Para os Senhores Pais,os Envolvidos com a Escola e os Senhores da
Comunidade
“Esforcos Para Eliminar o Abuso Infantil
～ para que as criancas tenham protecao de toda comunidade ～”

Novembro e o mes de Promocao da Prevencao ao Abuso Infantil. Tais abusos, continuam
nos causando

serias preocupacoes e

aumentando o

numero de consultas no Centro de

Consulta Infantil. Tememos que, com a propagacao do novo coronavirus, aumentem as
ansiedades , estresses diarios e isso pode resultar

o risco do abuso infantil.

Precisamos

eliminar a causa, de agressoes fisicas nas criancas e o numero de obitos do abuso infantil.

Este abuso nao se refere so ao sentido fisico de bater e chutar, mas tambem existe abuso verbal
como ameacar e abuso psicologico como ignorar. Outra negligencia, como deixar as criancas
sozinhas em casa, deixar abandonadas no carro, nao alimentar etc...

Existe tambem abuso

sexual. Qualquer um desses abusos deixam marcas profundas no coracao das criancas.

Senhores pais, para o crescimento saudavel dos seus queridos filhos, por favor jurem que ,
“nunca cometerao o abuso” . quando houver qualquer preocupacao ou ansiedade, favor pedir
ajuda para as pessoas em sua volta ou

no Balcao de Consulta de cada regiao.

Os envolvidos com a escola, ao ter contato com as criancas no dia a dia, quando perceberem
algum sinal de abuso infantil, favor prontamente avisarem ao municipio

e ao Centro de

Consulta Infantil .

Senhores da comunidade, por favor se inteirem sobre as condicoes das criancas. Quando
perceberem

algum sinal de abuso infantil, favor ligar prontamente para “189” (ICHI

HAYAKU = mais rapido possivel),

e o numero comum em todo o pais que se conecta

diretamente ao Centro de Consulta Infantil.

A uniao e a colaboracao de cada familia , escola e comunidade e essencial para prevencao do
abuso infantil.
O Ministerio da Educacao tambem continua promovendo melhorias neste sentido.
Pedimos encarecidamente a colaboracao e compreensao dos todos os senhores.
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