
Có nhiều rào cản mà phụ nữ phải đối mặt khi rời bỏ 
tình trạng bạo lực vốn có vẻ như tràn ngập vô số. 
Nhưng điều quan trọng cần ghi nhớ rằng nhiều phụ 
nữ đã rời bỏ các mối quan hệ bạo lực và tìm được 
cuộc sống an toàn và trọn vẹn cho bản thân và cho 
con cái của mình.
Quý vị cần chuẩn bị kỹ trước khi rời đi.

Tôi cần làm gì trước khi rời đi?

Điều quan trọng là phải có một kế hoạch an toàn rõ ràng cho quý 
vị và con quý vị trước khi rời đi. Có một số điều quý vị có thể làm 
để chuẩn bị:

	✔ Hãy liên lạc đến Đường Dây Nóng về Nạn Bạo Hành Gia Đình 
và bố trí chỗ ở an toàn cho quý vị và con quý vị

	✔ Hãy liên lạc RSPCA để bố trí chỗ ở an toàn cho thú nuôi của 
quý vị

	✔ Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhân viên về bạo hành gia đình để 
thảo luận các lựa chọn của quý vị và xem xét cách thức đảm 
bảo an toàn cho quý vị như xin án lệnh ADVO

	✔ Bố trí trước phương tiện đi lại của quý vị

	✔ Luyện tập di chuyển đến địa điểm an toàn dự kiến của quý vị

	✔ Chuẩn bị và cất giữ một cách an toàn túi đồ rời đi trong đó có 
tiền, giấy tờ, quần áo, chìa khóa dự phòng

	✔ Tìm tư vấn pháp lý

	✔ Lưu các số điện thoại dịch vụ khẩn cấp / liên lạc và dịch vụ hỗ 
trợ vào điện thoại của quý vị

	✔ Yêu cầu bác sỹ ghi lại mọi thương tích

	✔ Chỉ kể cho những người tin tưởng về địa điểm mới dự kiến 
của quý vị

Tôi nên mang theo những gì khi rời đi?

Dưới đây là danh sách những vật dụng hữu ích giúp quý vị chuẩn 
bị để rời đi. Chỉ mang những vật dụng dưới đây khi việc đó là an 
toàn. Sự an toàn của quý vị và con quý vị là điều quan trọng nhất.

Quý vị có thể quay lại sau đó với sự hỗ trợ của Cảnh Sát để lấy lại 
đồ đạc của mình.

	✔ Giấy phép lái xe, giấy tờ ngân hàng, thẻ tín dụng, 

	✔ Giấy khai sinh/đăng ký kết hôn/chứng nhận ly hôn của quý vị 
và con quý vị

	✔ Các giấy tờ liên quan đến Centrelink, giấy tờ di trú

	✔ Chìa khóa xe và nhà
	✔ Hộ chiếu cho quý vị và con quý vị
	✔ Giấy tờ đăng ký xe
	✔ Hồ sơ y tế, chi tiết thuốc men & Medicare
	✔ Các giấy tờ thuế và hồ sơ làm việc
	✔ Hồ sơ của tòa án bao gồm các giấy tờ về việc bảo vệ và luật gia 

đình
	✔ Giấy tờ thuê nhà, thế chấp, pháp lý, bản sao án lệnh ADVO 
	✔ Quần áo
	✔ Sổ địa chỉ cá nhân
	✔ Đồ chơi yêu thích của con quý vị hoặc các vật dụng tiện nghi 

khác
	✔ Đồ đạc cá nhân có giá trị, hoặc quý vị lo sợ có thể bị phá hoại 

như đồ trang sức và ảnh

Làm thế nào tôi bảo vệ được bản thân trên các 
phương tiện trực tuyến?

Quý vị có thể nghĩ rằng quý vị nên tắt các thiết bị công nghệ để 
được an toàn. Nhưng thiết bị công nghệ có thể là công cụ quan 
trọng để quý vị liên lạc để được hỗ trợ và tiếp cận với các nguồn 
lực. Có một số bước quý vị có thể thực hiện để sử dụng công nghệ 
an toàn hơn. 

	● Nếu quý vị lo sợ điện thoại của mình đang bị theo dõi, hãy gọi 
đến 1800 937 638 để có được một điện thoại an toàn miễn 
phí.

	● Bảo vệ hoặc thay đổi mật khẩu/mã PIN của quý vị bằng cách 
lựa chọn mật khẩu không ai có thể đoán ra được. Hãy chắc 
chắn rằng quý vị không lựa chọn “lưu mật khẩu của tôi” trên 
trang truy cập. 

	● Sử dụng trình duyệt riêng tư để không ai có thể xem được các 
trang quý vị đã xem và xóa lịch sử trình duyệt của bất kỳ trang 
web nào quý vị không muốn người ngược đãi quý vị nhìn thấy. 

	● Sử dụng một máy tính an toàn mà người ngược đãi không 
thể truy cập được. Quý vị có thể đến thư viện hoặc nhờ một 
người bạn quý vị tin tưởng. 

	● Thay đổi cài đặt các trang mạng xã hội của quý vị để tắt vị trí 
của quý vị và giới hạn những người có thể xem được thông tin 
của quý vị.

Ủy Viên An Toàn Điện Tử có nhiều nguồn nhân vật lực có thể giúp 
đỡ những trường hợp bị lạm dụng bằng hình ảnh, phần mềm 
theo dõi và tạo các tài khoản email thay thế. 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web của Ủy Ban  
www.esafety.gov.au/women
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Khuyến khích an toàn về cảm xúc
	● Hãy nói chuyện và hành động làm sao để 

các con cảm thấy an toàn và thoải mái bày 
tỏ bản thân

	● Hãy nhẹ nhàng
	● Hãy là người có thể trông cậy được

 Chăm sóc bản thân
	● Cho bản thân quý vị khoảng thời gian 

riêng
	● Giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh
	● Duy trì tình bạn
	● Chấp nhận tình yêu

  Thể hiện sự đồng cảm
	● Thể hiện sự đồng cảm thông qua lời nói 

và cử chỉ
	● Hãy đồng cảm khi con quý vị bị tổn 

thương về thể chất và tinh thần

  Đảm bảo an toàn về thân thể
	● Cung cấp thức ăn, chỗ ở, quần áo
	● Dạy chúng về vệ sinh cá nhân và dinh 

dưỡng
	● Theo dõi sự an toàn
	● Duy trì nề nếp gia đình
	● Chú ý đến các vết thương

 Động viên và hỗ trợ
	● Hãy quả quyết 
	● Khuyến khích con quý vị theo đuổi sở 

thích của chúng
	● Cho phép các con không đồng ý với quý vị
	● Ghi nhận sự tiến bộ
	● Dạy chúng kỹ năng mới
	● Cho phép chúng mắc sai lầm

   Dành thời gian cho con
	● Tham gia vào cuộc sống của con quý vị: 

các hoạt động, trường học, sinh hoạt thể 
thao, các ngày và sự kiện đặc biệt, dịp kỷ 
niệm, bạn bè

	● Cho con tham gia vào các hoạt động của 
quý vị

	● Cho con quý vị thấy quý vị là người thế 
nào

  Thiết lập nguyên tắc
	●  Luôn nhất quán
	● Đảm bảo các nguyên tắc phù hợp với lứa 

tuổi và sự phát triển của trẻ
	● Luôn rõ ràng về những giới hạn và sự kỳ 

vọng
	● Áp dụng các nguyên tắc để đưa ra hướng 

dẫn, không phải là trừng phạt

Tin tưởng và tôn trọng
	● Công nhận quyền được có cảm xúc riêng, 

bạn bè, hoạt động và ý kiến riêng của các 
con

	● Khuyến khích tính độc lập
	● Cho phép có không gian riêng tư
	● Tôn trọng cảm xúc với những người khác
	● Tin tưởng con cái

Mô phỏng từ Trung Tâm Can Thiệp Ngược Đãi Trong Gia Đình 
Duluth, Minnesota.
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cảm xúc
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Động viên và 
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Nuôi dạy con cái sau bạo hành gia đình

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn hữu ích cho quý vị khi quý vị nghĩ về cách thức quý vị muốn chăm lo cho con mình sau khi quý vị rời đi.
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Bánh xe nuôi dạy con sau bạo hành gia đình

YÊ
U THƯƠNG VÀ  CHĂM SO C CON QUÝ VỊ

NUÔI DƯỠNG 
CON CÁI

KHUYẾN 
KHÍCH AN TOÀN VỀ 
CẢM XÚC
• Hãy nói chuyện và hành động 

làm sao để các con cảm thấy 
an toàn và thoải mái bày tỏ 
bản thân

• Hãy nhẹ nhàng
• Hãy là người có thể 

trông cậy được

TIN TƯỞNG VÀ 
TÔN TRỌNG

• Công nhận quyền được có 
cảm xúc riêng, bạn bè, hoạt 

động và ý kiến riêng của các con
• Khuyến khích tính độc lập

• Cho phép có không gian 
riêng tư

• Tôn trọng cảm xúc 
với những người 

khác
• Tin tưởng 

con cái

CHĂM 
SÓC BẢN 

THÂN 
• Cho bản thân 

quý vị khoảng thời 
gian riêng

• Giữ cho bản thân luôn 
khỏe mạnh

• Duy trì tình bạn
• Chấp nhận tình yêu

THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG CẢM
• Thể hiện sự đồng cảm thông qua 

lời nói và cử chỉ
• Hãy đồng cảm khi con quý vị bị 

tổn thương về thể chất và tinh 
thầnĐẢM BẢO 

AN TOÀN VỀ 
THÂN THỂ
• Cung cấp thức ăn, 

chỗ ở, quần áo
• Dạy chúng về vệ sinh cá 

nhân và dinh dưỡng
• Theo dõi sự an toàn
• Duy trì nề nếp gia đình
• Chú ý đến các vết thương

ĐỘNG VIÊN 
VÀ HỖ TRỢ

•  Hãy quả quyết 
• Khuyến khích con 
quý vị theo đuổi sở 

thích của chúng
• Cho phép các con không 

đồng ý với quý vị
• Ghi nhận sự tiến bộ

• Dạy chúng kỹ năng mới
• Cho phép chúng mắc sai lầm

DÀNH THỜI GIAN CHO CON
• Tham gia vào cuộc sống của con quý vị: 

các hoạt động, trường học, sinh hoạt 
thể thao, các ngày và sự kiện đặc biệt, 

dịp kỷ niệm, bạn bè
• Cho con tham gia vào các hoạt  

động của quý vị
• Cho con quý vị thấy quý vị 

là người thế nào

THIẾT LẬP 
NGUYÊN TẮC
• Luôn nhất quán

• Đảm bảo các nguyên 
tắc phù hợp với lứa tuổi và 

sự phát triển của trẻ
• Luôn rõ ràng về những giới hạn và 

sự kỳ vọng
• Áp dụng các nguyên tắc để đưa ra 

hướng dẫn, không phải là trừng phạt
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Mô phỏng từ Trung Tâm Can Thiệp 
Ngược Đãi Trong Gia Đình Duluth, 
Minnesota.

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


