
 

 

Không chấp nhận cách cư xử 
ngược đãi 
Dịch vụ Chỗ ở có Nhân viên Phụ trách 

Có bao giờ quý vị cảm thấy không an toàn hay không? 

Quý vị có quyền được cảm thấy an toàn trong nhà mình. Nếu có người nào đó làm cho quý vị cảm thấy không an 

toàn, điều đó có thể là ngược đãi. Ngược đãi là khi có người: 

• tước đi các quyền của quý vị 

• làm cho quý vị cảm thấy buồn khổ hay sợ hãi 

• ép quý vị làm một điều gì đó trái ý quý vị. 

Không ai được quyền ngược đãi quý vị 

Ngược đãi có thể là: 

• hành hạ thể xác quý vị 

• làm quý vị bị tổn thương về tình cảm hoặc hăm dọa quý vị 

• ép quý vị làm điều gì đó có tính cách tình dục mà quý vị không muốn làm 

• kiểm soát quý vị về mặt thể chất 

• kiểm soát tiền bạc của quý vị 

• làm ngơ nhu cầu của quý vị 

• không cho quý vị gặp những người khác. 

Hành hạ thể xác quý vị có thể là đánh đập hoặc đá quý vị. Làm quý vị bị tổn thương về tình cảm có thể là một 

người nào đó nói ra những lời khiến cho quý vị cảm thấy sợ hãi, buồn khổ, xấu hổ hay khó chịu. 

Nếu có người xâm hại tính dục quý vị, họ có thể: 

• sờ mó những chỗ quý vị không muốn họ làm vậy 

• cho quý vị nhìn thấy những thứ làm cho quý vị cảm thấy không vui. 

Kiểm soát về thể chất có thể là một người nào đó: 

• không cho phép quý vị rời phòng hoặc nhà mình 

• nhốt quý vị một mình trong phòng. 

Kiểm soát tiền bạc của quý vị có thể là một người nào đó: 

• ép quý vị tiêu tiền của mình khi quý vị không muốn vậy 

• ép quý vị ký giấy tờ. 

Làm ngơ nhu cầu của quý vị có thể là một người nào đó: 

• không chăm sóc đúng theo nhu cầu của quý vị 

• không cho quý vị uống thuốc men cần thiết đối với quý vị  

• ép quý vị uống thuốc không phải là thuốc bác sĩ kê toa cho quý vị. 
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Không cho quý vị gặp người khác có thể là một người nào đó: 

• không cho phép quý vị tham gia các sinh hoạt trong cộng đồng 

• không cho quý vị gặp thân nhân, bạn bè, bác sĩ hoặc nhân viên phụ trách của quý vị 

• ngăn chặn quý vị nhờ giúp đỡ về pháp lý, sử dụng các dịch vụ, tìm hiểu thông tin hoặc được giúp đỡ bởi những 

nguồn hỗ trợ để giúp quý vị đưa ra quyết định. 

Quý vị có thể nhờ nơi nào giúp mình?  

Nếu có người làm cho quý vị cảm thấy không an toàn, điều quan trọng là quý vị nói với người quý vị tin tưởng. Quý 

vị nên làm điều này càng sớm càng tốt. 

Quý vị có thể nói chuyện với: 

• người bạn hoặc thân nhân 

• cảnh sát 

• bác sĩ 

• nhân viên 

• người trong cộng đồng tới thăm 

• nhân viên thẩm quyền. 

Nếu bị lâm nguy, lập tức gọi Cảnh sát Victoria qua số 000. 

Nếu cảm thấy khó nói chuyện hay giao tiếp, quý vị có thể nhờ Người thứ ba Độc lập giúp mình. 

Người thứ ba Độc lập có thể giúp quý vị nói chuyện với cảnh sát về những gì đang xảy ra với quý vị. Họ cũng có 

thể giúp quý vị hiểu các quyền hạn của quý vị. 

Quý vị, hoặc nhân viên tại nơi quý vị cư ngụ, có thể báo cho cảnh sát biết rằng quý vị muốn người thứ ba, độc lập 

có mặt cùng với quý vị. 

Các dịch vụ khác có thể giúp quý vị 

Office of the Public Advocate, Community Visitors Program 

(Văn phòng Bênh vực Công chúng, Chương trình Người trong Cộng đồng tới thăm)  

1300 309 337 

National Disability Abuse and Neglect Hotline 

(Đường dây Thường trực Toàn quốc về Ngược đãi và Bỏ bê Người khuyết tật) 

1800 880 052 

Victorian Sexual Assault Crisis Line 

(Đường dây Dành cho Trường hợp bị Xâm hại Tính dục Tiểu bang Victoria) 

1800 806 292 

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence Counselling Service 

(Dịch vụ Tư vấn Toàn quốc dành cho Nạn nhân bị Xâm hại Tính dục, Bạo hành trong Nhà và trong Gia đình) 

1800 737 732 

Seniors Rights Victoria 

(Quyền hạn Người cao niên Victoria) 

1300 368 821 

Liên lạc với chúng tôi 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đt: 1300 650 172 hay srs@dhhs.vic.gov.au 

Muốn có ấn phẩm này bằng định dạng có thể đọc được, xin quý vị gọi số 9096 5141, sử dụng Dịch vụ Tiếp vận 

Toàn quốc (National Relay Service) qua số 13 36 77 nếu cần thiết hoặc gửi email về srs@dhhs.vic.gov.au 
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Do Chính phủ Tiểu bang Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne ủy quyền và phát hành. 

© Tiểu bang Victoria, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, tháng 11 năm 2016 

Được phổ biến tại https://www2.health.vic.gov.au/ageing-and-aged-care/supported-residential-services/operating-

an-srs/incidents-in-srs 


