ການປ້ອງກັນໃຫ້ເດັກ
ປອດໄພຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູເ້ ບິ່ງແ
 ຍງ

ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ
ເດັກ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ເດັກຕ້ອງການໃຫ້ມີການປົກປ້ອງພິເສດ.
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ ແມ່ນຜູ້ຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.
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່ & ຜູ້ປົກຄອງ

ເດັກ

ພາລະບົດບ
 າດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແ
 ຍງ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ
ໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແ
 ມ່ນຫຍ
 ັງ?
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນທຸກໆການກະທໍາ (ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາ) ທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມບັງເອີນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບປວດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ.
ໃນແຕ່ລະວັນ ມີເດັກຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຈາກການລ່ວງລະເມີດ.
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ແມ່ນເກີດມີຂື້ນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ.

ປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງປະເພດ
ຂອງການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນພ
 ້ອມໆກັນ.

ການລ່ວງລະເມີດ ການລ່ວງລະເມີດ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງຮ່າງກາຍ
ທາງເພດ
ທາງຈິດໃຈ

ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍເດັກ

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເດັກ

ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນໄລຍະຍາວ.
ການລ່ວງລະເມີດສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜ
 ູ້ອື່ນໆນອກຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄືຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ
ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄ ປ.
ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດໃນການຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແ
 ມ່ນຫຍ
 ັງ?

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ແມ່ນຫຍັງ?

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນກ
 ານເອົາເດັກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈ
 ະກຳທາງເພດ
ໂດຍນຳໃຊ້ອ
 ຳນາດທີ່ເໜືອກວ່າ ຫຼື ເອົາປ
 ຽບຈາກຄວາມໄວ້ໃຈທີ່ເ ດັກມ
 ີຕເໍ່ ຂົາ.
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີການປະພຶດທາງເພດທີ່ບ
 ໍ່ສົມຍ
 ອມ
ໃນທຸກຮູບແບບ. ນີ້ລວມມີການສຳພັດ ຫຼື ບໍ່ມ
 ີການສຳພັດເ ລີຍ.
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີ:
–– ການສ້າງພາບ/ຮູບພາບ/ວີດ
 ີໂອກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
–– ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການກະທໍາທາງເພດ.
–– ບັງຄັບ/ຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ເດັກມີເພດສໍາພັນນໍາ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການມີເພດສໍາພັນກັບ
ເດັກ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ.

• ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
ມາດຕາ 2: ການອະທິບາຍຄຳສັບ ຂໍ້ທີ່ 9. ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໝາຍເຖິງ
ເດັກທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາ, ຖືກທຳຊຳເລົາ ຫຼື ຖືກທຳອານາຈານ, ຂໍ້ທີ 15.
ການທາລຸນເດັກ ໝາຍເຖິງ ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍ ຊຶ່ງເປັນການທຳຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍ, ທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງເດັກ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ເດັກ, ການຍຸຍົງ
ໃຫ້ເດັກກະທຳຜິດ ຫຼື ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງເດັກ.

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ?
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນບັນຫາທົ່ວໂລກ

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ທຸກປະເທດໃນໂລກ. ແມ້ກະທັ້ງ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ອາດປາດສະຈາກບັນຫາ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສ່ວນ
ຫຼາຍໃນຊຸມຊ
 ົນໃ
 ດກໍ່ຕາມແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດສາມາດເປັນທັງເດັກຍິງ ແລະ
ເດັກຊາຍ
ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍແມ່ນສາມາດເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້.
ເດັກເພດທີສາມ ຫຼື ເດັກທີ່ກຳລັງຄົ້ນຫາເພດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົວເອງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ.
ເດັກພິການ (ເດັກທີ່ພິການທຸກຮູບແບບ) ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ. ການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ກັບເດັກທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກພື້ນຖານແນວໃດກໍ່ຕາມ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນທີ່ເດັກຮູຈ
້ ັກ

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເດັກ
ໄວ້ໃຈ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກອາດແມ່ນໝູ່ເພື່ອນຂອງເດັກ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວ

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດມັກຈະມາໃນຮູບການເປັນເພື່ອນມິດກັບເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ເປັນມິດ ກັບຄອບຄົວ
ຂອງເດັກ ເພາະມັນເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຊື່ອງຊ້ອນໄດ້.

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ການທ່ອງທ່ຽວ

ຄົນຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນໂອກາດໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ຊຶ່ງເ ປັນຜູ້ທີ່ກະທໍາຜິດໃນປະເທດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ ຫຼື ໄ ປຢ້ຽມຢາມ.

ເດັກສ່ວນຫຼາຍບໍ່ບອກໃຫ້ຜ
 ູ້ໃຫຍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ເດັກມັກຈະປິດອຳບັນຫາທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ. ຄວນສັງເກດເບິ່ງ
ອາການສະແດງອອກ ແທນທີ່ຈະລໍຖ້າໃຫ້ເດັກເວົ້າເລື່ອງທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ເດັກທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

ເດັກທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການລ່ວງລະ
ເມີດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ, ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກ
ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສິ່ງອັນຕະລາຍ. ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດທີ່ຕົນຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາໃຫ້ລູກ
ປອດໄພຄືແນວໃດ?
ູ້ ະພາບການ
1 ຮັບຮສ

• ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການກະທຳຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ.

• ຮັບຮູ້ສະພາບການ ແລະ ເວົ້າກ
 ັບເ ດັກແ
 ບບເປີດເ ຜີຍ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທ
 າງເພດເດັກ.

2 ເວົ້າກັບເດັກ

• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ຢາກບອກເລື່ອງສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫຼື
ຕຳນິ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ໝ
 ູນໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວດັ່ງກ
 ່າວຂອງເດັກ ເປັນໂອກາດ
ໃນການກະທຳຜິດ.

• ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບລູກຂ
 ອງທ່ານ. ບອກໃຫ້ລ
 ູກຮ
 ູ້ວ່າພວກເຂົາ
ສາມາດແບ່ງປ
 ັນທຸກເລື່ອງກັບທ່ານ.

• ເວົ້າເລື່ອງເພດ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງທ່ານ ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ສອນວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກຂ
 ອງທ່ານ ນັບແຕ່ຕອນເຂົາອ
 າຍຸຍັງນ້ອຍ ຊ
 ຶ່ງປະກອບມີ:
– ບອກຊື່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

– ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບມືຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັນຍານບອກເຕືອນທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ.

– ຖ້າເດັກຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ ແລະ ຫຼົບໜີອອກຈາກ
ສະຖານະການນັ້ນແລ້ວ ໄປລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

3 ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ

• ຮັບຮ
 ູ້ວ່າເຫດການນີ້ສ
 າມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກທ
 ່ານ.
• ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານ.

4 ຮູ້ວ່າຈະພົວພັນໃຜເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ

• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຖ້າສົງໃສວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກດຳເນີນ
ການແນວໃດ?
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໃຊ້ຫຼາຍວິທີໃນການເຂົ້າຫາ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.
ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນ
ຍ້ອນມີຄົນແປກໜ້າເຂົ້າບຸກທຳລາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດ
ແລະ/ຫຼື ສື່ຄົນກາງຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນ ກັບເດັກ (ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ໍ
ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄອບຄົວຂອງເດັກ). ຂະບວນການນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້
ລ່ວງລະເມີດ” ຊຶ່ງມັນປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ເປົ້າໝາຍ

ຄວາມໄວ້ໃຈ

ຄວາມລັບ
ການເພີ່ມລະດັບ
ຄວາມຮ້າຍແຮງ
ການລົງມື

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດລະບຸ ເດັກເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຂົາຢາກ
ລ່ວງລະເມີດ. ສວ່ນຫຼາຍ ພວກເຂົາ ເລັງໃສ່ເດັກທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ
ຜູລ່
້ ວງລະເມີດເຮັດໃຫ້ເດັກໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ວຍການ
ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ທັງສອງສົນໃຈຮ່ວມກັນ, ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້
ແລະ ກາຍເປັນເພື່ອນກັບເດັກ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເລີ່ມມີຄວາມລັບກັບເດັກ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາ
ສັນຍາ, ນາບຂູ່ ຫຼື ບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ປົກປິດເປັນຄວາມ
ລັບ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມສຳພັນທາງເພດ. ພວກ
ເຂົາເວົ້າເຖິງປະເດັນທາງເພດ ແລະ ເອົາເອກະສານກ່ຽວກັບ
ເພດໃຫ້ເດັກເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ເດັກລຶ້ງເຄີຍກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ.
ຜູລ່
້ ວງລະເມີດຈະເລີ່ມປະຕິບັດການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທຸກຄົນຈະບໍ່ນຳໃຊ້ ວິທີການລ່ວງລະເມີດເດັກແບບຕາຍຕົວ. ວິທີການ
ອື່ນປະກອບມີ ການໂຈມຕີທັນທີ, ການຈັດຈ້າງ, ການຫຼອກລວງ, ການໃຊ້ເລ້ລ່ຽມ,
ການບັງຄັບ.
ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະບໍ່ເຄື່ອນໄ�ຄົນດຽວ. ພວກເຂົາອາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອື່ນໆເຊນ ຜູ້ຊ່ວຍ, ຜູຈັ
້ ດຈ້າງ, ຕົວແທນ, ສື່ຄົນກາງ ແລະ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ຂ້ອຍຄວນຈະສັງເກດອັນໃດແດ່?
ພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ

ມີອາການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອາດຖືກລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ເ ດັກທີ່ມີ
ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລູກຂ
 ອງທ່ານກຳລັງຖືກລ່ວງລະເມີດ, ແຕ່ມັນເປັນ
ເຫດຜົນທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານລົມກັບລູກຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາ
ພົບພໍ້ຢູ່ ຫຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ.
• ອາລົມແປປວນ, ເດັກມີອາການງຽບ, ຊຶມເ ສົ້າ, ເກີດອາລົມໃຈຮ້າຍໃນທັນທີ ຫຼື ໃ
 ຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ.
• ໜີອອກຈາກບ້ານ ຫຼື ສູນຫາຍໄປເປັນເວລາດົນນານ.
• ຜົນກ
 ານຮຽນປ່ຽນແປງ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນ

• ມີເງິນ, ຂອງຂວັນ, ໂທລະສັບມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.

• ນຳໃຊ້ສ
 ິ່ງເ ສບຕິດ(ລວມທັງຢາເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ).

• ມີພຶດຕິກຳທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ.

• ອາການທາງຮ່າງກາຍ ລວມທັງ ນອນຍາກ, ຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສຳພັນ.

ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຈົ້າ

ໃຫ້ທ່ານລະວັງຕົວ ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນປະພຶດຕົວແບບຜິດປົກກະຕິກັບລູກ
ຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງລວມມີ ຖ້າຜ
 ູ້ໃຫຍ ່:
• ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເດັກເປັນພິເສດ.

• ໃຫ້ຂອງຂັວນເປັນເ ຄື່ອງຫຼິ້ນ ຫຼື ເງິນ.
• ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເດັກຕາມລຳພັງ.

• ຢາກພາລູກຂອງທ່ານອອກໄປນອກບ້ານ, ໄປທ່ຽວຫຼິ້ນ ແລະ ໄປພັກຜ່ອນ.
ຖ້າເດັກບອກທ່ານວ່າເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ, ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ
ເຂົາ ແລະ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາບອກ.

ຂ້ອຍສາມາດຂໍກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອ
ໄດ້ຢູ່ໃສ?
ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມບໍ? ຫຼື ວ່າ ທ່ານຮູ້ສະຖານະການໃດທີ່ເດັກອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ເຄີຍຖ
 ືກລ່ວງລະເມີດ ບໍ່?
ໂທຫາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງເດັກແຫ່ງຊາດ

ຕິດຕໍ່ຫາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ຕິດຕໍ່ຫາອົງການປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີຊື່ສຽງ

w: childsafetourism.org ແລະ wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ
ຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ

