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  CChhiilldd  AAbbuussee  RReeppoorrttiinngg    

SStteeppss  ffoorr  TTeeaacchheerrss  
  

  

  
WWhheenn  sshhoouulldd  yyoouu  ssuussppeecctt  CChhiilldd  aabbuussee  oorr  nneegglleecctt??    SSoommee  eexxaammpplleess  iinncclluuddee::  

  

  AA  cchhiilldd  hhaass  rreeppeeaatteedd  uunneexxppllaaiinneedd  iinnjjuurriieess  

  IItt  iiss  aappppaarreenntt  tthhaatt  tthhee  cchhiilldd’’ss  bbaassiicc  nneeeeddss  ((ffoooodd,,  ccllootthhiinngg,,  aanndd  sshheelltteerr))  aarree  nnoott  

rreegguullaarrllyy  mmeett  

  CChhiilldd  eexxhhiibbiittss  sseexxuuaall  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  iiss  nnoott  aaggee  aapppprroopprriiaattee  

  CChhiilldd  eexxppeerriieenncceess  aa  ssuuddddeenn  ddrroopp  iinn  ggrraaddeess  oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aaccttiivviittiieess  

  TThhee  cchhiilldd  bbeehhaavveess  eerrrraattiiccaallllyy,,  rraannggiinngg  ffrroomm  aaggggrreessssiivvee  aanndd  ddiissrruuppttiivvee  ttoo  ppaassssiivvee..  

  

TThheessee  ssiiggnnss  ccoouulldd  iinnddiiccaattee  cchhiilldd  aabbuussee  oorr  nneegglleecctt  oorr  ccoouulldd  bbee  ssiiggnnss  ooff  ootthheerr  

pprroobblleemmss..      HHooww  ddoo  II  kknnooww  iiff  iitt  iiss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  mmee  ttoo  mmaakkee  aa  rreeppoorrtt??  

  

TTeennnneesssseeee  llaaww,,  TTCCAA  3377--11--440033((aa))((11)),,  ssttaatteess  tthhaatt  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  kknnoowwlleeddggee  ooff  

ssuussppeecctteedd  aabbuussee  sshhoouulldd  mmaakkee  aa  rreeppoorrtt..    YYoouu  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  pprrooooff  ooff  cchhiilldd  

aabbuussee//nneegglleecctt  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeppoorrtt  yyoouurr  ccoonncceerrnnss..      

  

HHooww  ddoo  II  rreeppoorrtt??  

  

YYoouu  ccaann  ccaallll  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CChhiillddrreenn’’ss  SSeerrvviicceess  ttoollll  ffrreeee  CCeennttrraall  IInnttaakkee  RReeppoorrttiinngg  lliinnee  

aatt  11--887777--223377--00000044..    TThhiiss  lliinnee  iiss  ooppeenn  2244//77  aanndd  aa  ttrraaiinneedd  ccaassee  mmaannaaggeerr  wwiillll  ttaakkee  yyoouurr  

iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhee  ccaassee  mmaannaaggeerr  wwiillll  aasskk  yyoouu  ffoorr  bbaassiicc  ddeemmooggrraapphhiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  lliikkee  

nnaammeess,,  aaddddrreesssseess,,  nnaammeess  ooff  ssiibblliinnggss  aanndd  ootthheerr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ddeettaaiillss  ooff  

yyoouurr  ccoonncceerrnnss..    PPlleeaassee  ddoo  nnoott  bbee  aallaarrmmeedd  iiff  yyoouu  ddoo  nnoott  kknnooww  tthhee  aannsswweerrss  ttoo  aallll  ooff  tthheessee  

qquueessttiioonnss..    WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  rreeppoorrtt,,  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  cchhiilldd’’ss  

iinnjjuurriieess  oorr  ccoonnddiittiioonn  aanndd  ttoo  rreellaayy  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhee  cchhiilldd  ttoolldd  yyoouu..    AAllssoo,,  ggiivvee  nnaammeess  ooff  ootthheerr  

ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn..      EExxppllaaiinn  wwhhyy  tthhee  cchhiilldd’’ss  ssiittuuaattiioonn  iiss  

ccoonncceerrnniinngg  yyoouu..  

  

IIff  yyoouu  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ccaallll  tthhee  rreeppoorrttiinngg  lliinnee,,  yyoouu  mmaayy  ffaaxx  yyoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  661155--336611--

77004411..    PPlleeaassee  sseeee  tthhee  aattttaacchheedd  ffoorrmm  tthhaatt  yyoouu  ccaann  ccoommpplleettee  ffoorr  yyoouurr  ffaaxx..  

  

WWhhaatt  wwiillll  hhaappppeenn  nneexxtt??  

  

SSccrreeeenniinngg  --  FFiirrsstt,,  tthhee  cceennttrraall  iinnttaakkee  ssttaaffff  wwiillll  ssccrreeeenn  yyoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  iitt  

mmeeeettss  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  DDCCSS  iinnvvoollvveemmeenntt..    TThhiiss  iiss  ccaalllleedd  tthhee  ssccrreeeenniinngg  ddeecciissiioonn..    MMaannyy  

ppeeooppllee  ccaallll  iinn  lleeggiittiimmaattee  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  aarree  nnoott  nneecceessssaarriillyy  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  ssttaattee  

iinntteerrvveennttiioonn..    TThhee  ccaassee  mmaannaaggeerr  wwhhoo  ttaakkeess  yyoouurr  ccaallll  wwiillll  aasskk  iiff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  rreecceeiivvee  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssccrreeeenniinngg  ddeecciissiioonn  aanndd  yyoouu  wwiillll  rreecceeiivvee  tthhiiss  bbyy  mmaaiill..      

  

AAssssiiggnnmmeenntt  aanndd  PPrriioorriittyy--  IIff  DDCCSS  iinnvveessttiiggaatteess  yyoouurr  rreeppoorrtt,,  tthhee  cceennttrraall  iinnttaakkee  ssttaaffff  wwiillll  

ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhaatt  rreessppoonnssee..    
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PPrriioorriittyy  11  ssiittuuaattiioonnss  iinnddiiccaattee  iimmmmiinneenntt  tthhrreeaatt  ooff  sseerriioouuss  hhaarrmm  oorr  ddeeaatthh  aanndd  rreeqquuiirree  

aann  iimmmmeeddiiaattee  rreessppoonnssee  ttoo  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss..      

  

PPrriioorriittyy  22  ssiittuuaattiioonn  iinnddiiccaattee  rriisskk  ooff  iinnjjuurriieess  tthhaatt  aarree  nnoott  lliiffee  tthhrreeaatteenniinngg  aanndd  ddoo  nnoott  

rreeqquuiirree  iimmmmeeddiiaattee  mmeeddiiccaall  ccaarree..    TThheessee  ccaasseess  rreeqquuiirree  aa  4488--hhoouurr  rreessppoonnssee.. 
 

PPrriioorriittyy  33  ccaasseess  iinnvvoollvvee  aa  lloowweerr  rriisskk  ooff  hhaarrmm  aanndd  DDCCSS  rreessppoonnddss  wwiitthhiinn  33  bbuussiinneessss  

ddaayyss..      

  

WWhhaatt  iiff  II  hhaavvee  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  II  aamm  uunnccoommffoorrttaabbllee  iinn  aalllloowwiinngg  aa  cchhiilldd  ttoo  ggoo  hhoommee  

aafftteerr  sscchhooooll??  

  

IIff  yyoouu  hhaavvee  ccaalllleedd  iinn  aa  rreeppoorrtt  aanndd  nneeeedd  ttoo  kknnooww  iiff  aanndd  wwhheenn  DDCCSS  wwiillll  rreessppoonndd,,  tthheenn  yyoouu  

sshhoouulldd  ffoollllooww  uupp  wwiitthh  tthhee  llooccaall  DDCCSS  ooffffiiccee..      TThheeyy  ccaann  hheellpp  yyoouu  wwoorrkk  tthhrroouugghh  tthhee  ccuurrrreenntt  

ssiittuuaattiioonn..    IIff  yyoouu  ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhaavvee  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  cchhiilldd  ggooiinngg  hhoommee,,  yyoouu  mmaayy  aallssoo  

rreeppoorrtt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ttoo  yyoouurr  llooccaall  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  AAggeennccyy  oorr  JJuuvveenniillee  CCoouurrtt..  

  

WWhhaatt  hhaappppeennss  aafftteerr  tthhee  rreeppoorrtt??  

  

IIff  DDCCSS  iinniittiiaatteess  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  oorr  aasssseessssmmeenntt,,  tthheeyy  wwiillll  ttaallkk  ttoo  aanndd  oobbsseerrvvee  tthhee  vviiccttiimm,,  

hhiiss//hheerr  ssiibblliinnggss,,  tthhee  ppaarreennttss//ccaarreettaakkeerrss,,  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  kknnoowwlleeddggee  

aabboouutt  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  YYoouu  mmaayy  bbee  ccoonnttaacctteedd  bbyy  DDCCSS  ttoo  pprroovviiddee  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..    YYoouu  

wwiillll  aallssoo  rreecceeiivvee  aa  lleetttteerr  ffrroomm  tthhee  iinnvveessttiiggaattiinngg  CCaassee  MMaannaaggeerr  pprriioorr  ttoo  ccaassee  cclloossuurree..      

  

  WWiillll  II  kknnooww  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn??    TThhee  aaccttuuaall  iinnvveessttiiggaattiivvee  ffiillee  iiss  

ccoonnffiiddeennttiiaall  ssoo  yyoouu  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ffiinndd  oouutt  iiff  tthhee  rreeppoorrtt  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  

““iinnddiiccaatteedd””  ((oorr  ssuubbssttaannttiiaatteedd))  aanndd  DDCCSS’’ss  nneexxtt  sstteeppss  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ccaassee..    DDCCSS  mmaakkeess  

eevveerryy  aatttteemmpptt  ttoo  kkeeeepp  cchhiillddrreenn  ssaaffee  iinn  tthhee  mmoosstt  ffaammiilliiaarr  eennvviirroonnmmeenntt,,  pprreesseerrvviinngg  

ccoonnnneeccttiioonnss  wwiitthh  ffaammiillyy,,  sscchhooooll,,  aanndd  ccoommmmuunniittyy..    TThheeyy  wwiillll  llooookk  ffoorr  wwaayyss  ttoo  mmaakkee  tthhee  

cchhiilldd  ssaaffee  iinn  tthhee  hhoommee  oorr  wwiitthh  rreellaattiivveess,,  iiff  tthhaatt  iiss  ppoossssiibbllee..  

  

WWiillll  DDCCSS  tteellll  tthhee  ppaarreennttss  tthhaatt  II  ccaalllleedd  iinn  tthhee  rreeppoorrtt??    BByy  llaaww,,  DDCCSS  aanndd  JJuuvveenniillee  

CCoouurrttss  pprreesseerrvvee  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  rreeppoorrtteerr..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ccoommmmoonn  

ffoorr  ssoommee  ppaarreennttss  ttoo  gguueessss  aatt  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  rreeppoorrtteerr  aanndd  ttoo  ccllaaiimm  tthhaatt  DDCCSS  ttoolldd  tthhee  

nnaammee..    YYoouu  sshhoouulldd  wwoorrkk  wwiitthh  yyoouurr  llooccaall  sscchhooooll  ssyysstteemm  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  yyoouu  sshhoouulldd  

rreessppoonndd  iinn  tthhee  eevveenntt  aa  ppaarreenntt  ccoommeess  ttoo  sscchhooooll  ttoo  cchhaalllleennggee  yyoouu  oorr  ootthheerr  sscchhooooll  ssttaaffff  

aabboouutt  tthhee  rreeppoorrtt..    IIff  yyoouu  sshhoouulldd  mmaakkee  yyoouurr  iinniittiiaall  rreeppoorrtt  ttoo  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt,,  yyoouu  sshhoouulldd  

kknnooww  tthhaatt  ppoolliiccee  rreeppoorrttss  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ssaammee  pprrootteeccttiioonnss  aass  JJuuvveenniillee  CCoouurrtt  aanndd  DDCCSS  

ffiilleess..      

  

  


