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Dịch vụ Hỗ trợ Bồi thường 
 
 

Chúng tôi giúp đỡ những người bị ám ảnh vì tổn thương thời thơ ấu. 

Chúng tôi muốn ghi nhận những kinh nghiệm sống của các Thổ dân và/hoặc cư dân Quần đảo Eo 
biển Torres thuộc Thế hệ bị Đánh cắp và những người đã từng bị lạm dụng tình dục trẻ em trong 
một tổ chức. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những Thổ dân và/hoặc cư dân Quần đảo Eo biển 
Torres đang tìm kiếm sự hỗ trợ của dịch vụ này. 

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ miễn phí và bí mật cho bất kỳ ai đang 
làm hoặc đang cân nhắc việc nộp đơn thông qua Chương trình 
Bồi thường Quốc gia. 
  

Chương trình Bồi thường Quốc gia là gì? 

Chương trình Bồi thường Quốc gia (NRS) là phản ứng của Chính phủ Úc đối với Ủy ban Hoàng gia về 
Phản hồi của Tổ chức với nạn Lạm dụng Tình dục Trẻ em. NRS thừa nhận và hỗ trợ cho những người: 

● bị lạm dụng tình dục trẻ em trong một tổ chức trước ngày 1 tháng 7 năm 2018, và 

● sinh trước ngày 30 tháng 6 năm 2010, và 

● là công dân Úc hoặc thường trú nhân. 

Chương trình bồi thường là giải pháp thay thế yêu cầu bồi thường thông qua tòa án. NRS bao gồm ba giai 
đoạn: 

● tiếp cận tư vấn  

● thanh toán Bồi thường 

● Phản hồi Cá nhân Trực tiếp (lời xin lỗi) từ các tổ chức phải chịu trách nhiệm cho sự lạm dụng. 

NRS bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2018. Đơn đăng ký NRS sẽ được chấp nhận cho đến ngày 30 tháng 
6 năm 2027. 

Nếu muốn biết thêm thông tin về NRS, vui lòng truy cập www.nationalredress.gov.au hoặc gọi theo số 
1800 737 377. 

Chúng tôi giúp đỡ như thế nào? 

Quyết định có đăng ký NRS có thể khó khăn hoặc không. Dịch vụ Hỗ trợ Bồi thường có thể đồng hành với 
bạn trong quyết định này và giới thiệu đến các dịch vụ liên quan khác nếu cần. 

Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ được thông báo về tổn thương để giúp bạn ra quyết định và đảm bảo 
rằng bạn hiểu tất cả các lựa chọn có sẵn cho mình.  

Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ thiết thực và tinh thần bao gồm: 

● cung cấp thông tin về NRS và trả lời các câu hỏi của bạn 

● hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký NRS, bao gồm hỗ trợ và vận động trong suốt quá trình 

● tư vấn hỗ trợ để giúp bạn kiềm chế tác động cảm xúc trong quá trình đăng ký 

● giới thiệu đến các dịch vụ khác, bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý và tài chính, và liệu pháp cá nhân 
hoặc gia đình 

● hỗ trợ để hiểu kết quả đăng ký NRS 

● giúp đỡ và hỗ trợ tiếp cận Phản hồi Cá nhân Trực tiếp.. 
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Các dịch vụ hỗ trợ nhằm mục đích dễ tiếp cận, hòa nhập và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của những 
người đã từng bị lạm dụng tình dục trẻ em. 

  

Tôi có thể tiếp cận các dịch vụ bằng cách nào? 

Các dịch vụ được cung cấp trên toàn bang Victoria thông qua các cơ sở trực tiếp (đảm bảo an toàn phòng 
dịch COVID và tuân thủ quy định hạn chế của Chính phủ), hỗ trợ qua điện thoại và/hoặc trực tuyến để đảm 
bảo người dân trên toàn bang Victoria đăng ký NRS.  

  

Tôi nên làm gì trước tiên? 

Để truy cập thông tin, hỗ trợ hoặc đặt lịch hẹn với Dịch vụ Hỗ trợ Bồi thường của chúng tôi: 

● Gọi theo số 1800 052 674  

● Email redress@rav.org.au 

Dịch vụ Hỗ trợ Bồi thường được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội của Chính phủ Úc. 
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