Hãy làkhách
du lịch bảo
vệtrẻ em

Trẻ em làm việc và sống tại các địa điểm du lịch đặc biệt dễ
bị tổn thương bởi hành động xâm hại thể chất, tinh thần và
tình dục.
Khách du lịch có thể góp phần tạo nên môi trường du lịch
an toàn hơn cho trẻ em - hành động nhỏ của chúng ta có
thể tạo nên thay đổi lớn để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại và
bóc lột.
Nếu bạn thấy một đứa trẻ có nguy cơ bị xâm hại, hãy gọi số
1288 (công an) hoặc 092 311 511 (tổchức phi chính phủ)

Hành động nhỏ, thay đổi lớn

Lựa chọn của bạn có thể
ảnh hưởng trực tiếp đến
cuộc sống của trẻ em.
HÀNH ĐỘNG 1

Nếu bạn thấy hoặc nghi ngờ có hành động xâm hại
trẻ em, hãy gọi ngay đến số 1288 (police) hoặc
092 311 511 (NGO).
HÀNH ĐỘNG 2

Không trực tiếp cho tiền trẻ ăn xin hoặc trẻ bán thức ăn hoặc
đồ lưu niệm mà hãy mua ở các cửa hàng địa phương và các
tổ chức xã hội hỗ trợ các gia đình và cộng đồng hoặc quyên
góp tiền cho các tổ chức từ thiện trẻ em có tên tuổi.
HÀNH ĐỘNG 3

Chọn khách sạn và các cơ sở kinh doanh có áp dụng các
tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em.
HÀNH ĐỘNG 4

Không ủng hộ ‘du lịch vì trẻ mồ côi’. Đến thăm và làm tình
nguyện với trẻ em trong các cơ sở chăm sóc có thể gây tổn
thương đến sức khỏe tinh thần và thể chất của các em. Thay
vào đó hãy ủng hộ các tổ chức và hãy hành động để trẻ em
được chăm sóc trong một gia đình.
HÀNH ĐỘNG 5

Luôn xin phép trước khi chụp ảnh trẻ em và không được đưa
trẻ đi mà không có sự giám sát hoặc sự cho phép của cha
mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.
HÀNH ĐỘNG 6

Xâm hại tình dục trẻ em là trái pháp luật. Không quan hệ tình
dục với bất cứ người nào dưới 18 tuổi.

Để tìm hiểu thêm về các hành động góp phần
bảo vệ trẻ em tại Campuchia, truy cập
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