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บริการ
ความช่วยเหลือ
ในชั้นศาล
แก่สตรี
ผู้ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง
ภายในครอบครัว

คำาแนะนำาเก่ียวกับความรุนแรงภายในครอบครัว  

และความช่วยเหลือในช้ันศาล

So you want the violence to stop      Thai
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เราคือใคร
บริการความช่วยเหลือในชั้นศาลแก่

สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

ภายในครอบครัว (Women’s Domestic 
Violence Court Advocacy Services 
– WDVCAS) เป็นหน่วยงานอิสระภายใน
ท้องถิ่นที่ให้บริการแก่สตรีและเด็กที่ต้องการ
ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอรับ
ความคุ้มครองจากศาลจากปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัว

เงินทุนสำาหรับ Women’s Domestic 

Violence Court Advocacy Services ได้

รับการบริหารโดย Legal Aid NSW (หน่วย

งานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแห่งรัฐ

นิวเซาท์เวลส์)

ก่อนการขึ้นศาล
หากคุณมีคดีความรุนแรงภายในครอบครัว
ที่กำาลังจะได้รับการพิจารณาในชั้นศาล และ
คุณต้องการทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
WDVCAS สามารถให้ข้อมูลและส่งต่อเรื่อง
ของคุณไปยังตัวแทนและหน่วยงานให้บริการ

อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้้  

ระหว่างการขึ้นศาล
คุณมั่นใจได้ว่าเราจะจัดที่นั่งที่ปลอดภัยให้กับ
คุณภายในศาลอย่างแน่นอน และให้ข้อมูล
เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่ากำาลังเกิดอะไรขึ้นและ
ดำาเนินการร่วมกับคุณในการขอรับคำาสั่งศาล
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด  
นอกจากนี้ WDVCAS จะแจ้งให้คุณทราบ
เกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีของคุณ รวมถึง
วันกำาหนดนัดหมายต่างๆในอนาคตที่คุณจะ
ต้องไปขึ้นศาลอีกด้วย 

หลังจากการขึ้นศาล
หลังจากการขึ้นศาล เราสามารถส่งต่อคุณไป
ยังหน่วยงานบริการอื่นๆ ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่คุณในเรื่องที่พักอาศัย ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน การให้การดูแลเด็ก 
กฎหมายครอบครัว และบริการคำาปรึกษา เรา
สามารถให้ข้อมูลแก่คุณว่าจะต้องทำาอย่างไร
หากความรุนแรงยังคงดำาเนินต่อไป 

หน่วยงาน WDVCAS บางแห่งมีเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญพิเศษในการช่วยเหลือสตรีชา

วอะบอริจิน หรือสตรีท่ีมีภูมิหลังมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป 

หากคุณกำาลังคิดว่าควรทำาอย่างไร
และต้องการทราบข้อมูลเก่ียว

กับ Apprehended Violence 
Orders (AVOs) ซ่ึงเป็นคำาส่ังศาล
เพ่ือคุ้มครองบุคคลท่ีถูกทำาร้ายและ

บริการอ่ืนๆ —WDVCAS สามารถ
ช่วยคุณได



บริการความช่วยเหลือในชั้นศาลแก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงภายในครอบครัว 3

AVO คืออะไร?
AVO (Apprehended Violence Order) 

คือคำาสั่งเพื่อคุ้มครองเหยื่อจากความรุนแรง
ภายในครอบครัว ในกรณีที่พวกเขาหวาดกลัว
ว่าจะได้รับความรุนแรงหรือหวั่นเกรงในความ
ปลอดภัยของตน ในบางครั้งคำาสั่งนี้จะเรียก
ว่า restraining orders (คำาสั่งควบคุม) หรือ 

protection orders (คำาสั่งคุ้มครอง)   

AVO มีอยู่สองประเภทด้วยกันคือ :
•  Apprehended Domestic Violence 

Order (ADVO). คำาสั่งประเภทนี้จะออก
ให้เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวดองต่อ
กัน หรือมีความสัมพันธ์กันภายในครอบครัว

หรือฉันท์คนรัก  WDVCAS ได้รับเงิน

สนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สตรีใน

กรณีที่เกี่ยวกับ ADVO 

•  Apprehended Personal Violence 
Order (APVO)  คำาสั่งประเภทนี้จะออก
ให้เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีความเกี่ยวดอง
ต่อกัน หรือไม่ได้มีความสัมพันธ์กันภายใน
ครอบครัวหรือฉันท์คนรัก ยกตัวอย่างเช่น 
บุคคลดังกล่าวอาจจะเป็นเพื่อนบ้าน หรือใน
กรณีที่บุคคลหนึ่งถูกสะกดรอยตามหรือถูก
ข่มขู่ 

AVO ไม่ได้เป็นการตั้งข้อหาในทางอาญา 
แต่เป็นคำาสั่งเพื่อให้ความคุ้มครองแก่คุณใน
อนาคต  AVO จะระบุข้อกำาหนดต่างๆ ไว้เพื่อ
ใช้ควบคุมความประพฤติของคู่กรณีอีกฝ่าย
เพื่อที่จะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยขึ้น  หากคุณ
มีบุตร คำาสั่งนี้ก็จะคุ้มครองรวมถึงพวกเขา
ด้วย 

ข้าพเจ้าจะยื่นคำาร้องเพื่อขอ AVO ได้

อย่างไร?

วิธีการขอ AVO มีสองวิธี คุณสามารถยื่น
คำาร้องเป็นการส่วนตัวได้ที่ศาลท้องถิ่นของ
คุณหรือเจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถยื่นคำาร้อง
แทนคุณได้ WDVCAS สามารถให้ข้อมูลเกี่ยว
กับการยื่นคำาร้องทั้งแบบส่วนตัวหรือผ่านเจ้า
หน้าที่ตำารวจและจะจัดเตรียมหาที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายให้คุณหากคุณต้องการ 

WDVCAS จะอธิบายว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน
ศาล พวกเขาจะดำาเนินการไปพร้อมกับคุณ 
เจ้าหน้าที่ตำารวจ หรือทนายของคุณเพื่อให้
แน่ใจว่าเงื่อนไขของ AVO ของคุณนั้นเหมาะ
สมกับความจำาเป็นต่างๆในสถานการณ์ของ
คุณ ทั้งยังสามารถให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนคุณหากคู่กรณีอีกฝ่ายถูกตำารวจตั้ง

ข้อหาว่าได้กระทำาผิด 

ฉันจำาเป็นต้องไปที่ศาลหรือไม่?

ใช่  คุณควรไปศาลเพื่อที่ศาลจะได้มีข้อมูล

ล่าสุดเกี่ยวกับคดีของคุณและรับรู้ถึงสิ่งที่

คุณต้องการเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ เจ้า

หน้าที่จาก WDVCAS จะไปที่ศาลเพื่อช่วย

เหลือคุณและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่

จำาเป็นสำาหรับคุณในอนาคต 

เกี่ยวกับคำาสั่งศาล
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ฉันต้องการอยู่ร่วมกับคู่ครองของฉันต่อ

ไป WDVCAS สามารถช่วยเหลือฉัน

ได้หรือไม่?

ได้  คุณยังคงสามารถยื่นคำาร้องเพื่อขอ AVO 

ซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่คุณ แต่อนุญาตให้
คุณอยู่ร่วมกับคู่ครองของคุณต่อไป คำาสั่งดัง
กล่าวสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ WDVCAS 

จะช่วยเหลือคุณในการยื่นคำาร้องเพื่อขอ
เงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามความจำาเป็นของ
คุณ แต่ในขณะเดียวกันยังคงให้ความคุ้มครอง

คุณได้้ 

หากคุณได้รับคำาสั่งมาเรียบร้อยแล้ว แต่
สถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณ
ควรปรึกษา WDVCAS เกี่ยวกับการขอ
เปลี่ยนแปลง AVO ของคุณ 

ฉันจะต้องทำาอย่างไร หากฉันต้องการจะ

ถอนคำาร้องขอ AVO ที่ยื่นไปแล้ว?

แม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

แล้ว จะเป็นการดีที่สุดที่คุณควรขอรับคำา

ปรึกษาก่อนจะตัดสินใจถอนคำาร้อง 

โปรดจำาไว้ว่านี่ไม่ใช่การตั้งข้อหาในทางอาญา 

แต่เป็นการคุ้มครองคุณจากความรุนแรงและ
พฤติกรรมการข่มเหงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
หากคุณมีบุตร คำาสั่งนี้ก็จะคุ้มครองรวมถึง
พวกเขาด้วย WDVCAS สามารถให้ข้อมูล
แก่คุณและพูดคุยถึงข้อกังวลใจต่างๆ ที่คุณมี
เกี่ยวกับการถอนคำาร้องขอ AVO ที่ยื่นไว 

ในกรณีที่ทางตำารวจเป็นผู้ยื่นคำาร้องขอ AVO 

คุณอาจไม่สามารถขอถอนคำาร้องได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ
ถ้าตำารวจเชื่อว่าได้มีการกระทำาผิดเกิดขึ้นแล้ว 
หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น 

WDVCAS สามารถอธิบายรายละเอียดใน
เรื่องนี้ให้ทราบต่อไปได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ต้องหาฝ่าฝืน

เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน AVO?

การฝ่าฝืนคำาสั่ง AVO ถือว่าเป็นการกระทำาความผิด

ทางอาญา คุณควรแจ้งตำารวจให้ทราบถึงการกระทำา

ใดๆที่ฝ่าฝืน AVO ตำารวจจะทำาการสอบสวนคดีและ

ตัดสินว่าจะตั้งข้อหาต่อผู้ต้องหาหรือไม่ในการกระทำา

ฝ่าฝืนต่อ AVO

เราจะอธิบายให้เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในศาล
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หลังจากการขึ้นศาล

ในกรณีฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งตำารวจที่หมายเลข 
000 

หากมีการออกคำาสั่งที่ศาล โดยปกติแล้วคุณ
จะได้รับหมายคำาสั่งนั้นทางไปรษณีย์ หากคุณ

ต้องการสำาเนาของ AVO ทันทีคุณสามารถขอ

สำาเนาได้ที่สำานักงานศาลก่อนที่คุณจะกลับ เจ้า

หน้าที่จาก WDVCAS สามารถช่วยคุณได้

ในเรื่องนี้ 

ถ่ายสำาเนา AVO ไว้หลาย ๆ ฉบับและเก็บ

ไว้กับตัวเองหนึ่งฉบับ ขอแนะนำาให้คุณฝาก

สำาเนาหนึ่งฉบับไว้ที่โรงเรียนของบุตร เก็บ

หนึ่งฉบับไว้ในรถ และอีกหนึ่งฉบับไว้ที่ทำางาน 

โทรติดต่อ WDVCAS ประจำาท้องถิ่นของคุณ 

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือความ

ช่วยเหลือใดๆ 

Safer Pathway คืออะไร? 
Safer Pathway คือวิธีใหม่สำาหรับการให้
บริการกับเหย่ือความรุนแรงในครอบครัว คุณจะ
มีจุดติดต่อเพียงจุดเดียวและหน่วยงานบริการ
ต่าง ๆ จะประสานงานกันเพ่ือร่วมมือหาทางออก
ให้กับคุณและบุตรของคุณ

เม่ือตำารวจเดินทางมารับทราบเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวหรือคุณไปท่ีสถานีตำารวจ
เพ่ือรายงานเหตุการณ์ ตำารวจจะประเมินระดับ
การคุกคามท่ีคุณกำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยังจุดประสานงาน
ในท้องถ่ินท่ีคุณอาศัยอยู่บริการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของ WDVCAS ผู้เช่ียวชาญด้านความรุนแรง
ภายในครอบครัวจะติดต่อคุณเพ่ือพูดคุยเก่ียว
กับความต้องการของคุณและจะคุยกับคุณเก่ียว
กับบริการท่ีมีอยู่เพ่ือช่วยเหลือคุณ
หากคุณถูกประเมินว่ากำาลังได้รับการคุกคาม
อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าท่ีจะคุยกับคุณเก่ียวกับ
การส่งต่อเร่ืองไปท่ีการประชุมการดำาเนินการ
ด้านความปลอดภัย การประชุมน้ีจะมีหน่วย
งานต่าง ๆ ท่ีทำางานในด้านความรุนแรงภายใน
ครอบครัวเข้าร่วม และสามารถเร่ิมการดำาเนิน
การอย่างรวดเร็วเพ่ือลดระดับการคุกคามท่ี
คุณและครอบครัวของคุณได้รับ พวกเขาจะ
พิจารณาสภาวะแวดล้อมของคุณและสร้างแผน
เพ่ือความปลอดภัยให้คุณพิจารณา หลังจากการ
ประชุมเจ้าหน้าท่ีจุดประสานงานท้องถ่ินจะโทร
หาคุณเพ่ือพูดคุยว่าคุณต้องการรับบริการใดๆท่ี
เสนอให้หรือไม่

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
AVO หรือต้องการค้นหาหน่วยงาน 
WDVCAS ใกล้บ้านคุณ โทร 
1800 WDVCAS
(1800 938 227) 
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Consent (คำายินยอม) 
บางครั้งผู้ต้องหาจะยอมรับตกลงตามเงื่อนไขใน 
AVO ที่ออกให้แก่ตน ในกรณีดังกล่าว คดีนี้จะ
ไม่จำาเป็นต้องมีการดำาเนินการพิจารณาไต่สวน
ในวันข้างหน้า ผู้ต้องหาอาจยินยอม ‘โดยที่ไม่ได้
ยอมรับ’ ซึ่งหมายถึงว่าเขา/เธอตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามคำาสั่งแต่ไม่ยอมรับในข้อเท็จจริงตามที่กล่าว
อ้างในคำาร้องเพื่อขอให้ออก AVO 

Court list (รายการพิจารณาคดีของศาล) 
รายการนี้คือรายการคดีต่างๆ ที่ศาลจะดำาเนิน
การพิจารณาไต่สวนในแต่ละวัน  ศาลบางแห่ง

จะกำาหนดวันเอาไว้สำาหรับรายการ AVO โดย

เฉพาะ เพื่อให้มีการพิจารณาคด AVO ส่วนมาก

ในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห 

Cross-application (การยื่นคำาร้องกลับ) 
บางครั้งผู้ต้องหาในคดี AVO จะยื่นคำาร้องเพื่อ

ขอให้ศาลออก AVO กลับไปยังบุคคลที่ได้รับการ

คุ้มครอง  หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นกับคุณ โปรด

ติดต่อ WDVCAS ประจำาท้องถิ่นของคุณทันที

หรือขอรับคำาแนะนำาด้านกฎหมาย  หน่วยงาน

ประจำาท้องถิ่นของคุณจะสามารถช่วยหาตัวแทน

ทางกฎหมายให้กับคุณได้

Defendant (ผู้ต้องหา) 
บุคคลที่ศาลออกคำาสั่งให้ปฎิบัติตาม 

Final order (คำาสั่งศาลขั้นสุดท้าย) 

คำาสั่งที่ศาลออกให้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
พิจารณา คำาสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้นานเท่าที่ศาล
เห็นว่าคุณจำาเป็นต้องใช้คำาสั่งดังกล่าว และคุณ
ไม่จำาเป็นต้องกลับไปที่ศาลอีก นอกจากในกรณี
ที่คุณต้องการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของคำาสั่ง
หรือขอต่ออายุคำาสั่งนั้น 

Interim order (คำาสั่งศาลชั่วคราว) 
คำาสั่งที่มีผลบังคับจนกระทั่งถึงวันกำาหนดนัด
พิจารณาของศาลในครั้งต่อไป 

Magistrate (ผู้พิพากษา) 
ผู้พิพากษาจะเป็นผู้ควบคุมการดำาเนินการของ
ศาลและตัดสินว่าจะออกคำาสั่ง AVO ให้หรือไม่ 
ควรจะระบุเงื่อนไขข้อใดบ้างในคำาสั่งนั้นและจะ
มีผลบังคับใช้เป็นเวลานานเท่าใด ภายในศาลผู้
พิพากษาจะได้รับการเรียกขานว่า ‘Your Honour’ 

Mention (การกล่าวถึง) 
นี่วันที่คดีของคุณได้รับการกล่าวถึงต่อหน้าศาล  
หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำาสั่ง 

AVO การพิจารณาคดีจะต้องเลื่อนไปในวันอื่น 
คุณควรพยายามไปขึ้นศาลในทุกๆ วันที่มีการ
กล่าวถึงคดีของคุณ หากคุณไม่สามารถไปศาลได้ 
โปรดโทรแจ้ง WDVCAS ที่ดูแลคดีของคุณอยู่ 

Police prosecutor  (อัยการตำารวจ) 
อัยการตำารวจจะเป็นผู้ยื่นเสนอข้อมูลต่างๆ 
ต่อศาลในนามของตำารวจ เช่นเดียวกับการที่
ทนายความจะเป็นผู้ดำาเนินการในนามของผู้ยื่น
คำาร้องเป็นการส่วนตัว 

Private applications (การยื่นคำาร้อง
เป็นการส่วนตัว)  
การยื่นคำาร้องขอ AVO ที่ดำาเนินการโดยบุคคล
ผู้ที่ต้องการขอรับการคุ้มครอง คุณสามารถ
ยื่นคำาร้องที่ศาลท้องถิ่นด้วยตัวเองหรืออาจให้
ทนายความเป็นผู้ยื่นเรื่องในนามของคุณได้ 

Protected person (บุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง)  
บุคคลที่ต้องการขอคำาสั่งศาลหรือที่ศาลออกคำาสั่งให้ 

Provisional Order (คำาสั่งเฉพาะกาล

ชั่วคราว หรือ PO) 

คำาสั่งชั่วคราวที่ตำารวจเป็นผู้ดำาเนินการขอใน
กรณีฉุกเฉิน จนกว่าจะถึงวันกำาหนดนัดพิจารณา
ของศาล 

คำาที่ใช้กันโดยทั่วไปในศาล



บริการความช่วยเหลือในชั้นศาลแก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงภายในครอบครัว 7

ข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือ  

บริการสำาหรับผู้ตกเป็นเหยื่อ การสนับสนุนและความช่วยเหลือสำาหรับผู้ตกเป็นเหย่ือ

อาชญากรรม

แผนกบริการสำาหรับผู้ตกเป็นเหย่ือจะได้รับการส่งต่อรายงาน

การแจ้งเร่ืองความรุนแรงภายในครอบครัวท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง

กับผู้ชายท่ีตำารวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รับ 

1800 633 063

1800 019 123                
(สายติดต่อสำาหรับชาวอะ

บอริจิน)

สายติดต่อเรื่องความรุนแรง

ภายในครอบครัว บริการสำาหรับ

ครอบครัวและชุมชนของรัฐ

นิวเซาท์เวลส์

ให้ความช่วยเหลือเร่ืองท่ีพักอาศัยฉุกเฉินและการส่งต่อไป

ยังบริการให้คำาปรึกษา บริการด้านสุขภาพ และบริการด้าน

กฎหมาย (ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน)

1800 656 463

Link2Home การส่งต่อไปยังบริการสำาหรับผู้ท่ีไร้ท่ีอยู่อาศัยท่ัวรัฐ

นิวเซาท์เวลส์ (ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน)

1800 152 152

หน่วยดูแลความรุนแรงภายใน

ครอบครัว องค์กรช่วยเหลือด้าน

กฎหมายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

คำาแนะนำาด้านกฎหมาย ความช่วยเหลือ การส่งต่อ และการ
เป็นตัวแทนรวมถึงการสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์สำาหรับผู้
ตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงภายในครอบครัว

(02) 9219 6300

บริการด้านกฎหมายสำาหรับสตรีใน

รัฐนิวเซาท์เวลส์

คำาแนะนำาด้านกฎหมาย ความช่วยเหลือ การส่งต่อ และการ

เป็นตัวแทนสำาหรับสตรีโดยเน้นเร่ืองกฎหมายครอบครัว ความ

รุนแรงภายในครอบครัวและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

(02) 8745 6900

1800 810 784  
สายติดต่อสำาหรับคำาแนะนำา
ด้านกฎหมายเก่ียวกับความ
รุนแรงภายในครอบครัว

LawAccess NSW ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการส่งต่อทางโทรศัพท์ ผู้ใช้

บริการท่ีตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงภายในครอบครัวจะได้

รับบริการให้คำาแนะนำาก่อน 

1300 888 529

บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

การป้องกันความรุนแรงภายใน

ครอบครัวระดับชาติ

ผู้ให้บริการผู้เช่ียวชาญ  การช่วยเหลือสนับสนุน และบริการ
ด้านกฎหมายท่ีปลอดภัยตามวัฒนธรรม ให้กับเหย่ือ/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงภายในครอบครัวท่ีเป็นชาวอะบอริจินและชาว
เกาะทอเรสสเตรทท่ัวออสเตรเลีย สามารถดูรายละเอียดของผู้
ให้บริการในท้องถ่ินแต่ละรายได้จากเว็บไซต์ NFVPLS

www.nationalfvpls.
org/Where-We-Are.
php

บริการผู้เชี่ยวชาญ LGBTIQ   
(ผู้รักร่วมเพศ แปลงเพศ และ
สับสนทางเพศ)

ACON – Another Closet

ศูนย์กฎหมายในเมือง โครงการความสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย

www.anothercloset.
com.au  
1800 244 481

สายติดต่อสำาหรับบุรษ คำาปรึกษาทางโทรศัพท์และการส่งต่อเร่ืองสำาหรับผู้ตกเป็นเหย่ือ
เพศชายและผู้ก่อความรุนแรงภายในครอบครัว

1300 789 978

โปรแกรมการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุรุษในรัฐนิวเซาท์เวลส์

โปรแกรมน้ีจะให้ความช่วยเหลือผู้ชายท่ีใช้ความรุนแรงและ
ข่มเหง(อดีต)คู่สมรสและลูกของพวกเขา ดูรายช่ือผู้ให้บริการท่ี
ผ่านการรับรองในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้บนเว็บไซต์ 

www.mbcn-nsw.net

ต่อ 



ตำารวจนิวเซาท์เวลส์ ความช่วยเหลือฉุกเฉินเก่ียวกับความรุนแรงภายในครอบครัว 000  หรือ 112 จาก

โทรศัพท์มือถือ

บริการความช่วยเหลือในชั้นศาล

แก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความ

รุนแรงภายในครอบครัว

ข้อมูล ความช่วยเหลือในช้ันศาล และการส่งต่อเร่ืองสำาหรับสตรี

ในสถานการณ์ท่ีมีความรุนแรงภายในครอบครัวและความช่วย

เหลือในการขอ ADVO

WDVCAS ได้รับการส่งต่อรายงานการแจ้งเร่ืองความรุนแรง
ภายในครอบครัวท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับสตรีและเด็กท่ีตำารวจรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ได้รับ 

1800 WDVCAS หรือ 
1800 938 227

1800 RESPECT การให้คำาปรึกษา ข้อมูล และการส่งต่อเร่ือง  

(ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน)
1800 RESPECT หรือ 
1800 737 732
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