What is Child Abuse?

Child
Abuse

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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Ano ang Pang-aabuso sa
Bata?
Ang pang-aabuso sa bata ay kinasasangkutan ng
pagmamalupit, pinsala o pagsasamantala sa isang tao
na wala pang 18 taong gulang sa isa sa mga ganitong
paraan: pisikal, sekswal, emosyonal o sa pamamagitan ng
pagpapabaya.
Kasama sa pang-aabuso ang kusang-loob na inilalagay
sa panganib ang kalusugan o kaligtasan ng bata. Ang
sumusunod ay bumubuo sa pang-aabuso sa bata sa ilalim ng
batas ng California:
n Angpisikal na pang-aabuso ay ang intensyonal
na pananakit nang pisikal sa isang bata - kabilang ang
pagpaparusa sa katawan - na nagreresulta sa isang
traumatikong kalagayan, tulad ng isang pasa, paso, hiwa,
marka ng kagat, galos, bali ng buto o panloob na pinsala. Ang
kusang-loob na pagbibigay ng hindi makatwirang pisikal na
sakit sa isang bata ay pang-aabuso.
n Ang pang-aabusong sekswal ay ang sekswal na
pag atake o pagsasamantala sa isang bata na wala pang 18
taong gulang. Kabilang dito ang sekswal na paghipo ng
isang bata, sekswal na pagpasok sa alinman sa mga butas ng
katawan ng isang bata at nagiging sanhi o pagpilit sa isang
bata na sekswal na mahawakan o pumasok sa katawan ng
may kasalanan. Ang pagpapakita ng sekswal na aktibidad
sa harap ng isang bata ay isa ring sekswal na pang-aabuso.
Ang paghikayat, pagpuwersa o pagpilit sa isang bata na
makisali sa sekswal na aktibidad o pag-pose ay bumubuo sa
sekswal na pang-aabuso, tulad ng pag-litrato ng isang bata na
nakikibahagi sa sekswal na aktibidad o pag-pose.
n Ang pang-aabusong emosyonal ay nagsasangkot
ng asal - kabilang ang labis na berbal na pang-aabuso,
pamamahiya, pagbabanta, pananakot at pangungutya - na
nagdudulot ng pinsala sa emosyon sa isang bata, na kung
minsan ay nagreresulta ng mga sakit sa sikolohikal, asal at
pag-iisip. Ang pag-alis ng mga normal na aktibidad sa buhay
ng isang bata, pati na rin ang pag-alis ng pagmamahal,
pansin o pakikitungo sa tao ay maaaring maging sanhi
ng pang-aabusong emosyonal. Ang pagsadya sa hindi
makatwirang pagdurusa sa isip ng isang bata ay pang-aabuso.
n Ang kapabayaan ay nangyayari kapag ang isang
magulang, tagapag-alaga o ibang taong responsable para sa
pangangalaga at kapakanan ng bata ay nabigo sa pagbibigay
ng sapat na pagkain, pananamit, tirahan, pangangasiwa o
pangangalagang medikal, na inilalagay sa panganib o pinsala
ang kalusugan o kapakanan ng bata.

Kabilang sa mga malubhang kapabayaan ang mga
sitwasyon kung saan ang isang bata ay nagkakaroon ng
malubhang malnutrisyon o medikal na sinuri na kabiguang
lumusog dahil ang tagapag-alaga ay hindi nagbibigay para sa
mga pangangailangan ng bata, sinadya man o sa pamamagitan
ng kapabayaan.
Ang pangkalahatang kapabayaan ay nangyayari kapag ang
tagapag-alaga ay hindi nagkakaloob nang sapat para sa mga
pangangailangan ng bata, ngunit walang pisikal na pinsala sa
bata ang nangyari.
Ang mga batas na nagbabawal sa pang-aabuso at
kapabayaan ng bata ay naaangkop sa mga bahay ampunan,
institusyon, ahensya, paaralan, kampo at iba pang mga
tagapagkaloob ng pangangalaga sa labas ng tahanan, parehong
pampubliko at pribado na pinatatakbo.

Mga Pangunahing
Tanong Tungkol sa Pangaabuso sa Bata
Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay biktima ng
pang-aabuso sa bata?
Sabihin sa isang tao. Humingi ng tulong mula sa isang
pinagkakatiwalaang tao na may sapat na gulang, tulad ng isang
guro, tagapayo ng paaralan, isang punong-guro, kamag-anak,
magulang ng kaibigan o pulis, o maaari mong tawagan ang
Hotline ng Proteksyon sa Bata sa 1-800-540-4000.
Ano ang dapat mong gawin kung alam mo o
pinaghihinalaan na ang isang bata ay inaabuso?
Kung ang pang-aabuso ay nagaganap o naniniwala ka na
ang bata ay nasa agarang panganib, tumawag sa 911. Maaari
mo ring tawagan ang Hotline ng Proteksyon sa Bata sa 1-800540-4000.
Kumpidensyal ba ang mga ulat ng mga pang-aabuso at
kapabayaan sa bata?
Ang batas ng estado ay nagbibigay ng mga hakbang
upang protektahan ang pagiging kumpidensyal ng mga taong
nag-ulat ng mga paratang ng pang-aabuso sa bata. Sa ilang
mga pagkakataon, ang pagkakakilanlan ng tagapagbalita sa
pang-aabuso ng bata ay maaaring isiwalat lamang sa ilang mga
awtorisadong partido, kabilang ang mga ahensyang nagbibigay
proteksiyon sa bata at ang kanilang legal na tagapayo; ang
piskal sa isang kriminal na kaso; at legal na tagapayo sa mga
paglilitis sa mga kabataan o ng “juvenile dependency”. Kung
ang isang kriminal na kaso ng pang-aabuso sa bata ay dadalhin

sa paglilitis, ang taong nag-ulat ng paratang ay maaaring
kailanganin na tumestigo sa korte.
Ano ang mangyayari kapag iniulat ang pang-aabuso?
Ang ulat ay sisiyasatin ng isang ahensiya ng
pagpapatupad ng batas, isang caseworker sa Kagawaran
ng mga Bata at Mga Serbisyo sa Paglilingkod sa Pamilya
(Department of Children and Family Services) o pareho,
depende sa mga pangyayari.
Ano ang mangyayari pagkatapos ng pagsisiyasat?
Kung nakita ng mga awtoridad na ang pang-aabuso sa
bata ay naganap o malamang na naganap, ang mga hakbang
ay gagawin ng naaangkop na ahensiya upang maprotektahan
ang bata mula sa pinsala sa hinaharap. Maaaring kabilang
dito ang pagbibigay ng mga referral at serbisyo sa pamilya o
pagsasagawa ng karagdagang imbestigasyon.
Sa ilang mga pagkakataon, ang tagapagpatupad ng
batas ay maaaring sumangguni sa mga kaso ng pang-aabuso
ng bata sa Opisina ng Abugado ng Distrito (District Attorney’s
Office) para sa posibleng kriminal na pag-uusig. Sinusuri
ng Opisina ng Abugado ng Distrito ang mga naturang kaso
upang matukoy kung mayroong sapat na katibayan upang
magsampa ng mga kaso.
Ang Opisina ng Abugado ng Distrito ay espesyal na
sinanay ang mga piskal na sensitibo sa mga pangangailangan
ng mga batang inabuso at nakatuon sa pagtitiyak na ang
mga batang biktima ay manatiling ligtas at komportable ang
pakiramdam hangga't maaari sa buong proseso.
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Mga Serbisyo sa Biktima
Ang Bureau of Victim Services ng District Attorney ay
naroroon sa mga hukuman at istasyon ng pulisya sa buong
Los Angeles County.
Ang mga kinatawan ng mga serbisyo sa biktima
ay nagbibigay ng tulong at mga mapagkukunan para sa
mga biktima ng marahas na krimen o pagbabanta ng
karahasan, kabilang ang mga referral sa counseling o
pagpapayo upang tugunan ang trauma ng pang-aabuso
sa bata.
Kabilang sa iba pang mga serbisyong maaari ang:
oryentasyon sa hustisyang kriminal; suporta sa hukuman;
atas ng proteksyon; emerhensyang matutuluyan, pagkain
at damit; tulong sa pagbabayad-pinsala; at tulong sa
paghiling ng kabayaran para sa biktima sa pamamagitan
ng California Victim Compensation Board.
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