Bạo hành gia đình và bạo hành trong nhà
DSS1858.02.16

Ai cũng mong muốn gia đình mình hạnh phúc, khỏe mạnh và
an toàn.

Tất cả mọi người đều có quyền sống mà không bị bạo hành
trong gia đình và trong cộng đồng.

Ở Úc, bạo hành gia đình, tấn công tình dục và cưỡng ép hôn nhân là phạm tội, kể cả khi những việc này xảy ra trong gia đình. Bạo hành gia đình
không chỉ là đánh đập mà còn là la mắng, đe dọa con cái, kiểm soát tiền bạc, hoặc không cho người phối ngẫu gặp gỡ bạn bè hay người thân.

Ở Úc có các dịch vụ trợ giúp phù hợp với các nền văn hóa có
thể khiến cho quý vị thấy an toàn và vui vẻ.

Quý vị có thể được trợ giúp liên quan đến:
 Bạo hành trong nhà
và bạo
hành gia đình
 Tấn công tình dục
 Cưỡng ép hôn nhân
 Lạm dụng trẻ em
 Lạm dụng ngôn từ.

Ở Úc, phụ nữ và nam giới có quyền bình đẳng
như nhau.

Quý vị có thể yên tâm và tin tưởng khi làm việc với cảnh sát Úc. Nếu quý vị hoặc
ai đó quý vị biết đang trực tiếp gặp nguy hiểm, hãy tới gặp cảnh sát hoặc gọi
cho họ ở số 000.

Gọi cho cảnh sát ở số 000 nếu quý vị gặp nguy hiểm.
Gọi 1800RESPECT miễn phí ở số 1800 737 732
nếu quý vị cần tư vấn và thông tin bảo mật.
Hoặc vào trang mạng ở địa chỉ
www.1800RESPECT.org.au.
Gọi cho Cảnh sát Liên bang Úc (Australian Federal
Police) ở số 131 237 nếu quý vị có nguy cơ bị cưỡng
ép hôn nhân.
Gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch (Translation
and Interpreting Service) miễn phí ở số 131 450 nếu
quý vị cần phiên dịch.
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