
Các Luật của Washington về  
Lạm Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em

Tài liệu này nhằm cung cấp kiến thức về các 
điều luật quan trọng của Washington xoay 
quanh vấn đề lạm dụng và bỏ bê trẻ em, có 
tham chiếu tới Revised Code of Washington 
(Bộ Luật Tu Chính Washington, RCW) và 
Washington Administrative Code (Bộ Luật Hành 
Chánh Washington, WAC).
Kỷ luật thân thể có được chấp nhận không?
Có, kỷ luật thân thể đối với trẻ em, bao gồm sử dụng hình phạt 
thân thể ở mức hợp lý, không được xem là lạm dụng hay phạm 
pháp nếu ở mức hợp lý và vừa phải, do phụ huynh, giáo viên hoặc 
người giám hộ thực hiện nhằm mục đích ngăn cản hoặc phạt trẻ. 
     Độ tuổi, thể hình và tình trạng của trẻ cũng như vị trí thương tích 
do bị phạt phải được cân nhắc khi xác định xem thương tổn đối 
với cơ thể có hợp lý hoặc vừa phải hay không. Các yếu tố khác 
có thể bao gồm mức độ phát triển của trẻ và tính chất hành vi sai 
phạm của trẻ. Việc phụ huynh tin rằng phạt trẻ là điều cần thiết 
cũng không biện giải hay cho phép sử dụng vũ lực quá mức, thái 
quá hay bất hợp lý đối với trẻ. Bất cứ hành vi vũ lực nào do bất 
kỳ người nào khác thực hiện đối với trẻ đều là phạm pháp, trừ khi 
điều đó là hợp lý, vừa phải và được phụ huynh hoặc người giám 
hộ ủy quyền từ trước nhằm múc đích ngăn cản hoặc phạt trẻ. 

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

Như thế nào được xem là vũ lực thân thể thái 
quá hoặc không hợp lý và bị xem là lạm dụng 
thân thể?
Lạm dụng thân thể là việc gây ra thương tích cơ thể không phải 
do vô tình hoặc ngược đãi thân thể đối với trẻ và gây tổn hại cho 
sức khỏe, hạnh phúc hoặc sự an toàn của trẻ. Điều này có thể bao 
gồm nhưng không giới hạn ở những hành động như: 

(a) Ném, đá, làm bỏng hoặc cắt vào thân thể trẻ; 

(b) Đấm trẻ bằng nắm đấm bàn tay; 

(c) Rung lắc trẻ dưới ba tuổi; 

(d) Cản trở trẻ hít thở; 

(e) Đe dọa trẻ bằng vũ khí sát thương; hoặc 

(f) Thực hiện bất kỳ hành vi nào khác có thể hoặc có gây thương 
tích cho cơ thể lớn hơn cơn đau thoáng qua hoặc dấu vết nhỏ 
tạm thời hay gây thương tích cho sức khỏe, hạnh phúc hoặc 
sự an toàn của trẻ. 

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030

Như thế nào được xem là xâm hại tình dục?
Xâm hại tình dục có nghĩa là thực hiện hoặc cho phép thực hiện 
bất kỳ hành vi phạm tội tình dục nào đối với trẻ theo định nghĩa 
trong bộ luật hình sự. Dù là trực tiếp hay qua lớp trang phục, hành 
động cố ý động chạm vào bộ phận sinh dục hay bộ phận kín khác 
của trẻ, hoặc cho phép, cho phép chính thức, ép buộc, khuyến 
khích, trợ giúp hoặc khiến trẻ thực hiện việc động chạm vào bộ 
phận sinh dục hoặc bộ phận kín khác của người khác nhằm mục 
đích thỏa mãn mong muốn tình dục của người động chạm vào 
trẻ, bản thân trẻ hoặc bên thứ ba. Phụ huynh hoặc người giám hộ 
của trẻ, một người được phụ huynh hoặc người giám hộ ủy quyền 
chăm sóc trẻ hoặc người cung cấp dịch vụ được công nhận về 
mặt y tế cho trẻ được động chạm vào trẻ ở bộ phận sinh dục hoặc 
bộ phận kín khác của trẻ nhằm mục đích thực hiện vệ sinh, chăm 
sóc trẻ hoặc điều trị, chẩn đoán y tế. 

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030
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Lạm dụng tình dục là gì?
Lạm dụng tình dục bao gồm nhưng không giới hạn ở việc buôn 
bán tình dục và lạm dụng tình dục mang tính thương mại như định 
nghĩa về các thuật ngữ đó theo luật và bao gồm những hành động 
như cho phép, ép buộc, khuyến khích, trợ giúp và khiến trẻ tham 
gia vào một trong những điều sau: 

(a) Bất kỳ hành vi tình dục nào khi có bất kỳ người nào trao hoặc 
nhận bất cứ thứ gì có giá trị cho hành vi tình dục đó;

(b) Hoạt động gợi dục, khiêu dâm hoặc đồi trụy được chụp ảnh, 
quay phim hoặc sao chép hay truyền tải bằng hình thức điện tử; 

(c) Hoạt động gợi dục, khiêu dâm hoặc đồi trụy như một phần của 
việc trình diễn trực tiếp hoặc vì lợi ích thỏa mãn tình dục của 
người khác. 

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030

Tôi có thể để con em tôi lại một mình với 
một người phạm tội tình dục, dù chỉ trong 
thời gian ngắn, hay không?
Không, việc để trẻ lại dưới sự chăm nom của một người phạm tội 
tình dục là một khinh tội, trừ khi tòa án đã ký lệnh cho phép người 
phạm tội đó được tiếp xúc với trẻ không cần giám sát, hoặc người 
phạm tội đó được cho phép tiếp xúc với trẻ được nói đến mà 
không cần giám sát, theo một kế hoạch đoàn tụ gia đình mà tòa án 
hoặc sở cải huấn hoặc sở dịch vụ y tế và xã hội phê chuẩn theo 
các chính sách của tòa án hay sở đó. 

Một người bị kết tội vì để trẻ lại dưới sự chăm nom của người 
phạm tội tình dục nếu người đó (a) là cha/mẹ của trẻ; (b) được giao 
phó trông nom trẻ; hoặc (c) được thuê để cung cấp các nhu cầu 
sinh hoạt cơ bản cho trẻ, và để trẻ lại dưới sự chăm nom hoặc 
chăm sóc của người khác không phải là cha/mẹ, người giám hộ 
hay người chăm sóc theo pháp luật của trẻ đó dù biết rằng người 
đó đã được đăng ký hoặc bắt buộc phải đăng ký là người phạm 
tội tình dục theo luật của tiểu bang này hoặc một điều luật hay sắc 
lệnh ở một khu vực thẩm quyền khác có các yêu cầu tương tự, do 
hành vi phạm tội tình dục đối với một đứa trẻ. 

RCW 9A.42.110: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.42.110 

Bỏ bê hay ngược đãi là gì?
Bỏ bê hay ngược đãi có nghĩa là một hành vi hoặc việc không thực 
hiện hành vi, hay ảnh hưởng tổng hợp của một kiểu ứng xử, hành 
vi hoặc không hành động từ phía cha/mẹ, người trông nom theo 
pháp luật, người giám hộ hoặc người chăm sóc của trẻ mà có cho 
thấy sự bất chấp nghiêm trọng với hậu quả đối với trẻ đó và gây ra 
mối nguy hiểm rõ ràng, hiện tại đối với sức khỏe, hạnh phúc và sự 
an toàn của trẻ. 

(a) Khi cân nhắc xem có sự hiện diện của mối nguy hiểm rõ ràng, 
hiện tại hay không, bằng chứng về tình trạng lạm dụng chất kích 
thích của cha/mẹ là một yếu tố rất quan trọng cần xét đến. 

(b) Khi được xem xét độc lập, việc cho anh chị em ruột dùng 
chung phòng ngủ không phải là bỏ bê hay ngược đãi. 

(c) Khi được xem xét độc lập, tình trạng nghèo, vô gia cư hay tiếp 
xúc với bạo hành gia đình kéo dài đối với ai đó mà không phải 
là trẻ không cấu thành sự bỏ bê hay ngược đãi. 

(d) Trẻ không nhất thiết phải chịu tổn hại thực chất hay tổn hại về 
thân thể hoặc cảm xúc thì mới được xem ở trong hoàn cảnh 
gây ra mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại cho sức khỏe, hạnh 
phúc hoặc sự an toàn của trẻ đó. 

(e) Bỏ bê hay ngược đãi bao gồm nhưng không giới hạn ở một 
hoặc nhiều tình trạng sau đây: 

(i) Không cung cấp đủ thức ăn, nơi trú ẩn, quần áo, sự giám 
sát hay chăm sóc sức khỏe cần thiết cho sức khỏe, hạnh 
phúc hoặc sự an toàn của trẻ mà điều đó cho thấy sự bất 
chấp nghiêm trọng hậu quả đối với trẻ và gây ra một mối 
nguy hiểm rõ ràng, hiện tại cho sức khỏe, hạnh phúc hoặc 
sự an toàn của trẻ. 

(ii) Hành động, việc không hành động hoặc thiếu sót dẫn tới 
thương tích hoặc nguy cơ tổn hại đến sự phát triển thể 
chất, cảm xúc và/hoặc nhận thức của trẻ mà điều đó cho 
thấy sự bất chấp nghiêm trọng hậu quả đối với trẻ và gây 
ra một mối nguy hiểm rõ ràng, hiện tại cho sức khỏe, hạnh 
phúc hoặc sự an toàn của trẻ. 

(iii) Những ảnh hưởng tổng hợp của một kiểu ứng xử, hành vi 
hoặc không hành động của cha/mẹ hoặc người giám hộ 
trong việc đáp ứng nhu cầu về thể chất, cảm xúc hoặc phát 
triển của trẻ mà điều đó cho thấy sự bất chấp nghiêm trọng 
hậu quả đối với trẻ và gây ra một mối nguy hiểm rõ ràng, 
hiện tại cho sức khỏe, hạnh phúc hoặc sự an toàn của trẻ. 

(iv) Ảnh hưởng của việc cha/mẹ hoặc người giám hộ thường xuyên 
không thực hiện đúng chức năng nuôi dạy con cơ bản, các nghĩa 
vụ hoặc trách nhiệm, từ đó gây thương tích hoặc có nguy cơ gây 
tổn hại đến sự phát triển thể chất, cảm xúc hoặc phát triển của trẻ 
mà điều đó cho thấy sự bất chấp nghiêm trọng các hậu quả đối với 
trẻ và gây ra một mối nguy hiểm rõ ràng, hiện tại cho sức khỏe, 
hạnh phúc hoặc sự an toàn của trẻ. 

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.
aspx?cite=110-30-0030
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