Vietnamese
EDVOS - ‘Một cộng đồng không có bạo hành, nơi mọi người đều cảm thấy an toàn.'
Ở Úc, tất cả mọi người đều có quyền sống không bị bạo hành trong cộng đồng và trong mối
quan hệ lành mạnh, an toàn. Phụ nữ không nên bị đối xử tồi tệ hoặc bị làm tổn thương.
EDVOS là một dịch vụ hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em bị làm tổn thương bởi một người nào
đó trong nhà và gia đình của họ.
Nếu người bạn đời, con cái, người chăm sóc hay người thân trong gia đình làm quý vị cảm
thấy sợ hãi và hăm doạ làm tổn thương quý vị, thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị.
Phải sống với vấn nạn bạo hành gia đình là rất khó khăn và thường là khó hiểu. Những câu
hỏi sau có thể giúp quý vị hiểu xem liệu mình có đang bị bạo hành gia đình hay không.
Liệu người đó có:
Làm quý vị cảm thấy kinh hoàng hay sợ hãi?
La mắng quý vị hay nói những điều tồi tệ với quý vị?
Lăng mạ quý vị?
Đánh, đấm hay xô đẩy quý vị?
Ngăn cản quý vị gặp gỡ gia đình hay bạn bè?
Không cho quý vị những thứ quý vị cần như thuốc hay đồ ăn?
Kiểm soát tiền bạc của quý vị trái với ý muốn của quý vị?
Làm tổn hại hay hăm doạ làm tổn hại thú cưng của quý vị?
Không để quý vị có được hệ thống tín ngưỡng của riêng mình?
Bạo hành gia đình là gì?
Bạo hành gia đình là khi một người trong gia đình muốn có được quyền lực và sự khống chế
đối với quý vị, khiến quý vị cảm thấy kinh hoàng, vô dụng hay sợ hãi. Bạo hành gia đình có
thể tồn tại dưới nhiều hình thức:
Nó có thể là về mặt thể chất, tâm lý và tình cảm, tài chính, xã hội, tình dục hoặc tinh
thần.
Nó có thể bao gồm hành vi bạo hành, hăm doạ, khống chế, nạt nộ và cô lập.
Nó có thể ảnh hưởng đến những người ở mọi lứa tuổi, mọi nguồn gốc xã hội, văn
hoá, tôn giáo, và những người bị khuyết tật.
Nó có thể xảy ra giữa những người thân trong gia đình, cha mẹ và con cái, với cha
mẹ già, với thú cưng, trong các cuộc hôn nhân, mối quan hệ không hôn thú, mối
quan hệ đồng tính, các cặp đã ly thân hoặc ly dị, thậm chí trong cả những ngôi nhà ở
chung.
Phần lớn các trường hợp là đàn ông phạm tội bạo hành với người bạn đời là phụ nữ
hoặc người bạn đời trước kia của mình.

EDVOS có thể giúp đỡ thế nào?

Các dịch vụ của chúng tôi là miễn phí và dành cho những người sống ở Boroondara, Manningham,
Maroondah, Whitehorse, Knox, Monash và Yarra Ranges.

Nếu quý vị thấy khó nói chuyện và/hoặc đọc bằng tiếng Anh, chúng tôi có thể cung cấp
thông dịch cho quý vị. Dịch vụ này miễn phí.
Nhân viên của chúng tôi sẽ:
lắng nghe quý vị
tin tưởng quý vị
cung cấp thông tin và sự hỗ trợ
giúp quý vị phát triển một kế hoạch an toàn để quý vị có thể ở nhà của chính mình,
hoặc giúp quý vị tìm một nơi an toàn để ở
giúp quý vị hỗ trợ con cái, giữ cho các cháu được an toàn và chăm sóc an sinh của
các cháu
liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ quý vị có thể cần đến như là dịch vụ luật pháp, tư vấn
và tài chính
Cần làm gì nếu quý vị muốn được giúp đỡ:
Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm tức thì, hãy gọi 000.
Hãy gọi cho EDVOS theo số (03) 9259 4200 9 giờ sáng - 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu,
và 9 giờ sáng - 5 giờ chiều thứ Bảy.
Nếu cần giúp đỡ ngoài những giờ này, hãy gọi cho Safe Steps: 1800 015 188, 24 giờ một
ngày hoặc ghé thăm trang mạng safesteps.org.au
Trung tâm Đa văn hoá Chống Bạo hành Gia đình InTouch: 1800 755 988 (Thứ Hai - Thứ Sáu
10 giờ sáng - 4 giờ chiều)

