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Bạn có phải là nạn nhân của bạo lực gia đình? 

 

 
Mọi người đều có quyền được an toàn, không bị lạm 
dụng và tấn công bạo lực trong các mối quan hệ của 
họ. 

 
Chúng tôi nhận thấy sự phức tạp của bạo lực gia đình, bao gồm cả việc sống trong sợ hãi và đe 
dọa, và những tác động của nó.  

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực gia đình và lúc này đang cảm thấy không an toàn, hãy gọi 000 (ba 
số không) ngay lập tức. Nếu cần hỗ trợ về nhà ở hoặc trường hợp bạo lực gia đình khác, hãy liên 
hệ với tổ chức Safe Steps (Victoria) 24/7 theo số 1800 015 188. 

Bạo lực gia đình là gì? 

Bạo lực gia đình (bạo lực trong nhà) không chỉ là hành hung về mặt thể xác mà còn đề cập đến một loạt 
các hành vi lạm quyền và kiểm soát, có thể bao gồm: 

● đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp 

● hăm dọa và gây sợ hãi 

● tấn công tình dục 

● dằn vặt về tâm lý và cảm xúc 

● kiểm soát kinh tế 

● tổn hại tài sản 

● cô lập với xã hội 

● ngược đãi vật nuôi và đe dọa gây hại 

● theo dõi, giám sát hoạt động và đời sống xã hội 

● lạm dụng tâm linh và tôn giáo 

● hành vi khác khiến một người sống trong sợ hãi. 
 
Đọc thông tin về bạo lực gia đình [PDF, 118KB] 
 
Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên lãnh thổ nước Úc, không phân biệt cộng đồng, tuổi 
tác, giới tính và xu hướng tình dục. Mặc dù bạo lực gia đình có thể xảy ra trong nhiều hình thái quan hệ gia 
đình khác nhau, nhưng phần lớn phụ nữ và trẻ em là nạn nhân còn nam giới là bên sử dụng bạo lực.  

Điều quan trọng là tìm kiếm sự trợ giúp cho vấn nạn bạo lực gia đình, vì bạo lực gia đình có tác động 
đáng kể đến tâm lý, tình cảm và thể chất, không chỉ với những nạn nhân trực tiếp bị lạm dụng mà còn cho 
cả những người chứng kiến.  

Dưới đây là cách mà các dịch vụ bạo hành gia đình của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. 

 

Dịch vụ tư vấn 

Liên hệ với trung tâm gần nhất để đặt lịch hẹn. 

https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/ 

 

 

 

http://www.rav.org.au/
tel:000
https://www.safesteps.org.au/
tel:1800015188
https://www.relationshipsvictoria.org.au/media/2vjbz0i0/rav-family-violence-information-sheet-16028.pdf
https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/
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Dịch vụ tư vấn 

Chúng tôi được tài trợ để cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân và gia đình cho phụ nữ và trẻ em, sau khi đánh 
giá toàn diện. Các dịch vụ này không thu phí. 

Trung tâm Kew cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn chuyên biệt về bạo lực gia đình cho phụ nữ và trẻ em. 

Nếu bạn xác định mình là nam giới hoặc thành viên của cộng đồng LGBTIQA+ bị ảnh hưởng bởi bạo lực 

gia đình, hãy xem danh sách các dịch vụ hỗ trợ bên ngoài có thể hỗ trợ bạn. 

 

Mô hình Gia đình An toàn 

Mô hình Gia đình An toàn được sử dụng để thay đổi hành vi nam giới và các chương trình quản lý hồ sơ 
của những người đàn ông sử dụng bạo lực.  

Hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ bạo lực gia đình tổng hợp và gắn kết, chúng tôi đã 
phát triển Mô hình Gia đình An toàn để làm việc với vợ/vợ cũ của khách hàng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
bạo lực gia đình. 

Chương trình này cũng đi kèm trong dịch vụ giải quyết tranh chấp gia đình (FDR) tại Trung tâm Kew và 
Trung tâm Quan hệ Gia đình Melbourne. Điều này cho phép chúng tôi hỗ trợ các gia đình không thể tham 
gia FDR bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình và các vấn đề phức tạp khác. 

Tất cả nam giới trong các chương trình này đều được chỉ định một bác sĩ chuyên khoa về an toàn 
gia đình. 

Ở đây, người hành nghề ưu tiên sự an toàn của vợ/vợ cũ, con cái và thành viên gia đình của những 
khách hàng này bằng cách cung cấp các yếu tố an toàn chính.  

Các yếu tố này bao gồm: 

● đánh giá an toàn, rủi ro và nhu cầu cho tất cả các thành viên trong gia đình 

● xác định khi nào cần hỗ trợ thêm 

● giới thiệu các dịch vụ liên quan đến tổ chức Relationships Australia Victoria  

● giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ khác, bao gồm nhà ở, sức khỏe tinh thần, ma túy và rượu, các 
dịch vụ hỗ trợ văn hóa và pháp lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rav.org.au/
https://www.relationshipsvictoria.org.au/resources/services-for-people-affected-by-violence-abuse-and-trauma/
https://www.relationshipsvictoria.org.au/men-using-family-violence
https://www.relationshipsvictoria.org.au/family-dispute-resolution

