
SIKA KADI KET BIKTIMA TI SEKSUAL A 
PANANGDANGRAN?

Mabalin kami a tumulong
Ti napasamak kadi kaniak ket seksual a panangdangran?

No dinakamatnaka ti maysa a tao a makipartisipar iti seksual nga aktibidad a maykaniwas iti 
pagayatam, sika ket nadangran a seksual. Mabalin a mairaman iti daytoy ti seksual a panangapros 
iti rabaw wenno iti uneg iti bado, pannakinaig, pannakinaig babaen iti ngiwat, napilit a mangapros 
kadagiti sabali a tattao iti seksual a wagas, wenno aniaman a saan a nagayatan a seksual nga 
aktibidad.

Kasano no adda relasyon ko iti daytoy a tao? Mabalin kadi pay a 
maibilang a seksual a pannakadangran? 

Wen. Ti kinapudnona, kadawyan a maysa a tao nga am-ammoda ti seksual a mangdangran kadagiti 
biktima. Ti agab-abusar ket mabalin nga asawa, romantiko a kapareha, amo, gayyem, wenno sabali 
pay nga am-ammom a tao. 

Awan ti sugat ti bagik. Maibilang kadi pay a seksual a pannakadangran?   

Wen. Iti kaadduan a kaso ti mangab-abusar ket saan nga agusar iti armas wenno pisikal a 
panangpuwersa. Ngem ketdi, mabalin a mapangtaan, mabutbuteng, wenno maallilaw ka. Ti 
panagusar iti arak wenno droga ket maysa a wagas a panangallilaw dagiti agab-abusar kadagiti 
biktima tapno makipartisiparda iti seksual nga aktibidad. Masansan a gundawayan dagiti agab-abusar 
dagiti tattao a patienda a saan a mangipulong iti seksual a pannakadangran, kas koma ti asawa, anak, 
imigrante, wenno maysa a tao a saan a makasao iti Ingles.

Saanak a makakakaan ken makaturturog, ken no maminsan 
nakabutbuteng dagiti tagtagainepko. Mabutbutengak ken matiktikawak 
pay. Normal kadi daytoy? 

Wen. Dagitoy ket kadawyan a reaksyon kalpasan ti seksual a pannakadangran, numan pay saan a 
pada-pada dagiti biktima ken makapadasda ti seksual a pannakadangran iti agsasabali a wagas. 

Rumbeng kadi nga ipakaammok iti pamiliak wenno gagayyemko a siak 
ket seksual a nadangran? 

Sika ti mangikeddeng no siasino ti pangibagaam. Mabalin a narigat nga iburay ti maysa a banag 
a personal unay, ngem mabalin a makatulong ti panangiburay kadagiti talkem a tattao tapno 
mapagballaigiam daytoy narigat a mapadpadasam.  Aniaman ti pangngeddeng mo, adda karbengam 
iti kinatalged manipud seksual a pannakadangran.

Rumbeng kadi nga ireport ko iti pulis a seksual a nadangranak?

Sika ti mangikeddeng no kayatmo nga ireport iti pulis ti seksual a pannakadangran. Saanka nga 
obligado a mangaramid iti daytoy. 

24 HOUR HOTLINE

(808) 524-7273



Masapul ko kadi ti agpa-checkup iti doktor no siak ket seksual a 
nadangran? 

No addaanka iti sugat iti bagi, rumbeng nga agpadoktor ka a dagus. Tumawag iti 911. No adda dagiti 
pakaseknam maipanggep ti pannakaala iti sakit a maiyakar babaen pannakinaig wenno panagsikog, 
rumbeng a mapan ka agpadoktor.

Siasino ti Mabalin a Tumulong Kaniak? 

Daytoy a tiempo ket mabalin a makatikaw para kenka ken mabalin a saan mo nga ammo ti aramidem, 
ngem adda nakasagana a tulong para kenka. Dagiti nagsanay a mamagbaga iti Sex Abuse Treatment 
Center ket mabalin a mangipaay kenka iti suporta a kasapulam iti daytoy a tiempo. No kasapulam ti 
mangipatarus ti pagsasao, adda maipaay kenka a libre. 

Tawagan ti The Sex Abuse Treatment Center Hotline iti 808-524-7273 (24 nga oras iti inaldaw). 
Ipaayannakanto ti maysa kadagiti empleado mi iti pammagbaga iti panawen ti krisis ken 
impormasyon no ania ti sumaruno nga aramidem. Idiaya mi ti: 

• Libre a medikal nga eksaminasyon para iti seksual a pannakadangran (iti uneg ti 120 nga oras 
kalpasan ti pannakadangran) 

• Libre a pammagbaga maipapan iti krisis 
• Impormasyon maipanggep kadagiti legal nga alternatibo

Aniaman nga impormasyon nga iburay mo kadakami ket agtalinaed a nalimed malaksid no kiddawem 
a maiburay ti impormasyon. Saan mo a masapul nga ireport ti seksual a pannakadangram iti pulis 
tapno makaawatka iti serbisyo mi.

Kasano a maapektaran ti estadok a kas imigrante no dumawatak 
kadagiti serbisyo? 

Amin a tattao, agpada a citizen ken saan a citizen, ket mabalin a makaawat kadagiti serbisyo 
manipud iti The Sex Abuse Treatment Center. No saanka a citizen iti Estado Unidos, national 
ti Estados Unidos, wenno lawful permanent resident, mabalin a maikarika nga agtalinaed 
ken agtrabaho iti Estados Unidos no sika ti biktima ti partikular a krimen, agraman seksual a 
pannakadangran, wenno no sika ket asawa, anak, nagannak wenno mangay-aywan iti biktima. 

No kayatmo ti sabali pay nga impormasyon maipanggep kadagiti karbengam kas imigrante wenno 
mabutengka a mangireport iti seksual a pannakadangran iti pulis, tawagam koma ti The Hawai‘i 
Immigrant Justice Center iti Legal Aid Society of Hawai‘i, iti 808-536-8826, wenno toll-free manipud 
kadagiti Kabangibang nga Isla iti 1-800-499-4302.

LAGLAGIPEM
 Saan a sika ti mababalaw para iti seksual a pannakadangranmo. Di ka agmaymaysa. 

Mabalin kami a tumulong.
24-nga-oras a Hotline The Sex Abuse Treatment Center: (808) 524-7273
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