթարկվում:
Եթե բռնությունը տեղի է ունենում այդ պահին
կամ ձեր կարծիքով երեխային անմիջական վտանգ
է սպառնում, զանգահարեք 911: Դուք կարող եք
զանգահարել նաև Երեխաների պաշտպանության
թեժ գիծ՝ 1-800-540-4000 հեռախոսահամարով:

Երեխայի հանդեպ բռնության և անփույթ
վերաբերմունքի
կասկածի հաղորդագրություն

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԹԵԺ ԳԻԾ

1-800-540-4000
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գրասենյակ հնարավոր քրեական վարույթ
հարուցելու համար: Շրջանային փաստաբանական
գրասենյակը քննում է այսպիսի դեպքերը՝ որոշելու՝
արդյոք բավարար ապացույցներ կան գործ
հարուցելու համար:
Շրջանային փաստաբանական գրասենյակն ունի
հատուկ վերապատրաստված դատախազներ, որոնք
զբաղվում են բռնության ենթարկված երեխաների
կարիքներով և կոչված են ապահովել, որ այդ
երիտասարդ զոհերն իրենց զգան դատավարության
ժամանակ հնարավորինս ապահով և անվտանգ:

Ծառայություններ տուժածներին
Տուժաներին ծառայությունների տրամադրման
Շրջանային փաստաբանական գրասենյակը կարող
եք գտնել Լոս Անջելեսի համայնքի դատարաններում
և ոստիկանության բաժանմունքներում:
Տուժածներին ծառայությունների տրամադրման
ներկայացուցիչներն աջակցություն և ռեսուրսներ
են տրամադրում հանցագործություններից կամ
հանցագործության փորձերից տուժածներին,
ներառյալ խորհրդատվական ուղղորդումները՝
բռնությունից երեխայի տրավմատիկ վիճակը
բուժելու համար:
Այլ մատչելի ծառայությունները ներառում են՝
քրեական արդարադատության կողմնորոշում,
դատարանում աջակցություն, աջակցություն
պաշտպանական դատական որոշում
տրամադրելուն, հրատապ կացարանի, ուտելիքի
և հագուստի տրամադրում, փոխհատուցման
աջակցություն և օգնություն տուժածի կողմից
փոխհատուցման հայտի լրացման համար
Կալիֆորնիայի տուժածներին փոխհատուցման
կոմիտեի միջոցով:

Լոս Անջելեսի համայնքի
շրջանային փաստաբանի

Տուժածների
ծառայությունների բյուրո
1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims

