Bạo lực Tình dục/Gia đình

Gần 1/4 số phụ nữ (23%) và 1/7 số đàn ông (14%) từ 18 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ là nạn nhân
của nạn bạo lực thể chất nghiêm trọng do vợ/chồng hoặc người yêu gây ra trong cuộc đời họ.

(Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh)

1/ 4

Hơn 1/4 số bé gái tuổi vị thành niên
đã báo cáo là nhiều lần bị lạm dụng
bằng lời nói trong một mối quan hệ.

1/5 số bé gái tuổi vị thành niên từng
hẹn hò đã cho biết rằng bạn trai đã
đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tự làm
hại mình nếu bị chia tay.
(Liz Claiborne Inc.)

(Liz Claiborne, Inc.)

1/4 số thanh thiếu niên
đã báo cáo về tình
trạng bạo lực bằng lời
nói, tình cảm, thể chất
hoặc tình dục hẹn hò
mỗi năm.
(Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh)

73%
33%

Nếu bị vướng vào một mối quan
hệ lạm dụng, 73% thanh thiếu niên
cho rằng họ sẽ tìm một người bạn
để nhờ giúp đỡ; nhưng chỉ 33%
người từng trải qua hoặc đã biết
về kiểu quan hệ lạm dụng cho biết
họ đã nói với bất kỳ ai.
(Liz Claiborne, Inc.)

1/3

1/3 số nạn nhân nữ
trong những vụ giết
người đã bị chính
chồng hoặc người
yêu sát hại.

(Liên minh Quốc gia về Bạo lực Gia đình)

275 triệu

Nghiên cứu của Tổng Thư ký về Liên
Hợp Quốc Bạo lực Đối với Trẻ em ước
tính rằng 275 triệu trẻ em
trên toàn thế giới phải
chịu tình trạng bạo
lực trong gia đình.

Những cậu bé đã chứng kiến
bạo lực gia đình
trong chính gia
đình họ có khả năng
sẽ trở thành kẻ vũ
phu cao gấp ba lần.
(Sách Đằng sau những
Cánh cửa Đóng kín: Bạo
lực trong Gia đình người
Mỹ - Behind Closed Doors:
Violence in the American Family)

Giết người là một trong
những nguyên nhân
hàng đầu gây tử vong
cho phụ nữ từ 44 tuổi
trở lên. Gần một nửa
số nạn nhân nữ bị
chồng hoặc người yêu
cũ hay hiện tại sát hại.

(Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh)

Phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 16 đến
24 đang hẹn hò là đối tượng có tỷ
lệ bạo lực gia đình và tấn công tình
dục cao nhất. (Báo cáo Đặc biệt của Cục

Thống kê Tư pháp: Bạo lực do Vợ/chồng
hoặc Người yêu. Tháng 5 năm 2000)

(Sách Đằng sau những
Cánh cửa Đóng kín Behind Closed Doors)

Nếu bạn tin rằng ai đó đang là nạn nhân của bạo lực tình dục/gia đình, hãy liên hệ với cơ quan thi hành
pháp luật địa phương hoặc Đường dây nóng về Bạo lực Gia đình Quốc gia theo số (800) 799-7233.
2420 Del Paso Road, Suite 100, Sacramento, CA 94244-2260

(800) 952-5210

www.barbercosmo.ca.gov

Lạm dụng Người cao tuổi
1/10 số người Mỹ trên 60 tuổi sẽ trải qua một số hình thức lạm dụng người cao tuổi.
(Hội đồng Quốc gia về Lão hóa)

Lạm dụng người cao tuổi bao gồm lạm dụng thể chất, lạm dụng tình cảm, lạm dụng tình dục, lợi dụng, bỏ
bê và bỏ rơi. Người gây ra điều đó bao gồm trẻ em, các thành viên khác trong gia đình và vợ/chồng—cũng
như các nhân viên tại khu an dưỡng, viện dưỡng lão và các cơ sở khác. (Hội đồng Quốc gia về Lão hóa)

1/14

Một nghiên cứu ước tính rằng chỉ 1/14 số trường hợp
lạm dụng được báo cáo cho chính quyền.
(Hội đồng Quốc gia về Lão hóa)

5 triệu

Một số nghiên cứu ước tính rằng có khoảng 5
triệu người cao tuổi bị lạm dụng mỗi năm.
(Hội đồng Quốc gia về Lão hóa)

Nếu bạn tin rằng ai đó đang là nạn nhân của nạn lạm dụng người cao tuổi, hãy liên hệ với cơ quan thi hành
pháp luật địa phương hoặc Đường dây nóng Dịch vụ Bảo vệ Người trưởng thành theo số (800) 451-5155.

Buôn người

1.012

Đường dây nóng về nạn Buôn Người Quốc gia

1-888-373-7888

Đường dây nóng về nạn Buôn Người Quốc gia đã xác định
ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ là một trong
những ngành công nghiệp hàng đầu về nạn buôn bán lao động.

Năm 2016, Dự án Polaris đã lưu ý rằng California có
1.012 trường hợp buôn người được báo cáo, đây là
mức trung bình cao nhất so với các Bang ở Mỹ.

Nếu bạn tin rằng ai đó đang là nạn nhân của nạn buôn người, hãy liên hệ với cơ quan thi hành pháp
luật địa phương hoặc Trung tâm Nguồn lực về nạn Buôn Người Quốc gia theo số 1-888-373-7888.
2420 Del Paso Road, Suite 100, Sacramento, CA 94244-2260

(800) 952-5210

www.barbercosmo.ca.gov

