Nói KHÔNG với Lạm dụng!

Action on Disability within Ethnic
Communities Inc. (ADEC)

Lạm dụng
Lạm dụng là khi ai đó đối xử với quý vị theo cách gây tổn
thương.

Các hình thức lạm dụng?
Lạm dụng thể chất là khi ai đó sử dụng
thân thể của họ hoặc đồ vật để gây tổn
thương cho quý vị.


Đấm hoặc đá



Giữ người



Xô đẩy hoặc lấn ép

Lạm dụng tài chính là khi ai đó sai trái
sử dụng hoặc kiểm soát tiền hoặc tài sản
của quý vị mà không được quý vị đồng ý
hoặc sử dụng vũ lực. Ví dụ, ai đó:


Giấu tiền của quý vị



Tiêu tiền của quý vị cho lợi ích cá
nhân của họ



Ngăn cản quý vị nhận một công việc
hoặc đi làm

Lạm dụng
Lạm dụng cảm xúc là khi ai đó gây tổn
thương cho quý vị bằng cách:



Quát tháo
Chửi thề
Tẩy chay hoặc đe dọa quý vị



Sỉ nhục hoặc phớt lờ quý vị




Lạm dụng tình dục là khi ai đó gây tổn
thương cho quý vị thông qua hành vi tình
dục không mong muốn.


Chạm vào những vùng kín của quý vị



Tình dục không đồng thuận

Bỏ mặc là khi quý vị không nhận được hỗ
trợ về thể chất, cảm xúc, giáo dục, y tế
hoặc an toàn.



Không được đưa đi khám bác sĩ
Bị bỏ mặc một mình trong một thời
gian dài mà không được chăm sóc



Không được cung cấp đủ thức ăn



Các dấu hiệu của lạm dụng



Vết thương thể chất (vết bầm tím, vết cắt, vết
rạn nứt)



Không được kiểm soát tiền bạc



Thường xuyên bị đói và không được tắm rửa



Mất các kỹ năng xã hội hoặc giao tiếp



Miễn cưỡng khi phải nói chuyện cởi mở



Tâm trạng thay đổi không giải thích được



Thay đổi về hành vi và ngoại hình



Tự làm hại bản thân



Mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục



Không thoải mái khi sử dụng nhà vệ sinh

Những yếu tố rủi ro là gì?



Bị bệnh mãn tính hoặc
khuyết tật



Lệ thuộc vào những người chăm sóc



Thiếu mạng lưới hỗ trợ hoặc gia đình



Thiếu hiểu biết về những trợ giúp
sẵn có



Sống trong nơi ở được hỗ trợ



Tham gia các dịch vụ ban ngày



Rào cản ngôn ngữ



Khó khăn trong giao tiếp

Lạm dụng có thể xảy ra
Hầu hết mọi người và mọi nơi đều an toàn, nhưng lạm
dụng vẫn có thể xảy ra.
Nạn nhân có thể là bất kỳ ai
Gia đình, bạn bè hoặc ai đó mà quý vị
biết

Ai đó mà quý vị không biết

Các nhân viên và công nhân

Tình nguyện viên

Cư dân – những người sống cùng với
quý vị trong những khu nhà chung
hoặc nơi ở dành cho người khuyết tật

Quyền lợi của quý vị
Mọi hình thức lạm dụng đều không
được phép.
Mọi người đều có quyền:


Được an toàn



Được tôn trọng



Được tự do lựa chọn



Hiểu biết và trình báo về lạm
dụng



Được đối xử như mọi người
khác

Bị lạm dụng không phải là lỗi của quý vị.
Có rất nhiều tổ chức muốn giúp quý vị cảm thấy an
toàn.
Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta trình báo việc
lạm dụng.
Có sẵn trợ giúp.

Có sẵn trợ giúp!
Để trình báo việc lạm dụng hoặc đưa ra khiếu nại, vui
lòng liên lạc:
Dịch vụ Thông dịch và Biên dịch (TIS)
Để có một thông dịch viên, hãy chọn
ngôn ngữ của quý vị và gọi tới tổ chức
quý vị muốn gọi.
Điện thoại: 13 14 50

Cảnh sát Victoria
Nếu quý vị đang ở trong tình trạng nguy hiểm khẩn
cấp, hãy gọi số 000.
Văn phòng Ủy viên Dịch vụ Người Khuyết tật
(DSC)
Để khiếu nại về một tổ chức cung cấp dịch vụ.
Điện thoại: 1800 677 342

Có sẵn trợ giúp!
Uỷ ban Bình đẳng Cơ hội và Nhân quyền Victoria
(VEOHRC)
Để khiếu nại về các cá nhân hoặc tổ chức.
Điện thoại: 1300 292 153
Điện thoại: 1300 152 494 (Đường dây Thông dịch )

1800 Respect
Để được tư vấn nếu quý vị bị tấn công tình dục hoặc
bạo hành gia đình.
Điện thoại: 1800 737 732
ADEC Biện hộ
Để được giúp đỡ tiếp cận các dịch vụ phù hợp với
hoàn cảnh của quý vị và được hỗ trợ trong suốt quá
trình.
Điện thoại: (03) 9480 7000

Hãy nhớ
Lạm dụng có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai. Lạm
dụng là không được phép!
Quý vị sẽ không gặp rắc rối nếu nói cho ai đó về việc
đã xảy ra.

Nếu đó là câu chuyện về một người khác, ADEC có
thể hỗ trợ quý vị tìm kiếm người phù hợp để hỗ trợ họ.

Các dịch vụ ở đó là để giúp quý vị.
Hãy yêu cầu giúp đỡ nếu quý vị cần.

Tài liệu này được xây dựng bởi Action on Disability
within Ethnic Communities (ADEC) Inc.
Điện thoại: (03) 9480 7000
Email: info@adec.org.au

Các buổi hội thảo cùng với tài liệu được tài trợ bởi Bộ
Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

175 Plenty Road
Preston Victoria 3072
Điện thoại: (03) 9480 7000
Fax: (03) 9480 3444
Điện thoại miễn phí: 1800 626 078
Email: info@adec.org.au
Trang mạng: www.adec.org.au
Twitter: @ADECnfp
www.facebook.com/ADECinc
ADEC cũng có văn phòng tại Dandenong và
Wyndham, vui lòng gọi để biết thêm thông tin chi tiết.

