
ĐÂY CÓ THỂ LÀ
SỰ LẠM DỤNG KHÔNG?

Sự lạm dụng là một dạng ngược đãi khi một 
người được gạ gẫm, rồi bắt buộc hoặc yêu cầu 
làm những việc có lợi cho người khác.

NHẮM MỤC TIÊU ĐƯỢC KẾT BẠN BỊ HẤP DẪN BỊ LỪA DỐI

Nếu bạn nghĩ rằng một ai đó đang gặp nguy hiểm tức thì, hãy gọi 999

Hãy gọi số lạm dụng của Solihull để báo cáo về những lo ngại

 0121 704 8021

MỘT NGƯỜI MỘT NGƯỜI 
BẠN TỐT BẠN TỐT 

KHÔNG BAO KHÔNG BAO 
GIỜ NÊN YÊU GIỜ NÊN YÊU 
CẦU BẠN GIỮ CẦU BẠN GIỮ 
BÍ MẬT VỀ BÍ MẬT VỀ 
CÁCH HỌ CÁCH HỌ 
CƯ XỬCƯ XỬ



Tìm người dễ bị 
tổn thương

Nhắm mục 
tiêu

Được kết bạn Bị hấp dẫn Bị lừa dối

Làm cho người 
bị nhắm mục tiêu 
cảm thấy thật sự 
đặc biệt

Xây dựng một sự 
phụ thuộc mạnh mẽ 
vào mối quan hệ 
này

Không cho lựa 
chọn về điều 
được mong đợi

Hãy gọi số lạm dụng của Solihull để báo cáo về những lo ngại  
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Làm cho người 
bị nhắm mục tiêu 
cảm thấy thật sự 
đặc biệt

Xây dựng một sự 
phụ thuộc mạnh mẽ 
vào mối quan hệ 
này

Không cho lựa 
chọn về điều 
được mong đợi
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