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Quý vị có thể làm việc này chấm dứt

Quý vị có bị bạo hành 
hoặc ngược đãi không?

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI

VietnameseAre you experiencing voilence or abuse?
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Mọi người đều có quyền được sống 
trong môi trường được tôn trọng và an 
toàn. Một số người không cảm thấy an 
toàn. Họ có thể bị bạo hành hoặc ngược 
đãi từ người bạn đời, một thành viên 
khác trong gia đình hoặc người khác 
sống trong nhà hoặc khu dân cư của 
họ. Họ có thể bị ngược đãi từ hàng xóm 
hoặc người chăm sóc đáng lẽ ra phải 
chăm sóc họ.

Có những điều quý vị có thể làm để bảo 
vệ mình khỏi tình trạng bạo hành hoặc 
ngược đãi.

Một câu chuyện có thật...
Harriette, một góa phụ, hiện 85 tuổi. Con 
gái của bà, Mona, đã sống trong mái ấm gia 
đình cả đời. Mona thất nghiệp và mắc chứng 
nghiện rượu. Cô ta không trả tiền thuê nhà 
hoặc đóng góp tài chính cho gia đình.

Khi Mona say rượu, cô ta bạo hành và chửi 
mắng mẹ mình. Cô ta đe dọa bà ấy bằng bạo 
hành, la hét và chửi bới bà rồi xô đẩy và đánh 
bà ấy. Cô ta cũng ép bà Harriette đưa tiền cho 
mình. Cô ta mắc nợ và đe dọa bà Harriette 
nếu bà không giúp cô ta trả nợ.

Harriette không thể ngủ vào ban đêm và cảm 
thấy chán nản. Bà ấy làm bất cứ điều gì có 
thể để tránh mặt Mona. Bà cảm thấy bất lực 
không biết phải làm gì.

Ngược đãi là gì? 
Ngược đãi thường mang tính thể chất – khi ai đó làm 
tổn thương quý vị bằng cách tát, đánh, xô đẩy, hành 
hạ tình dục hoặc giam hãm quý vị. Tuy nhiên, ngược 
đãi cũng có thể là tình trạng nếu ai đó:

	■ Gọi quý vị là thằng này con kia, đe dọa, hăm dọa, 
chửi thề và hét vào mặt hoặc làm nhục quý vị.

	■ Gây sức ép buộc quý vị phải đưa tiền cho họ, kiểm 
soát tiền bạc hoặc bất động sản của quý vị hoặc 
buộc quý vị ký vào những thứ mình không hiểu.

	■ Từ chối để quý vị ra ngoài làm việc hoặc liên hệ với 
bạn bè, thành viên gia đình hoặc các dịch vụ hỗ trợ 
của quý vị.

	■ Đáng lẽ ra phải chăm sóc quý vị nhưng không cung 
cấp cho quý vị thức ăn, quần áo hoặc chăm sóc cá 
nhân thích hợp. Điều này có thể là cố ý hoặc vô ý.

Quý vị không cần phải đối phó với 
điều đó một mình
Có thể khó nói về những điều này nếu chúng đang 
xảy ra với quý vị. Quý vị có thể cảm thấy xấu hổ vì 
nó đang xảy ra hoặc quý vị có thể sợ rằng mọi thứ sẽ 
tồi tệ hơn nếu quý vị cố gắng làm bất cứ điều gì để 
giải quyết vấn đề đó. Quý vị cũng có thể yêu thương 
người đang ngược đãi mình và không muốn để họ 
gặp rắc rối.

Có nhiều dịch vụ có thể hỗ trợ và giúp quý vị tìm cách 
thay đổi tình hình và giải quyết các mối quan tâm của 
quý vị. Các dịch vụ này miễn phí và bảo mật. Chi tiết 
liên hệ của các dịch vụ được liệt kê ở cuối tài liệu này.

Luật pháp có thể bảo vệ quý vị
Một số hành vi ngược đãi, chẳng hạn như tấn công thể 
chất hoặc tình dục, là một tội ác. Loại hành vi đó có thể 
bị báo cáo với cảnh sát và người có hành vi bạo hành đối 
với quý vị có thể bị cáo buộc tội hình sự.

Ngoài ra, Án Lệnh Cấm Bạo Hành (Apprehended 
Violence Order, AVO) là lệnh do tòa án đưa ra nhằm 
cấm hoặc hạn chế hành vi của người đang ngược đãi 
quý vị. Nếu quý vị thành công trong việc xin được một 
AVO, đôi khi người đó có thể được yêu cầu dọn ra khỏi 
nơi ở mà quý vị sống chung nếu đó là điều quý vị muốn. 
Hoặc nếu họ ở lại, họ sẽ phải thay đổi hành vi của họ đối 
với quý vị hoặc họ có thể bị cáo buộc vi phạm AVO, vốn 
là một tội hình sự.

Một số loại hành vi, chẳng hạn như lấy tiền từ tài khoản 
ngân hàng của quý vị hoặc giả mạo chữ ký của quý vị 
trên tài liệu, cũng là tội phạm và người đó có thể bị buộc 
tội trộm cắp hoặc gian lận. Các hành vi khác, chẳng hạn 
như khăng khăng đòi có quyền tiếp cận giấy tờ tùy thân 
của quý vị hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản 
của quý vị, có thể khiến quý vị có nguy cơ mất tiền hoặc 
thậm chí là nhà của mình.
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Các dịch vụ được liệt kê ở cuối tài liệu này có thể trao 
đổi với quý vị về những lựa chọn cho quý vị và giúp quý 
vị quyết định những bước mà bản thân muốn thực hiện. 
Các dịch vụ này cũng có thể giúp quý vị liên hệ với luật 
sư hoặc những người khác vốn có thể giúp quý vị nộp 
đơn xin một AVO nếu quý vị quyết định làm điều đó.

Quý vị có thể được tư vấn và/hoặc 
hỗ trợ tài chính
Nếu bị tổn thương thể chất hoặc tâm lý do hành vi 
bạo hành, quý vị có thể được Dịch Vụ Dành Cho Nạn 
Nhân (Victims Services) tư vấn và/hoặc hỗ trợ tài 
chính. 

Quý vị thường có 2 năm kể từ ngày xảy ra hành vi 
bạo hành để nộp đơn xin, nhưng thời hạn này có thể 
được gia hạn trong một số trường hợp nhất định. 
Quý vị sẽ được tư vấn pháp lý về việc liệu mình có đủ 
điều kiện để được hỗ trợ tài chính từ Dịch Vụ Dành 
Cho Nạn Nhân hay không.

Tôi có thể nhận thêm trợ giúp ở đâu?
Dịch Vụ Quyền Lợi Người Cao Niên
Cung cấp hỗ trợ và tư vấn pháp lý miễn phí cho người 
cao tuổi trong một số lĩnh vực pháp luật. 
ĐT: 1800 424 079 
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
Cung cấp thông tin pháp lý miễn phí qua điện thoại, tư 
vấn và giới thiệu đến các dịch vụ khác, bao gồm văn 
phòng Legal Aid NSW gần nhất, các Trung Tâm Pháp Lý 
Cộng Đồng, luật sư tư và các tổ chức khác có thể trợ 
giúp. 
ĐT: 1300 888 529 
www.lawaccess.nsw.gov.au

Đường Dây Trợ Giúp Cho Người Cao Tuổi và Người 
Khuyết Tật Bị Ngược Đãi 
Cung cấp thông tin bảo mật, hỗ trợ và giới thiệu cho 
những người đã từng trải qua, chứng kiến hoặc nghi 
ngờ việc ngược đãi người lớn tuổi sống trong cộng 
đồng.

ĐT: 1800 628 221 
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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Các tài liệu khác có sẵn:

Con cái trưởng thành sống trong nhà
Quý vị phải làm gì nếu quý vị muốn con cái 
rời đi?

Họ muốn tôi rời đi
Ở trong nhà của quý vị khi người bạn đời 
của quý vị qua đời

Quý vị có bị bạo hành hoặc ngược đãi 
không?
Quý vị có thể làm việc này chấm dứt

Ai sẽ quyết định cho quý vị nếu quý vị 
không thể tự quyết định?
Suy nghĩ về việc lập kế hoạch trước

Quý vị có phải là ông bà không?
Các câu hỏi pháp lý của quý vị được trả lời

Nhà và tiền cấp dưỡng cao niên của 
quý vị
Những điều quý vị cần biết

Giúp đỡ gia đình quý vị về mặt tài 
chính?
Hiểu rõ rủi ro

Dọn vào sống với gia đình
Đảm bảo quý vị bảo vệ lợi ích của mình

Tài liệu này là hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị không nên coi đó là lời khuyên pháp lý và chúng tôi đề 
nghị là quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình huống của mình.

Các thông tin chính xác tại thời điểm in, tuy nhiên các thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy 
liên hệ với LawAccess NSW theo số 1300 888 529.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
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Đặt lấy tài liệu trực tuyến tại:   www.legalaid.nsw.gov.au/publications
Tìm chúng tôi trên mạng xã hội: 

Quý vị cần trợ giúp để liên hệ với chúng tôi?

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn (Translating and 
Interpreting Service, TIS National) theo số 131 450  (9 giờ sáng - 5 giờ chiều) và yêu cầu  LawAccess 
NSW.

Quý vị có cảm thấy khó nghe hoặc khó nói không?

Nếu quý vị cảm thấy khó nghe hoặc khó nói, hãy gọi cho chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia 
(National Relay Service, NRS) theo số  133 677 và yêu cầu LawAccess NSW hoặc truy cập:   
www.relayservice.gov.au


