
 Ngược đãi cảm xúc
	● Nghi ngờ thực tại
	● Sợ làm điều sai
	● Những giới hạn và kỳ vọng không nhất quán của 

người chăm sóc
	● Sợ phải bày tỏ cảm xúc
	● Không thể học tập ở trường
	● Lòng tự trọng thấp

    Đe dọa
	● Học cách thao túng do những vấn đề về an toàn 

của chính đứa trẻ xuất phát từ bạo hành trong 
gia đình

	● Bày tỏ sự tức giận theo cách thức bạo lực, ngược 
đãi, hoặc không bày tỏ sự tức giận nào do nỗi sợ 
của chính đứa trẻ

  Ảnh hưởng thể chất và tinh thần
	● Trẻ có thể cảm thấy tội lỗi và xấu hổ và nghĩ rằng 

đó là lỗi của chúng
	● Có xu hướng thoái lui đến các giai đoạn phát triển 

từ sớm
	● Trở nên đòi hỏi và rụt rè
	● Khao khát/mong muốn được chăm sóc chu đáo

XXX
  Lạm dụng tình dục

	● Xấu hổ về cơ thể mình
	● Cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi về xu hướng tình dục 

của mình
	● Học được những ngôn từ và hành vi tình dục 

không phù hợp
	● Trẻ tiếp cận với sách báo và phim ảnh khiêu dâm

 Hăm dọa
	● Khiến cho con cái cảm thấy sợ hãi bằng việc: sử 

dụng ánh nhìn, hành động gây ra tiếng ồn, cử chỉ 
gây ra tiếng ồn, quát to, đập vỡ đồ đạc, đập phá 
tài sản

	● Sợ hãi về vấn đề an toàn thân thể

Định kiến về giới tính
	● Bắt chước các hành vi ngược đãi và uy hiếp của 

người ngược đãi

	● Bắt chước các hành vi bị động và phục tùng của 
nạn nhân

	● Không thể bày tỏ cảm xúc hoặc bản thân đứa trẻ

  Cô lập
	● Không thể phát triển các kỹ năng xã hội
	● Không thể có bạn bè do trẻ cần phải che giấu bạo 

lực
	● Giữ những “bí mật” gây hại
	● Không tin vào người lớn

Sử dụng con cái
	● Bị đưa vào giữa những cuộc cãi vã
	● Con cái có thể phải đảm nhận vai trò và trách 

nhiệm của cha mẹ và từ bỏ việc là con cái
	● Con cái được nhìn thấy nhưng không được lắng 

nghe
	● Con cái được sử dụng để giải quyết những xung 

đột, yêu cầu chúng phải chọn bên nào

Mô phỏng từ Trung Tâm Can Thiệp Ngược Đãi Trong Gia Đình Duluth, 
Minnesota.

Tất cả các thành viên gia đình đều trải qua những ảnh hưởng của tình trạng bạo hành trong nhà và gia đình. 
Việc sinh sống cùng với tình trạng bạo hành có thể tác động đến con cái nặng nề như đối với chính bản thân 
nạn nhân. Con cái chứng kiến sự ngược đãi hoặc sống trong một gia đình bạo lực sẽ trải qua cảm giác sợ hãi, bị 
hăm dọa và đe dọa đến an toàn giống như quý vị. Bánh xe dưới đây cho biết tình trạng bạo hành gia đình ảnh 
hưởng đến con cái như thế nào.   
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Mê Hoặc và Nguy Hiểm
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Bánh xe bạ o hành gia đi nh và con cáil

Bạo hành 
ảnh hưởng 
đến con cái 
như thế nào

ĐE DỌA
• Khiến cho con cái cảm 

thấy sợ hãi bằng việc: sử 
dụng ánh nhìn, hành động gây ra 
tiếng ồn, cử chỉ gây ra tiếng ồn, 
quát to, đập vỡ đồ đạc, đập 
phá tài sản

• Sợ hãi về vấn đề an 
toàn thân thể

ĐỊNH KIẾN VỀ GIỚI 
TÍNH

• Bắt chước các hành vi 
ngược đãi và uy hiếp của người 

ngược đãi
• Bắt chước các hành vi bị 

động và phục tùng của 
nạn nhân

• Không thể bày tỏ 
cảm xúc hoặc bản 

thân đứa trẻ

ẢNH 
HƯỞNG 

THỂ CHẤT & 
TINH THẦN

• Trẻ có thể cảm thấy 
tội lỗi và xấu hổ và nghĩ 

rằng đó là lỗi của chúng
• Có xu hướng thoái lui đến các giai 
đoạn phát triển từ sớm

• Trở nên đòi hỏi và rụt rè
• Khao khát/mong muốn được chăm 

sóc chu đáo

CÔ LẬP
• Không thể phát triển các kỹ năng 

xã hội
• Không thể có bạn bè do trẻ cần 

phải che giấu bạo lực
• Giữ những “bí mật” gây hại

• Không tin vào người lớn
SỬ DỤNG 
CON CÁI
• Bị đưa vào giữa 
những cuộc cãi vã

• Con cái có thể phải 
đảm nhận vai trò và 
trách nhiệm của cha mẹ và 
từ bỏ việc là con cái

• Con cái được nhìn thấy nhưng 
không được lắng nghe

• Con cái được sử dụng để giải 
quyết những xung đột, yêu 
cầu chúng phải chọn 
bên nào

ĐE DỌA
• Học cách thao 
túng do những 

vấn đề về an toàn 
của chính đứa trẻ xuất 

phát từ bạo hành trong 
gia đình

• Bày tỏ sự tức giận theo cách 
thức bạo lực, ngược đãi, hoặc 

không bày tỏ sự tức giận nào do 
nỗi sợ của chính đứa trẻ

LẠM DỤNG TÌNH DỤC
• Xấu hổ về cơ thể mình

• Cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi về xu 
hướng tình dục của mình

• Học được những ngôn từ và hành 
vi tình dục không phù hợp

• Trẻ tiếp cận với sách báo 
và phim ảnh khiêu 

dâm

NGƯỢC ĐÃI 
CẢM XÚC

• Nghi ngờ thực tại
• Sợ làm điều sai

• Những giới hạn và kỳ vọng 
không nhất quán của người 

chăm sóc
• Sợ phải bày tỏ cảm xúc

• Không thể học tập ở trường
• Lòng tự trọng thấp

Bánh xe bạo hành gia đình và con cái
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Thông tin thêm và trợ giúp
Trong trường hợp khẩn cấp, gọi cảnh sát theo số 000 hoặc 112 bằng di động.

Muốn biết thông tin, tìm dịch vụ đại diện bênh vực tại tòa và giới thiệu cho những phụ nữ gặp tình huống bị bạo hành gia đình và để được hỗ trợ xin án lệnh ADVO, 
hãy gọi cho Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực Tại Tòa về Nạn Bạo Hành Gia Đình dành cho Phụ Nữ (Women’s Domestic Violence Court Advocacy Service) theo số 1800 
WDVCAS hoặc 1800 938 227
Để được tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu và đại diện pháp lý cũng như hỗ trợ công tác xã hội và tư vấn tài chính cho các nạn nhân bị bạo hành trong nhà và gia đình, hãy gọi 
cho Ban Đặc Trách Vấn Nạn Bạo Hành Gia Đình của Legal Aid NSW theo số 9219 6300.
Trợ Giúp Luật Pháp Bạo Hành Gia Đình là một trang web với thông tin pháp lý dễ hiểu về AVO, luật gia đình và bảo vệ trẻ em. Các thông tin có thể được dịch sang 
nhiều ngôn ngữ khác nhau.
www.familyviolencelaw.gov.au

Tờ thông tin này là một hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị không nên dựa vào tờ thông tin này làm tư vấn pháp lý và chúng tôi đề nghị quý vị nên trao đổi với luật 
sư về tình huống của mình. Các thông tin chính xác tại thời điểm phát hành, nhưng có thể thay đổi.
Tờ thông tin này là một đoạn trích từ tập sách nhỏ Mê Hoặc và Nguy Hiểm: Một hướng dẫn giúp phụ nữ giành lại mối quan hệ lành mạnh, một sáng kiến của Tweed 
Shire Women’s Services Inc.
This factsheet is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, Spanish and Vietnamese.  © Legal Aid NSW


