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Giới thiệu
Tập sách này, Hào Hoa và Nguy Hiểm: Hướng Dẫn Đòi Lại Mối Quan Hệ Lành Mạnh dành 
cho Phụ Nữ, đã được chính các chị em phụ nữ viết ra. Tập sách này là sáng kiến của 
Tweed Shire Women’s Services Inc.
Chúng tôi hy vọng rằng việc chia sẻ thông tin này có thể hỗ trợ quý vị trong quá trình 
đạt được và duy trì một mối quan hệ lành mạnh; mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, 
tôn trọng, trao đổi tích cực, trung thực và cân bằng sức mạnh.
Bạo hành Trong Nhà và Gia Đình không chỉ là vấn đề của cá nhân gia đình mà đây còn 
là mối lo ngại của toàn xã hội. Do niềm tin văn hóa và xã hội vốn có, hàng triệu phụ nữ 
trên toàn cầu từ mọi nhóm kinh tế-xã hội đang bị nam giới ngược đãi và bạo hành mỗi 
ngày. Bạo hành gia đình không phải nói về tình trạng nam giới trở nên tức giận hoặc 
mất kiểm soát, mà đề cập đến khía cạnh kẻ ngược đãi sử dụng hành vi này để nắm 
quyền kiểm soát và chi phối bạn tình và/hoặc con trẻ. Theo thống kê, phụ nữ và trẻ em 
là nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tình trạng bạo hành trong nhà và gia 
đình nhất. Tập sách này được viết cho phụ nữ để họ sử dụng làm công cụ phá bỏ mối 
quan hệ có sự kiểm soát, ngược đãi hoặc bạo lực và đòi lại mối quan hệ lành mạnh.

Bạo hành trong nhà và gia đình là hành vi tội ác, và chúng ta đang nỗ lực ở cấp địa 
phương và quốc gia để nâng cao quyền an toàn vốn có của phụ nữ và trẻ em chống lại 
sự ngược đãi và bạo hành. Đồng thời, chúng ta cũng đang nỗ lực xây dựng một mạng 
lưới nguồn lực cho phụ nữ, giúp họ tiếp cận nhu cầu đúng lúc để đảm bảo họ được 
cung cấp thông tin về những lựa chọn khi đưa ra những quyết định về sự an toàn của 
bản thân và con cái mình.
Nhiều phụ nữ đã đóng góp kinh nghiệm và kiến thức của mình để phát triển tập sách 
này, vì thế, chúng tôi xin gửi tới tất cả những người phụ nữ đã đóng góp đó lời cảm ơn 
chân thành.
Hành trình đòi lại mối quan hệ lành mạnh dành cho mỗi phụ nữ không hề giống nhau; 
không có cách nào đúng hay sai – mà chỉ có cách của chính quý vị. Lấy thông tin mà 
quý vị cần từ tập sách này, cho bản thân chút thời gian, xin được giúp đỡ khi cần và nhớ 
chúc mừng bản thân về những thành quả đạt được – vốn đã có rất nhiều.
Có thể lúc này không phải là thời điểm thích hợp để quý vị đọc cuốn sách này, nếu là 
như vậy thì hãy để cuốn sách ở nơi an toàn. Quý vị sẽ biết khi nào mình sẵn sàng bắt 
đầu hành trình này.
Tracy Asby, Quản Lý

Phiên bản Hào Hoa và Nguy Hiểm này được Chương Trình Đại Diện Bênh Vực tại Tòa 
Án Bạo Lực Gia Đình dành cho Phụ Nữ (WDVCAP) tại Legal Aid NSW cập nhật và biên 
soạn. Tháng 6 năm 2020
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Sao tôi lại đến đây?
Quý vị có đáng bị ngược đãi không? Câu trả lời là ‘KHÔNG’.
Quý vị có muốn bị chuốc lấy việc này không? Câu trả lời là 
‘KHÔNG’.
Quý vị có cô đơn không? Câu trả lời là ‘KHÔNG’.
Bạo hành phụ nữ và trẻ em là hành vi không chấp nhận được vì bất kỳ lý do gì. 
Quý vị không có lỗi trong bất kỳ hình thức ngược đãi nào và quý vị không hề cô 
đơn với những đau đớn và chịu đựng mà mình phải trải qua. Đáng tiếc là tình 
trạng bạo hành trong nhà và gia đình diễn ra ở khắp mọi nơi trong cộng đồng 
của chúng ta, đặc biệt là khi rất ít người biết.
Quý vị có thể tự hỏi “sao mà mình lại cho phép bản thân rơi vào tình huống 
này và mình đã làm gì?” Quý vị không làm gì cả; đó là quá trình dần dần dẫn 
quý vị tới đây hôm nay. Quá trình này bắt đầu với những lời chỉ trích khó thấy 
cho đến một thời điểm mà quý vị bắt đầu cảm thấy bản thân và con mình 
không được an toàn. Quý vị bắt đầu cảm thấy bị cô lập và cô đơn; càng ngày 
càng cho rằng lỗi là do quý vị, nhưng thực tế thì không phải thế.
Mọi người luôn hy vọng rằng tình hình sẽ cải thiện và suy nghĩ này giam chúng 
ta trong hoàn cảnh bị ngược đãi với ước mơ về một cuộc sống gia đình hạnh 
phúc và hài hòa. Để giữ gìn hy vọng và ước mơ này, chúng ta sẽ cố gắng duy 
trì sự yên bình bằng mọi giá. Đây là lúc chúng ta bắt đầu ‘cẩn trọng không làm 
điều gì sai sót’, chờ đến chu kỳ bị ngược đãi tiếp theo.
Hy vọng của chúng ta được duy trì bởi lời hứa của kẻ ngược đãi và sự thất 
vọng khi những hành vi đó lại xuất hiện. Chúng ta bắt đầu cảm thấy bị giam 
cầm và cô đơn vì không có ai để trò chuyện, đồng thời cảm thấy xấu hổ khi 
nghĩ rằng đó là lỗi của bản thân cũng như nghĩ rằng sẽ không ai tin lời ta nói. 
Do đó, chúng ta thường chịu đựng ngược đãi trong im lặng.

Cách thức quý vị có thể cảm nhận
“Nếu đó là tình yêu, sao tôi lại thấy buồn thế này?”

Thường thì dấu hiệu đầu tiên cho quý vị biết rằng có gì đó không ổn với cách 
quý vị được đối xử chính là cảm giác của quý vị. Quý vị có thể cảm thấy khó 
chịu, căng thẳng, bối rối, như có gì đó không đúng. Hãy tin tưởng vào cảm 
giác/bản năng của quý vị – chúng rất quan trọng. Hãy nghĩ về cảm giác của 
quý vị khi ở gần bạn tình.
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Nếu quý vị đang bị bạo hành trong nhà hoặc gia đình, quý vị có thể cảm 
thấy:
●● Liên tục sợ hãi và ‘căng thẳng’
●● Giống như quý vị mất niềm tin vào bản thân
●● Bị cô lập và cô đơn
●● Giống như quý vị sắp phát điên
●● Đau đớn/chịu đựng tổn thương thể xác
●● Tủi hổ hoặc xấu hổ
●● Tội lỗi hoặc suy sụp
●● Kiệt sức và không có năng lượng
●● Lo lắng
●● Bối rối không phân biệt được đâu là thật và đâu là giả
●● Buồn bã, tức giận, khóc lóc và sợ hãi
●● Cảm thấy áp lực và không thoải mái
●● Nhục nhã và bối rối
●● Bị giới hạn và kiểm soát
●● Hoàn toàn đổ lỗi cho bản thân và tự ghét bỏ bản thân
●● Bối rối không biết làm gì

Ảnh hưởng của bạo hành đến phụ nữ có thể bao gồm:
●● Cảm thấy bị giam cầm
●● Sử dụng thuốc và uống rượu nhiều hơn
●● Các vấn đề về ngủ
●● Các vấn đề về sức khỏe tâm thần chẳng hạn như trầm cảm và lo lắng
●● Tự làm hại bản thân hoặc tự tử
●● Buồn nôn hoặc đau đầu
●● Bạo hành con trẻ hoặc bạn tình
●● Dần quên mất bản thân quý vị là ai
●● Cảm thấy cô đơn, bối rối và sợ hãi
●● Cảm thấy không thể tin bất kỳ ai
●● Xa lánh bạn bè và gia đình
●● Rối loạn cảm xúc

Quý vị KHÔNG đáng bị đối xử như thế này! Bạo hành trong nhà và gia 
đình là một tội ác. Có nhiều lý do để biện minh cho bạo lực nhưng điều 
quan trọng cần nhớ là mọi người CHỌN có hành vi bạo lực.
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Hiểu về bạo hành trong nhà và gia đình
Để xác định xem mối quan hệ của quý vị có mang tính lạm dụng hay không, 
quý vị cần nhìn vào những việc mà người kia làm, điều đó ảnh hưởng đến 
cuộc sống của quý vị như thế nào, điều đó khiến quý vị cảm thấy như thế 
nào và sự cân bằng quyền lực nằm ở đâu trong mối quan hệ của quý vị. Hãy 
tin tưởng trực giác của quý vị: Nếu có gì đó không đúng, thì tức là điều đó 
không ổn.

Th
ể Xác   BẠO LỰC   Tình Dục

QUYỀN LỰC 
VÀ KIỂM 

SOÁT

NGƯỢC ĐÃI 
CẢM XÚC
• Châm chích quý vị
• Khiến quý vị cảm thấy tệ về 

bản thân
• Gọi quý vị bằng những từ ngữ 

xúc phạm
• Khiến quý vị cảm thấy 

mình đang bị điên
• Làm quý vị thấy 

bẽ mặt
• Làm quý vị thấy 

tội lỗi

HĂM DỌA
• Khiến quý vị cảm 

thấy sợ hãi bằng ánh 
nhìn, hành động, cử chỉ

• Đập vỡ đồ đạc
• Đập phá tài sản của quý vị

• Ngược đãi thú cưng
• Phô trương vũ khí

• Theo dõi quý vị bằng việc sử dụng 
công nghệ như thiết bị theo dõi GPS hoặc 

phần mềm gián điệp
• Rà soát thông tin cá nhân như email, tin nhắn 

văn bản, tài khoản truyền thông xã hội hoặc 
nhật ký cuộc gọi

• Đập vỡ điện thoại của quý vị hoặc cắt 
đường dây điện thoại khi quý vị cố 

gắng gọi điện nhờ giúp đỡ

CÔ LẬP
 • Kiểm soát những 

việc quý vị làm, 
những người quý vị gặp 

và nói chuyện, và những nơi 
quý vị đến

• Giới hạn các mối quan hệ bên ngoài 
và liên lạc xã hội của quý vị

• Dùng sự ghen tuông để biện minh cho 
hành động

SỬ DỤNG ĐẶC 
QUYỀN CỦA NAM 
GIỚI
• Đối xử với quý vị như 

người hầu
• Loại trừ quý vị khỏi việc đưa 

ra quyết định
• Trở thành người xác định vai trò 

của nam giới và nữ giới
• Đe dọa chia sẻ những hình ảnh thân 

mật để ngăn quý vị bỏ đi, hoặc làm 
quý vị thấy bẽ mặt

GIẢM NHẸ TỘI, TỪ CHỐI, VÀ ĐỔ LỖI
• Coi nhẹ việc ngược đãi và không tôn 

trọng mối quan ngại của quý vị
• Nói rằng việc đó chưa từng xảy ra 
• Thay đổi trách nhiệm đối với hành 

vi ngược đãi
• Nói rằng quý vị đã gây ra 

việc đó
• Đổ lỗi cho sự mệt mỏi, 

căng thẳng, rượu 
hoặc ma túy

CƯỠNG 
CHẾ VÀ ĐE 

DỌA
• Đe dọa sẽ làm điều 

gì đó khiến quý vị bị tổn 
thương

• Dọa bỏ đi hoặc tự tử hoặc trình 
báo quý vị với phúc lợi

• Khiến quý vị dừng buộc tội họ
• Khiến quý vị làm những việc phạm pháp

• Dọa phát tán hình ảnh hoặc video thân 
mật của quý vị

• Dọa sẽ giấu thuốc, những thứ mà quý vị cần 
cho sức khỏe hoặc chất lượng cuộc sống (ví 
dụ: xe lăn)

SỬ DỤNG 
CON CÁI

• Khiến quý vị cảm thấy tội lỗi 
về con cái

• Sử dụng con cái để chuyển tiếp 
tin nhắn 

• Dọa sẽ mang con đi
• Sử dụng chức năng theo 

dõi GPS trên thiết bị của 
con cái để theo dõi vị trí 

của quý vị

NGƯỢC ĐÃI TÀI CHÍNH
• Ngăn quý vị xin việc hoặc đi làm

• Khiến quý vị phải xin tiền
• Đưa cho quý vị tiền phụ cấp

• Lấy tiền của quý vị
• Không cho quý vị biết hoặc tiếp 
cận với thu nhập của gia đình

Mô phỏng từ Trung Tâm Can Thiệp Ngược Đãi Trong Gia Đình Duluth, Minnesota.
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Các hình thức bạo hành trong nhà
Sợ hãi có thể là công cụ kiểm soát mạnh mẽ nhất. Sợ hãi có thể được tạo ra 
thông qua bất kỳ hành vi nào được sử dụng để dọa nạt và tước quyền của 
quý vị.
Dọa nạt bao gồm việc đập phá tài sản của quý vị, ngôn ngữ cơ thể đáng sợ, 
chất vấn một cách hằn học và hung hăng, liên tục gọi điện, gửi email, gửi tin 
nhắn và rình rập.
Lạm dụng và bạo lực có thể hiện hữu khác nhau trong những loại quan hệ 
khác nhau
Lạm Dụng Thể Chất bao gồm làm hại về mặt thể xác đến quý vị, con quý 
vị, tài sản, gia đình, bạn bè và thú cưng của quý vị. Điều này cũng có thể bao 
gồm việc đe dọa bằng vũ khí.
Lạm Dụng Tình Dục bao gồm các lần quan hệ tình dục không mong muốn 
hoặc cưỡng ép. Điều này có thể bao gồm: quan hệ tình dục cưỡng ép, quấy 
rối, hoặc xâm hại tình dục.
Lăng Mạ bằng Lời Nói bao gồm việc liên tục chỉ trích, xúc phạm và đe dọa 
bằng lời. Lạm dụng bằng lời nói là tình huống bị nói lời nhục nhã và theo thời 
gian, có thể hủy hoại lòng tự trọng và niềm tin của quý vị.
Lạm Dụng Cảm Xúc/Tâm Lý bao gồm những hành vi/hành động và nhận 
xét làm suy yếu ý thức về bản thân và hủy hoại sự tự tin/giá trị của quý vị.
Lăng Mạ Tâm Linh bao gồm chế giễu niềm tin tâm linh của quý vị và/hoặc 
không cho quý vị tham gia vào các hoạt động văn hóa hoặc tâm linh.
Lạm Dụng Tài Chính xảy ra khi kẻ ngược đãi kiểm soát các nguồn tài chính 
của quý vị. Điều này có thể bao gồm việc không cho quý vị đi làm hoặc kiểm 
soát số tiền quý vị kiếm được hoặc chi tiêu.
Lạm Dụng ngoài Xã Hội là khi kẻ ngược đãi chỉ trích, đùa giỡn hoặc hạ thấp 
quý vị trước mặt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, v.v. và / hoặc kiểm soát nơi 
quý vị đến và người quý vị gặp.
Lạm Dụng Công Nghệ là hành vi sử dụng công nghệ, chẳng hạn như 
internet, điện thoại, máy tính, truyền thông xã hội và thiết bị giám sát để 
theo dõi, quấy rối, đe dọa hoặc làm nhục quý vị. Điều này cũng bao gồm việc 
ghi lại hoặc chia sẻ hình ảnh thân mật của quý vị mà không có sự đồng ý của 
quý vị.
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Lạm Dụng Sinh Sản bao gồm việc ép quý vị phải mang thai, phá thai hoặc 
sử dụng hoặc không sử dụng biện pháp tránh thai.
Lạm dụng trong các mối quan hệ LGBTIQ có thể liên quan đến các thủ 
đoạn lạm dụng khác thường, bao gồm lạm dụng dựa trên danh tính, như đe 
dọa sẽ tiết lộ bí mật của quý vị ra với những người khác mà quý vị đã chọn 
không thú nhận hoặc cảm thấy không an toàn khi thú nhận. 

Bóp cổ hoặc nghẹt thở
Bóp cổ là hành vi tội ác nghiêm trọng. Hành vi này có thể khiến tình hình bạo 
hành trở nên tồi tệ hơn. Đây là dạng bạo hành gia đình dễ gây chết người 
nhất.
Hình thức bóp cổ xảy ra khi áp lực xung quanh khu vực cổ đủ lớn khiến việc 
thở trở nên khó khăn hoặc không thể thở. Áp lực xung quanh cổ có thể ở 
nhiều dạng, bằng một tay hoặc hai tay, bằng dây thừng, quần áo hoặc bất 
cứ thứ gì khác. Nghẹt thở xảy ra khi miệng hoặc mũi bị che, ngăn không cho 
không khí đi vào phổi.
Khi bị bóp cổ hoặc nghẹt thở, não của quý vị không nhận được oxy. Lưu 
lượng máu không thể thoát ra khỏi não của quý vị và đường thở bị đóng lại. 
Khi tình trạng này xảy ra, quý vị sẽ rất khó thở hoặc không thể thở được.
Khoảng thời gian diễn ra có thể rất nhanh, một khi lưu lượng máu và luồng 
không khí lưu thông trong não dừng lại, các tế bào não sẽ chết. Các tế bào 
não không tái tạo khi tình trạng này xảy ra, do đó có thể dẫn đến các vấn đề 
sức khỏe dài hạn.
Thường sẽ không có tổn thương nhìn thấy bên ngoài, tuy nhiên; có thể có 
những tổn thương nghiêm trọng bên trong. Điều quan trọng là cần khám 
bác sĩ để được tư vấn y tế càng sớm càng tốt. Quý vị cần cho bác sĩ biết rằng 
quý vị đã bị bóp cổ, để họ biết cần phải kiểm tra những gì. Hãy yêu cầu bác 
sĩ ghi chép lại mọi tổn thương để tham khảo trong tương lai và làm bằng 
chứng nếu cần thiết.

Quan trọng
●● Tìm kiếm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt
●● Nói cho một người như nhân viên hỗ trợ, cảnh sát, hoặc bác sĩ biết
●● Ghi lại các biểu hiện và triệu chứng. Quý vị có thể để ý thấy một số biểu 

hiện khởi phát sau vài ngày hoặc vài tuần:
●● Trong vài phút, vài giờ, vài ngày hay thậm chí vài tuần sau khi bị bóp cổ, 

hãy ghi lại bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào quý vị có thể gặp phải như:
●● Khó thở, đi lại khó khăn hoặc khó nuốt
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●› Bất kỳ cơn đau nào ở cổ hoặc họng; bao gồm cả ho
●› Buồn nôn hoặc nôn mửa
●› Mất kiểm soát tiểu tiện và đại tiện
●› Có tiếng ù trong tai, chóng mặt hoặc đau đầu
●› Mất trí nhớ
●› Lú lẫn, cảm thấy mất phương hướng, bồn chồn hoặc mệt mỏi.

Ngay sau khi có hành động bạo lực như thế này xảy ra, quý vị có thể cảm 
thấy nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống. Theo thời gian, quý vị bắt đầu quen 
dần với hành động này. Mức độ bạo lực này khiến quý vị có nguy cơ mất 
mạng cao. Có thể sẽ không có lần kế tiếp nữa nếu quý vị không được trợ 
giúp.

Chu kỳ bạo lực
Trong mối quan hệ lành mạnh, có những khoảng thời gian hạnh phúc và 
đồng thời cũng có những lúc căng thẳng giữa các bên. Tiếp sau sự căng 
thẳng này thường là giai đoạn giải quyết vấn đề vốn nói lên sự bình đẳng và 
tôn trọng giữa các bên. Trong mối quan hệ không lành mạnh, thời gian căng 
thẳng thường dẫn đến thời kỳ ngược đãi và bạo lực. Theo sau những bùng 
nổ này là khoảng thời gian xin lỗi và trở lại giai đoạn trăng mật, khi mọi thứ 
ngoài mặt có vẻ như đã trở lại bình thường.

Nguồn: Tiến Sĩ Lenore Walker, 1979, Hoa Kỳ

Giai Đoạn 
Theo Dõi

Giai đoạn 
xây dựng

Giai Đoạn 
Trăng Mật

Giai Đoạn 
Thay Đổi

Giai Đoạn 
Hối Hận

Bùng Nổ
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Điều quan trọng cần nhớ là kẻ ngược đãi kiểm soát chu kỳ này. Họ có thể bỏ 
qua một số giai đoạn hoặc họ có thể lặp lại chu kỳ nhiều lần.

Giai đoạn xây dựng
Giai đoạn này liên quan đến tình trạng căng thẳng leo thang được đánh dấu 
bằng sự gia tăng ngược đãi bằng lời nói, thể xác, cảm xúc, tình dục hoặc tài 
chính; hành vi thường biến động và không thể đoán trước.

Giai đoạn theo dõi
Đây là giai đoạn cực kỳ đáng sợ đối với quý vị và gia đình quý vị. Hành vi của 
kẻ ngược đãi leo thang và ngày càng trở nên khó lường. Quý vị có thể cảm 
thấy rằng mình phải ‘cẩn trọng không làm điều gì sai sót’ và sợ rằng bất cứ 
điều gì quý vị làm sẽ khiến tình hình xấu đi hơn nữa.

Bùng nổ
Giai đoạn bùng nổ đánh dấu đỉnh điểm của bạo lực trong mối quan hệ. Kẻ 
ngược đãi giải phóng căng thẳng trong giai đoạn bùng nổ, và có thể cảm 
thấy hưng phấn khi làm điều này.

Giai đoạn hối hận
Ở giai đoạn hối hận, kẻ ngược đãi cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình. Họ 
trốn tránh và trở nên khép kín với mối quan hệ; tự biện minh cho hành động 
của mình với bản thân và với người khác.

Giai đoạn theo đuổi
Kẻ ngược đãi có thể hứa sẽ không bao giờ có hành vi bạo lực nữa. Trong giai 
đoạn này, họ có thể cố gắng bù đắp cho hành vi trong quá khứ và nói rằng 
các yếu tố khác đã khiến họ trở nên bạo lực, ví dụ như căng thẳng trong 
công việc, ma túy hoặc rượu. Kẻ ngược đãi trở nên chú ý, mua quà tặng và 
hứa rằng tình trạng bạo lực sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Giai đoạn trăng mật
Trong giai đoạn trăng mật của chu kỳ bạo lực, cả hai người trong mối quan 
hệ có thể phủ nhận về việc ngược đãi và bạo lực đã diễn ra tồi tệ như thế 
nào. Cả hai người đều không muốn mối quan hệ kết thúc, vì vậy họ vui vẻ bỏ 
qua khả năng bạo lực có thể xảy ra lần nữa. Sau một thời gian, giai đoạn này 
sẽ mờ dần và chu kỳ có thể bắt đầu lại.
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Những ảnh hưởng của tình trạng bạo 
hành gia đình đến con cái
Tất cả các thành viên trong gia đình có bạo hành đều phải chịu ảnh hưởng 
của bạo hành trong nhà và gia đình. Sống chung với bạo hành, trẻ có thể 
bị ảnh hưởng nhiều giống như chính các nạn nhân. Những trẻ chứng kiến 
cảnh lạm dụng hoặc sống trong một gia đình có bạo hành cũng trải qua nỗi 
sợ hãi, dọa nạt và đe dọa đến sự an toàn tương tự như quý vị gặp phải. Hình 
ảnh bánh xe này cho thấy mức độ ảnh hưởng của nạn bạo hành trong nhà 
đến trẻ em.

Bá
nh

 xe
 bạ o hành gia đì nh và con cái

Bạo hành 
ảnh hưởng 
đến con cái 

như thế 
nào

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

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

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 lớnSỬ 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

Mô phỏng từ Trung Tâm Can Thiệp Ngược Đãi Trong Gia Đình Duluth, Minnesota.
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Trẻ cần một môi trường an toàn và hỗ trợ để phát triển tình cảm, xã hội, trí 
tuệ và thể chất và lớn lên được khỏe mạnh và biết thích nghi tốt. Trẻ học 
theo những gì các em thấy và bị ảnh hưởng bởi những gì các em trải qua 
trong gia đình. Thường thì trẻ sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ và giữ gìn hòa khí; 
điều này khiến trẻ rơi vào nguy cơ đáng kể về mặt thể chất và tinh thần và có 
thể dẫn đến những hành vi gây tổn hại lâu dài về mặt cảm xúc.
Các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em từng chứng kiến cảnh bạo hành gia 
đình có nhiều khả năng:
●● thể hiện những hành vi hung hăng và/hoặc không phù hợp với xã hội
●● bắt chước các hành vi của mối quan hệ không lành mạnh
●● giảm bớt lòng tự trọng và giá trị bản thân
●● có thành tích học tập, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự tập trung không tốt
●● thể hiện sự đau khổ về cảm xúc, ám ảnh, lo lắng hoặc trầm cảm
●● chịu hệ lụy về sức khỏe thể chất

Mối quan hệ lành mạnh là gì?
Mối quan hệ lành mạnh là điều mà chúng ta đều nỗ lực đạt được.  

KHÔNG BẠO HÀNH

BÌNH 
ĐẲNG

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

HỖ TRỢ

RANH GIỚI GIAO TIẾP

TIN TƯỞNG

TRÁCH NHIỆM 
THỪA NHẬN

TRÁCH NHIỆM

TRUNG THỰC

TÔN TRỌNG
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Một mối quan hệ lành mạnh được xác định thông qua sự hiện diện của tính 
bình đẳng. Các yếu tố của một mối quan hệ lành mạnh được áp dụng cho 
mọi hình thức của mối quan hệ; với bạn bè, người yêu, bạn tình, bạn đời 
hoặc thành viên gia đình. Mỗi thành phần của bánh xe hỗ trợ và củng cố các 
phần khác, với sự bình đẳng luôn ở trung tâm.
Tôn trọng: Tôn trọng ranh giới của người khác. Tìm hiểu các ranh giới của 
những người khác và không xâm phạm đến các ranh giới đó.
Trách nhiệm: Trách nhiệm chung để duy trì mối quan hệ. Cả hai người 
trong mối quan hệ đều nên tham gia vào việc ra quyết định.
Giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp hiệu quả bao gồm thể hiện rõ ràng 
suy nghĩ và cảm xúc của quý vị và lắng nghe những người khác.
Ranh giới: Duy trì ranh giới lành mạnh. Tạo một không gian an toàn và thoải 
mái để trải nghiệm các mối quan hệ bằng cách xác định và truyền đạt ranh 
giới của quý vị cho người khác.
Trung thực: Hãy cởi mở và trung thực. Điều quan trọng là cả hai người 
trong mối quan hệ phải trung thực về ý định, cảm xúc hoặc mong muốn của 
họ.
Trách nhiệm thừa nhận: Chịu trách nhiệm cho hành động riêng của chính 
mình. Trao đổi với những người khác để hiểu hành động của quý vị ảnh 
hưởng đến họ như thế nào.
Tin tưởng: Niềm tin là yếu tố cốt lõi của một mối quan hệ bền chặt và là nền 
tảng để xây dựng tình yêu và sự tôn trọng.
Hỗ trợ: Hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau để đạt được mục tiêu và mơ ước 
cũng như sự phát triển của cá nhân.
Một mối quan hệ lành mạnh sẽ không xảy ra tình trạng kiểm soát, 
lạm dụng và hành vi bạo lực.
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Các dấu hiệu cảnh báo trong mối quan hệ
Trước khi kẻ ngược đãi bắt đầu tấn công thể chất nạn nhân, hắn thường thể 
hiện các thủ đoạn lạm dụng của mình thông qua một số hành vi. Sau đây là 
năm dấu hiệu cảnh báo chính:

Hào Hoa
Đàn ông lạm dụng thường rất hào hoa. Khi bắt đầu một mối quan hệ, kẻ 
ngược đãi có thể giống như Hoàng Tử Hào Hoa, quyến rũ quý vị, bạn bè và 
gia đình quý vị. Kẻ ngược đãi có những lúc có thể rất lôi cuốn, chu đáo, ân 
cần và hào hoa. Kẻ ngược đãi có thể sử dụng sự hào hoa của mình để có 
được thông tin cá nhân về quý vị mà sau này hắn có thể sử dụng chúng để 
chống lại quý vị. Vẻ hào hoa là vỏ bọc che dấu để đánh lừa quý vị, gia đình và 
bạn bè quý vị.

Kiểm Soát
Kẻ ngược đãi bị ám ảnh với sự kiểm soát. Dần dần, hắn có thể kiểm soát mọi 
khía cạnh trong cuộc sống của quý vị, quý vị nói chuyện với ai, mặc gì, ở đâu 
và ra ngoài khi nào và quyền tiếp cận tiền nong của quý vị. Đồng thời đôi khi 
những kẻ ngược đãi có thể mất kiểm soát mỗi khi nổi giận, điều quan trọng 
cần nhớ là họ thực sự kiểm soát được các hành vi của mình.
Chúng ta biết hành vi của kẻ ngược đãi không phải là tức giận mà là hành 
động có kiểm soát bởi vì:
●● Kẻ ngược đãi thường không bạo hành những người khác.
●● Tình trạng ngược đãi thường xảy ra khi không có nhân chứng. Kẻ ngược 

đãi có thể dừng hành vi bạo hành của mình khi cảnh sát đến hoặc khi 
điện thoại reo.

●● Kẻ ngược đãi có thể nhắm tới vị trí đấm hoặc đá sao cho người khác 
không phát hiện ra bất kỳ vết bầm tím hoặc dấu vết nào.

Lạm dụng cảm xúc
Kẻ ngược đãi có thể tận dụng hành vi lạm dụng cảm xúc để xóa bỏ lòng tự 
trọng của quý vị. Quý vị có thể trải qua cảm giác bị đổ tội vì để xảy ra bạo 
hành; quý vị có thể bị chỉ trích, chửi bới hoặc bị đe dọa. Dần dần, quý vị có 
thể thấy mình đang tự trách mình vì để xảy ra bạo hành và quên rằng mình 
xứng đáng được đối xử tôn trọng. Một số phụ nữ cảm thấy tình trạng lạm 
dụng cảm xúc khó chữa lành hơn so với sự lạm dụng thể chất, vết bầm tím 
và xương gãy sẽ lành, nhưng vết sẹo cảm xúc vẫn còn đó.
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Cô lập
Kẻ ngược đãi cô lập nạn nhân về mặt địa lý và xã hội. Cô lập địa lý liên quan 
đến việc đưa quý vị rời khỏi (thường là khoảng cách xa) bạn bè, gia đình và 
các mạng lưới hỗ trợ khác; dần dần cô lập quý vị khỏi mọi người. Trường hợp 
này thường bắt đầu bằng việc kẻ ngược đãi muốn quý vị dành nhiều thời 
gian hơn cho hắn; và thường có thể bị hiểu sai là hắn quan tâm đến quý vị.

Ghen tuông
Kẻ ngược đãi sử dụng hành vi ghen tuông làm biện pháp kiểm soát quý 
vị. Kẻ ngược đãi có thể buộc tội rằng quý vị ngoại tình và đi gặp gỡ những 
người đàn ông khác. Ghen tuông có thể leo thang từ hành vi chửi bới đến 
cơn ghen tuông cuồng nộ.

Thông tin dành cho những người thuộc 
cộng đồng LGBTIQ
Bạo hành trong nhà ở cộng đồng đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái 
nam, song tính luyến ái, người chuyển giới, liên giới tính, người đang trong 
giai đoạn tìm hiểu về bản thân hay vô tính (LGBTIQ) là một vấn đề nghiêm 
trọng. Tỷ lệ bạo hành gia đình trong các mối quan hệ LGBTIQ gần giống như 
bạo hành trong nhà ở các mối quan hệ dị giới. Cũng như trong các mối quan 
hệ dị giới, thì vấn đề có thể không được báo cáo. Đối mặt với một hệ thống 
thường áp bức và thù địch với những người không có “giới tính thẳng” thì 
những người bị lạm dụng trong các mối quan hệ LGBTIQ thường báo cáo là 
sợ tiết lộ xu hướng tình dục hoặc bản chất mối quan hệ của họ.
Ngoài ra, ngay cả những người cố gắng báo cáo nạn bạo hành trong mối 
quan hệ của họ cũng phải đối mặt với những thách thức thêm nữa khi tìm 
kiếm sự hỗ trợ và có thể đã phải xoay xở với những vấn đề sức khỏe thể chất 
và tinh thần cũng như hạn chế tiếp cận được với các dịch vụ y tế. Không chỉ 
riêng những thái độ cá nhân đối với cộng đồng LGBTIQ có tác động, mà 
các nhà cung cấp này, chẳng hạn như các dịch vụ xã hội và cảnh sát, có thể 
không đủ kinh nghiệm và không được đào tạo để làm việc với nạn nhân và 
không có luật pháp hữu hiệu để thực thi nhằm hỗ trợ nạn nhân.
Đôi khi cảnh sát và phía dịch vụ có thể xác định nhầm nạn nhân và hung thủ. 
Điều quan trọng là cần tìm kiếm tư vấn pháp lý và trao đổi với một dịch vụ hỗ 
trợ. 
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Mặc dù đã đạt được những tiến bộ trong việc cung cấp dịch vụ, thực thi luật 
pháp và sự bình đẳng trong các biện pháp bảo vệ dành cho những người có 
mối quan hệ LGBTIQ trong thập kỷ qua, điều quan trọng là quý vị phải nhận 
thức được các quyền và lựa chọn của mình khi những điều này liên quan đến 
sự an toàn của quý vị và quyết định rời khỏi một mối quan hệ lạm dụng.

Th

ể Xác   BẠO LỰC   Tình Dục

QUYỀN 
LỰC VÀ 

KIỂM SOÁT 
LGBTIQ 

DỌA NẠT
• Khiến quý vị sợ bằng 

cách sử dụng ánh mắt, 
hành động, cử chỉ

• Đập vỡ các thứ
• Đập phá tài sản của quý vị
• Ngược đãi vật nuôi
• Phô bày vũ khí 
• Sử dụng ánh mắt, cử chỉ hành động 

để củng cố hành vi kiểm soát nỗi 
sợ người đồng tính, nỗi sợ người 
song tính luyến ái hoặc nỗi sợ 
người chuyển giới 

ÉP BUỘC VÀ 
ĐE DỌA

• Thực hiện và/hoặc đưa ra 
đe dọa sẽ làm điều gì đó gây hại 

cho quý vị 
• Đe dọa bỏ đi hoặc tự sát

• Lái xe liều lĩnh khiến quý vị sợ hãi
• Đe dọa “công khai giới tính” quý vị

• Đe dọa những người quan trọng 
với quý vị
• Rình rập

LẠM DỤNG CẢM XÚC 
• Hạ thấp và khiến quý vị cảm 

thấy tiêu cực về bản thân
• Chửi bới

• Đánh lừa tâm lý
• Khiến quý vị thấy tội lỗi

CÔ LẬP
• Kiểm soát những việc quý vị làm, những người 

quý vị gặp và nói chuyện cùng
• Hạn chế các hoạt động bên ngoài của quý vị
• Sử dụng sự ghen tuông để kiểm soát quý vị
• Khiến quý vị cho rằng nguyên nhân sự việc là 

do chính quý vị
• Nói rằng sẽ không ai tin quý vị, đặc biệt 

là nếu quý vị là đồng tính luyến 
ái nữ, đồng tính luyến ái nam, 

song tính luyến ái, hoặc 
chuyển giới 
• Không để quý vị đi 

đâu một mình

PHỦ NHẬN, HẠ 
THẤP VÀ ĐỔ LỖI
• Xem nhẹ lạm dụng
• Nói rằng chuyện chưa 

từng xảy ra
• Quy kết trách nhiệm cho hành 

vi lạm dụng
• Nói rằng đó là lỗi của quý vị, rằng 

quý vị đáng bị vậy
• Cáo buộc là quý vị có hành vi “lạm dụng 

lẫn nhau”
• Nói phụ nữ không thể lạm dụng phụ nữ / 

đàn ông không lạm dụng đàn ông
• Nói rằng đó chỉ là “gây lộn” chứ 

không phải lạm dụng

LỢI DỤNG 
CON CÁI

• Khiến quý vị cảm 
thấy tội lỗi về con cái
• Lợi dụng con cái để 

chuyển tiếp thông điệp 
• Đe dọa đưa con đi

• Đe dọa sẽ nói với vợ/chồng cũ 
của quý vị hoặc chính quyền rằng 

quý vị là đồng tính luyến ái nữ, song 
tính luyến ái hoặc chuyển giới để được 

đưa các con đi

ĐẶC ÂN
• Đối xử với quý vị như một người phục vụ
• Đưa ra tất cả các quyết định quan trọng 

• Là người xác định từng vai trò hoặc nhiệm 
vụ của người kia trong mối quan hệ 

• Sử dụng đặc quyền hoặc khả năng làm 
mất uy tín của quý vị hoặc khiến quý vị 

gặp nguy hiểm
• Tước đi quyền tiếp cận nguồn 
lực của quý vị hoặc sử dụng 

hệ thống chống lại 
quý vị

LẠM DỤNG 
KINH TẾ

• Ngăn cản quý vị có 
được hoặc theo đuổi một 

công việc
• Khiến quý vị xin tiền

• Can thiệp vào công việc hoặc việc 
học hành

• Sử dụng thẻ tín dụng của quý vị mà không 
được phép

• Không làm việc và yêu cầu quý vị cung cấp hỗ trợ
• Xóa tên quý vị ra khỏi tài sản chung

Mô phỏng từ Trung Tâm Can Thiệp Ngược Đãi Trong Gia Đình Duluth, Minnesota.
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Các khía cạnh đặc thù đối với tình trạng lạm dụng trong 
các mối quan hệ LGBTIQ
Tình trạng lạm dụng trong các mối quan hệ LGBTQ có nhiều điểm tương đồng 
với tất cả các mối quan hệ lạm dụng, đặc điểm chính là sử dụng quyền lực và 
kiểm soát tác động đối với bạn tình bị lạm dụng. Tuy nhiên, có một số khía 
cạnh là đặc thù cho các mối quan hệ LGBTIQ. Những khía cạnh này bao gồm: 

‘Công khai giới tính’ làm phương pháp kiểm soát 
Nếu người bạn tình bị lạm dụng chưa công khai giới tính với gia đình, bạn bè 
và đồng nghiệp của họ hoặc trong cộng đồng văn hóa của họ, thì kẻ ngược 
đãi có thể sử dụng hình thức ‘công khai giới tính’, hoặc đe dọa ‘công khai giới 
tính’ làm phương pháp kiểm soát.

Kiểm soát danh tính và/hoặc quyền tiếp cận thuốc của một người
Bạn tình có thể gây áp lực để quý vị tuân thủ các “quy chuẩn” giới hoặc giới 
tính. Họ có thể ép quý vị phẫu thuật để đưa cơ thể, cơ quan tình dục hoặc 
ngoại hình của quý vị “về trạng thái bình thường”, hoặc họ có thể kiểm soát 
việc quý vị tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến việc chuyển 
đổi giới tính.
Bạo hành trong nhà ở cộng đồng LGBTIQ không được hiểu rõ do “khía cạnh 
dị tính” của bạo hành trong nhà. Cần phải thảo luận nhiều hơn giữa các thành 
viên cộng đồng và các dịch vụ chính thống để cải thiện nhận thức về các hành 
vi lạm dụng trong các mối quan hệ LGBTIQ. Hầu hết các thông tin về bạo hành 
trong nhà liên quan đến mối quan hệ dị tính với người bạn trai thường là hung 
thủ.
Sự thiếu hiểu biết này có nghĩa là một số người có thể không:
●● tin rằng điều đó xảy ra trong các mối quan hệ đồng tính;
●● công nhận lạm dụng là bạo hành trong nhà nếu điều đó xảy ra với họ; 

hoặc là
●● biết cách ứng phó nếu họ chứng kiến bạo hành trong nhà trong mối quan 

hệ bạn bè hoặc thành viên gia đình của mình.
Bí mật và cô lập trong cộng đồng LGLBTIQ
Quy mô tương đối nhỏ của cộng đồng LGBTIQ, đặc biệt là ở các thành phố 
nhỏ và khu vực nông thôn, có thể gây khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ 
cho những người bị lạm dụng. Họ có thể cảm thấy xấu hổ về việc bị lạm dụng 
hoặc bạn tình của họ có thể đã cố gắng để khiến những người khác trong 
cộng đồng chống lại họ. Kẻ ngược đãi có thể cách biệt nạn nhân, không cho 
nạn nhân liên lạc với cộng đồng LGBTIQ bằng cách ngăn cản họ đọc mạng xã 
hội của cộng đồng, tham dự các sự kiện hoặc gặp gỡ bạn bè.



16 Mê Hoặc và Nguy Hiểm | Hướng dẫn đòi lại mối quan hệ lành mạnh dành cho phụ nữ

Điều này đặc biệt đúng đối với những người trong mối quan hệ đồng giới, 
đồng giới tính hoặc đa giới tính đầu tiên của họ, vì những người này có thể 
không có nhiều liên hệ với cộng đồng trước khi mối quan hệ bắt đầu.

Các dịch vụ có thể không được phát triển hoàn thiện
Mặc dù phụ nữ có thể tiếp cận được hầu hết các dịch vụ bạo hành trong nhà 
nói chung, như nhà tạm lánh, chương trình hỗ trợ của tòa án và dịch vụ tư 
vấn, nhưng những dịch vụ này có thể có ít kinh nghiệm làm việc với những 
người có giới tính và xu hướng tính dục đa dạng cho nên ít hiểu biết về tình 
trạng lạm dụng trong các mối quan hệ LGBTIQ và do đó, có thể không cung 
cấp được dịch vụ phù hợp nhất.
Tuy nhiên, có những dịch vụ cụ thể dành cho giới LGBTIQ có sẵn để cung 
cấp trợ giúp và hỗ trợ. 
Danh sách các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp trong phần số liên lạc. 

Thông tin dành cho phụ nữ Người Dân Đảo 
Eo Biển Torres và Thổ Dân 
Quyền riêng tư và bảo mật có thể là vấn đề phức tạp đối với phụ nữ Người 
Dân Đảo Eo Biển Torres và Thổ Dân cũng như gia đình họ khi tìm cách tách 
khỏi kẻ ngược đãi hoặc thành viên gia đình.
“Bản chất siêu liên kết của các cộng đồng Thổ Dân có thể đồng nghĩa với việc 
khả năng giấu tên của phụ nữ bị tổn hại và điều này gây nguy hại cho khả năng 
thiết lập không gian an toàn cho bản thân người phụ nữ đó và con cái khỏi bạo 
hành.” (Elizabeth Hoffman House)
“Mạng lưới truyền tin của cộng đồng thổ dân sẽ chắc chắn được việc khi quý vị 
muốn tìm gia đình, nhưng không hay ho cho lắm khi quý vị gặp vấn đề và mọi 
người đều biết.” (công nhân Northern Rivers)
Hầu hết các dịch vụ của Người Dân Đảo Eo Biển Torres và Thổ Dân và các 
chuyên viên trong các dịch vụ chính hoặc dành cho người da trắng đều hiểu 
những vấn đề này và có thể giúp giữ bí mật và thiết lập an toàn.
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Lên kế hoạch an toàn
Hãy nghĩ về những ý tưởng giúp quý vị an toàn và đưa ý tưởng vào hành 
động. Dưới đây là một số điều mà hiện tại quý vị có thể làm nhằm đem lại sự 
an toàn hơn cho quý vị và con quý vị.

An toàn trong tình huống bị lạm dụng
●● Biết được tất cả các lối thoát hiểm và những nơi an toàn cho quý vị và con 

quý vị
●● Nhờ hàng xóm hỗ trợ gọi cảnh sát nếu họ nghe thấy âm thanh náo động
●● Thiết lập kế hoạch an toàn cho con quý vị; cách gọi tới 000, cách thoát 

khỏi nhà một cách an toàn và cách để nhận giúp đỡ
●● Cất giữ các tài liệu/thuốc quan trọng ở nơi dễ tiếp cận để mang theo bên 

mình
●● Gọi cho cảnh sát ngay khi có thể
●● Tìm kiếm sự hỗ trợ y tế nếu bị bất kỳ thương tích gì
●● Có một cuốn nhật ký ghi chép lại các vụ bạo hành, có ghi cả ngày.

An toàn tại nơi làm việc
●● Thông báo cho ai đó tại nơi làm việc của quý vị về tình hình hiện tại của 

quý vị
●● Tránh sử dụng cùng một lộ trình để đi làm mỗi ngày
●● Lên kế hoạch đến và rời khỏi nơi làm việc an toàn

Nếu quý vị quyết định rời đi, hãy tham khảo trang 23 để biết thêm các lời 
khuyên an toàn.

Sau này thì sao
Một số điều cần nhớ khi tìm kiếm hỗ trợ là:
●● Bạo hành là việc KHÔNG BAO GIỜ được chấp nhận và bạo hành là một 

TỘI ÁC
●● Quý vị không có lỗi gây ra lạm dụng. Kẻ ngược đãi đưa ra quyết định về 

hành vi của hắn
●● Bạo hành trong nhà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em, đại gia đình 

và cộng đồng 

Bộ phận Hỗ Trợ Khủng Hoảng Bạo Hành Trong Nhà Cung Cấp tư vấn, thông 
tin và giới thiệu 24/7 tới các dịch vụ và nhà tạm lánh cho phụ nữ, tại đây quý 
vị có thể được hỗ trợ, hướng dẫn và tư vấn pháp lý.

Đường Dây Bạo Hành Trong Nhà của NSW: 1800 656 463
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Đường Dây Cứu Sinh & Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Em
Dịch vụ tư vấn, thông tin và giới thiệu qua điện thoại 24/7 toàn quốc. 
Đường Dây Cứu Sinh: 131 114
Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Em: 1800 551 800
Bác Sĩ
Bác Sĩ Gia Đình (GP) của quý vị có thể cung cấp rất nhiều dịch vụ hỗ trợ y tế 
và tinh thần, cũng như quyền tiếp cận với hoạt động tư vấn do Medicare tài 
trợ.

Mái Ấm An Toàn cho Vật Nuôi
Cung cấp nhà ở tạm thời cho vật nuôi của phụ nữ và trẻ em đang tìm nơi 
tạm lánh khỏi bạo hành trong nhà, cho phép họ đảm bảo an toàn cho chính 
mình và thu xếp cho tương lai. (02) 9782 4408

Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực về Nạn Bạo Hành Trong Nhà Dành Cho Phụ 
Nữ và Lối Đi An Toàn Hơn
Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực tại Tòa Án về Bạo Hành Trong Nhà Dành Cho Phụ 
Nữ (WDVCAS) là các dịch vụ độc lập tại địa phương dành cho phụ nữ và trẻ 
em, những người đã hoặc đang trải qua bạo hành trong nhà. WDVCAS có 
thể cung cấp cho quý vị thông tin, hỗ trợ và giới thiệu và giúp quý vị có được 
sự bảo vệ pháp lý từ tòa án, chẳng hạn như hỗ trợ quý vị xin Án Lệnh Cấm 
Bạo Hành Trong Nhà (ADVO). Quý vị có thể tìm kiếm WDVCAS gần nhất bằng 
cách gọi 1800 938 227.
Khi cảnh sát xem xét một vụ bạo hành trong nhà, hoặc quý vị đến đồn cảnh 
sát để khai cáo vụ việc, thì họ sẽ đánh giá mức độ đe dọa đến sự an toàn của 
quý vị. Sau đó, một nhân viên có chuyên môn về bạo hành gia đình đến từ 
WDVCAS địa phương sẽ liên lạc với quý vị để trao đổi về sự an toàn của quý vị 
và thảo luận về nhu cầu của quý vị cũng như các dịch vụ có sẵn để hỗ trợ quý 
vị trong khu vực.
Nếu quý vị được đánh giá là đang bị đe dọa nghiêm trọng (hoặc rủi ro cao) 
do bạo hành gia đình, thì nhân viên có thể trao đổi với quý vị về việc giới 
thiệu tới Cuộc Gặp Gỡ Hành Động An Toàn. Các cuộc họp này có sự tham gia 
của chính quyền địa phương và các cơ quan phi chính phủ, họ sẽ xem xét rủi 
ro đối với sự an toàn của quý vị và thiết lập các hành động nhằm giảm mối 
đe dọa cho quý vị và con quý vị. Sau khi vấn đề của quý vị được thảo luận tại 
cuộc gặp gỡ, thì người nhân viên có chuyên môn sẽ gọi cho quý vị để thảo 
luận xem liệu quý vị có muốn chấp nhận bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp 
hay không.
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Chuyện gì xảy ra nếu như bạn tình của quý 
vị bắt đầu tham gia chương trình thay đổi 
hành vi của nam giới
Liệu anh ta có thay đổi không?
Việc nam giới sử dụng hành vi bạo hành và kiểm soát ít khi đơn thuần dừng lại. 
Bạn tình hoặc thành viên gia đình của quý vị có thể khá chân thành khi anh ta 
hứa rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Rất tiếc là hầu hết nam giới thấy 
rằng họ không thể giữ lời hứa như vậy mà không nhận được hỗ trợ và giúp đỡ 
từ người khác.
Việc tham gia vào chương trình thay đổi hành vi dành cho nam giới không 
đảm bảo sự thay đổi. Một số nam giới thực sự từ bỏ việc kiểm soát bạn tình và 
ngừng sử dụng bạo hành. Một số người có thể ngừng sử dụng bạo hành thể 
xác nhưng tiếp tục các hình thức lạm dụng hoặc kiểm soát khác. Nam giới có 
tham gia, nhưng không thực sự cố gắng thì có thể không thay đổi được hành 
vi của họ chút nào. Những người khác có thể mất nhiều thời gian để thay đổi, 
hoặc thay đổi trong một thời gian nhưng lại ngựa quen đường cũ.
Quý vị là người đánh giá tốt nhất về việc bạn tình hoặc thành viên gia đình của 
quý vị có đang thay đổi hay không, hoặc thay đổi như vậy có đủ cho quý vị hay 
không. Quý vị nên đưa ra đánh giá dựa trên hành động của anh ta, chứ không 
phải kỳ vọng của quý vị.

Sự tham gia của anh ta sẽ ảnh hưởng thế nào đến tôi?
Quý vị không nên quyết định về việc nên ở lại hay ra đi, hoặc về sự an toàn dựa 
trên việc liệu bạn tình của quý vị hoặc thành viên nam trong gia đình có tham 
gia vào nhóm thay đổi hành vi hay không.

Vậy còn ‘kiểm soát nóng giận’ thì sao?
Các chương trình thay đổi hành vi dành cho nam giới đang sử dụng hành vi 
bạo hành và kiểm soát đối với bạn tình và/hoặc con cái của họ. Một vài trong số 
những nam giới này có thể có vấn đề với việc thể hiện cảm xúc tức giận. Những 
người khác có thể gặp khó khăn khi thể hiện những cảm xúc khác, chẳng hạn 
như sợ hãi, lo lắng hoặc thất vọng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy tức giận, 
nhưng điều này không có nghĩa là họ sử dụng bạo hành hoặc kiểm soát. Nam 
giới đưa ra lựa chọn mỗi ngày về cách họ thể hiện cảm xúc.
Việc ngăn chặn các hành động bạo hành và kiểm soát không chỉ là kiểm soát 
nóng giận. Một trong những sự thật dễ thấy nhất là nam giới sử dụng hành vi 
bạo hành và kiểm soát đối với bạn tình của họ thường không áp dụng những 
điều này lên bất kỳ ai khác. Họ có thể kiểm soát cơn giận của mình, nhưng trong 
một số bối cảnh nhất định, với một số người nhất định, thì họ chọn không làm 
vậy.
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Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích những nam giới bạo hành tham 
gia vào chương trình thay đổi hành vi của nam giới – chứ không phải là tham 
gia nhóm kiểm soát nóng giận.

Vậy còn tư vấn mối quan hệ hoặc hòa giải thì sao?
Việc nam giới sử dụng hành vi bạo hành và kiểm soát là lựa chọn của họ. 
Chọn không bạo hành và rồi thực sự làm được điều đó cần tới sự hỗ trợ 
vô cùng đặc biệt. Tư vấn mối quan hệ cần dựa trên cả hai bên và đều có 
sự phân bổ quyền lực hợp lý như nhau. Nếu bạn tình hoặc thành viên gia 
đình của quý vị đang sử dụng hành vi bạo hành và kiểm soát, thì có lẽ quý vị 
không thể đưa ra quyết định một cách tự do hoặc hành động theo nhu cầu 
của chính mình.
Nếu mối quan hệ của quý vị gặp vấn đề, thì điều này có thể là do các hành 
động từ bạn tình của quý vị. Có thể có những lý do khác gây ra sự xung đột 
(tất cả các cặp đôi đều không đồng ý!), nhưng đây chỉ là yếu tố thứ yếu. Cho 
đến khi quý vị cảm thấy đã an toàn để nói về nhu cầu, cảm xúc và quan điểm 
của riêng mình, thì tư vấn mối quan hệ sẽ không có hiệu quả đối với một 
trong hai người. Nếu bạn tình hoặc thành viên nam trong gia đình sử dụng 
hoặc đe dọa bạo hành thể xác đối với quý vị, thì chúng tôi thực sự khuyên 
quý vị không nên đề nghị tư vấn mối quan hệ với anh ta. Nếu quý vị đang 
được yêu cầu tham gia phiên hòa giải, thì chúng tôi khuyến khích quý vị tìm 
kiếm thông tin và tư vấn pháp lý về việc làm thế nào để giữ an toàn cho quý 
vị.

Quyền hợp pháp của quý vị
Mọi phụ nữ đều có quyền sống trong một ngôi nhà an toàn và bình yên 
cùng các con. Cảnh sát có thể thay mặt họ làm đơn xin Án Lệnh Cấm Bạo 
Hành Trong Nhà (ADVO) để bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa và/hoặc bạo hành 
trong tương lai. ADVO là án lệnh được tòa án đưa ra để bảo vệ mọi người 
khỏi hiểm họa trong tương lai. ADVO hạn chế hành vi của những người mà 
họ sợ.
Án lệnh này có thể cấm kẻ ngược đãi về nhà, đến chỗ làm của quý vị, hoặc 
đến trường học của con quý vị. ADVO không phải là cáo buộc hình sự trừ khi 
kẻ ngược đãi vi phạm án lệnh.
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Những điều cần nhớ về ADVO
●● ADVO có thể được sửa đổi để đảm bảo sự an toàn của quý vị nếu quý vị 

muốn duy trì liên lạc hoặc tiếp tục sống với kẻ ngược đãi.  
●● ADVO không phải là một bản án hình sự. Tuy nhiên, cảnh sát có thể thấy 

rằng nên đặt ra các cáo buộc hình sự để duy trì sự an toàn cho quý vị và 
con quý vị.

●● Khi ADVO bị vi phạm hoặc xâm phạm, thì kẻ ngược đãi có thể bị buộc tội 
hình sự. Khi điều này xảy ra, thì quý vị phải báo cáo tất cả các vi phạm cho 
cảnh sát

Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực tại Tòa Án về Bạo Hành Trong 
Nhà Dành Cho Phụ Nữ (WDVCAS)
Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực tại Tòa Án về Bạo Hành Trong Nhà Dành Cho Phụ 
Nữ là các dịch vụ độc lập tại địa phương dành cho phụ nữ và trẻ em tìm kiếm 
sự hỗ trợ và thông tin về cách thức để nhận được sự bảo vệ chống lại nạn 
bạo hành trong nhà thông qua Tòa Án Địa Phương.
Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực tại Tòa Án về Bạo Hành Trong Nhà Dành Cho Phụ 
Nữ được Legal Aid NSW tài trợ.
Để biết thêm thông tin về ADVO hoặc Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực về Bạo 
Hành Trong Nhà Dành Cho Phụ Nữ gần nơi quý vị sinh sống nhất, hãy gọi 
đến 1800 938 227.

LawAccess NSW
Dịch vụ tổng đài miễn phí của chính phủ cung cấp các thông tin pháp lý, lời 
khuyên và giới thiệu đến những người gặp các vấn đề về pháp lý tại NSW. 
Hãy gọi đến số: 1300 888 529
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Hãy đến gặp hoặc gọi 
cho Lục Sự Tòa Án

Tham Dự Phiên Tòa
Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực tại Tòa Án sẽ cung cấp thông tin và một vị trí an 

toàn cho quý vị ngồi tại phòng xét xử. 
Tại Tòa Án, quý vị sẽ được yêu cầu lựa chọn các điều kiện quý vị cần phải bảo vệ 

bản thân khỏi kẻ đã bạo hành quý vị (“bị cáo”)

Bị cáo đồng 
thuận với 

ADVO

Bị cáo không 
đồng thuận với 

ADVO

Bị cáo không 
tham dự phiên 

tòa

Bị cáo yêu cầu tòa án 
hoãn lại phiên tòa để 

tìm tư vấn pháp lý

Cảnh sát có 
thể ban hành Án 
Lệnh Tạm Thời để 

bảo vệ quý vị

ADVO cuối cùng 
được đưa ra

Quý vị có thể yêu 
cầu Án Lệnh Tạm 

Thời để bảo vệ bản 
thân cho đến khi 

diễn ra phiên xét xử

Buổi Xét Xử
Quan tòa sơ thẩm sẽ lắng nghe các bằng chứng và đưa ra quyết định 
dựa trên việc quý vị có cảm thấy lo sợ về sự an toàn của bản thân hay 

không và những nỗi sợ này có chính đáng hay không

Nếu án lệnh này không được cấp, quý vị có thể kháng cáo quyết định 
này trong vòng 28 ngày.

Hãy đến gặp hoặc gọi 
cho Dịch Vụ Đại Diện 

Bênh Vực về Bạo Hành 
Trong Nhà Dành Cho 

Phụ Nữ

Án lệnh 
cuối cùng 

được gọi là 
án lệnh “đơn 
phương” (ex 
parte) được 
đưa ra với 

sự vắng mặt 
của bị cáo

Vấn đề 
có thể được 
hoãn sang 
một ngày 

khác để đề 
cập thêm

Đừng quên yêu cầu hồ trợ về tài chính từ 
dịch vụ cho các nạn nhân

Lạm Dụng/Bạo Hành

Quý vị có thể đề 
cập đến những ai

Quý vị có thể 
đề cập đến 
những ai

Hãy đến gặp hoặc gọi 
cho Cảnh Sát

Quý vị có thể 
yêu cầu Án Lệnh 
Tạm Thời để bảo 
vệ bản thân cho 
đến ngày xét xử 
tại tòa tiếp theo

Từ Chương Trình Hỗ Trợ Tòa Án về Bạo Lực Trong Nhà Dành Cho Phụ nữ năm 2004
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Quyết định rời đi
Mọi người thường hiểu lầm rằng việc phụ nữ rời bỏ một mối quan hệ bạo 
lực, khống chế và lạm dụng là điều dễ dàng. Rất nhiều phụ nữ đã rời bỏ và 
nhiều người cố gắng để rời bỏ; tuy nhiên việc rời bỏ một mối quan hệ ngược 
đãi có thể rất khó khăn, cô độc và có những trường hợp rất nguy hiểm. Đối 
với một số phụ nữ, rời bỏ có thể đồng nghĩa với việc họ mạo hiểm đánh mất 
gia đình và hệ thống hỗ trợ của cộng đồng, ổn định tài chính, nhà ở, hi vọng 
và giấc mơ. 
Rời bỏ vĩnh viễn một mối quan hệ bạo lực có thể mất trung bình sáu lần cố 
gắng; sau mỗi lần đó, người phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn và 
tự tin hơn. Số lượng các rào cản mà người phụ nữ phải đối mặt khi rời bỏ bạo 
hành có thể gây choáng ngợp nhưng quan trọng là quý vị nhớ rằng nhiều 
phụ nữ đã rời bỏ những mối quan hệ bạo lực và tìm được cuộc sống an toàn 
và trọn vẹn cho bản thân và con cái của mình.

Tôi cần làm gì trước khi rời đi?
Phụ nữ rời bỏ một mối quan hệ bạo lực để được an toàn, tuy nhiên, việc 
quan trọng là cần nhớ sự an toàn này có thể không đến ngay lập tức. Thời 
gian ly thân có thể là thời điểm nguy hiểm nhất. Việc có một kế hoạch an 
toàn rõ ràng cho quý vị và con quý vị trước khi quý vị rời đi rất quan trọng.
Có một số điều quý vị có thể thực hiện 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/liên lạc của dịch vụ khẩn cấp 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
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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.

Danh mục kiểm tra (Ô)
□ 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

Đảm bảo an toàn sau khi ly thân
Việc rời bỏ một mối quan hệ ngược đãi không phải lúc nào cũng đảm bảo an 
toàn ngay lập tức. Dưới đây là một số lời khuyên mà quý vị và con quý vị có 
thể áp dụng để đảm bảo sự an toàn sau khi ly thân.
●● Tìm kiếm lời khuyên pháp lý; được thông tin về quyền lợi của quý vị
●● Lưu số điện thoại dịch vụ khẩn cấp/các số liên lạc vào điện thoại của quý 

vị
●● Thông báo cho trường học của con quý vị / dịch vụ chăm sóc ban ngày để 

bố trí đưa đón con quý vị  
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●● Luôn giữ ADVO bên mình. Đưa một bản sao cho người quý vị tin tưởng. 
Nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi, hãy yêu cầu tòa án địa phương cấp 
lệnh thay đổi các điều kiện  

●● Hãy xin trợ giúp từ phía cảnh sát nếu như quý vị cần quay lại nhà để lấy lại 
đồ đạc của mình

●● Xem xét việc thay đổi ngân hàng, địa chỉ nơi ở và số điện thoại liên lạc
●● Xem xét việc sử dụng số không được liệt kê trong danh bạ và sử dụng 

chức năng hiển thị nhận dạng của người gọi  
●● Xem xét việc yêu cầu Ủy Ban Bầu Cử Úc loại bỏ tên quý vị và chi tiết liên 

lạc của quý vị trong danh sách cử tri
●● Tránh đi đến những trung tâm mua sắm thường ngày của quý vị—hãy 

thay đổi tuyến đường của mình  
●● Tăng cường an ninh tại nhà (thay khóa, xích an toàn, đèn báo cảm biến)  
●● Nhờ hàng xóm hỗ trợ gọi cảnh sát nếu họ nghe thấy âm thanh náo động
●● Nếu bạn tình của quý vị vi phạm ADVO, hãy thông báo ngay cho cảnh sát
●● Yêu cầu sự giúp đỡ từ nhân viên / tư vấn viên về bạo hành trong nhà
●● Hãy liên hệ với Centrelink để đảm bảo bất kỳ thư từ chung gửi quý vị và 

bạn tình của quý vị được thay đổi ngay lập tức.

An toàn trên mạng
Kẻ ngược đãi thường lạm dụng công nghệ để kiểm soát và giám sát các hoạt 
động của nạn nhân. Tuy nhiên, công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong việc đảm bảo an toàn cho quý vị và kết nối đến các thông tin, nguồn 
lực và sự hỗ trợ. Bỏ không sử dụng công nghệ nữa cũng không giải quyết 
được vấn đề. Đôi khi việc biết được một người nào đó đang theo dõi quý vị 
qua công nghệ của quý vị là điều rất khó, và việc nhờ giúp đỡ từ một nhân 
viên hỗ trợ hay một người bạn đáng tin cẩn để khiến cho công nghệ của quý 
vị được an toàn hơn có thể là một ý tưởng hay.
Nếu quý vị trải qua bạo lực gia đình và lo lắng rằng điện thoại của quý vị 
đang bị theo dõi, quý vị có thể sử dụng một điện thoại an toàn miễn phí qua 
dịch vụ WESNET. Hãy gọi đến 1800 WESNET (1800 937 638). 
Để thiết lập công nghệ quý vị sử dụng an toàn hơn, có một số điều quý vị có 
thể lưu ý:
Bảo vệ hoặc thay đổi mật khẩu/mã PIN của quý vị. Hãy chọn mật khẩu 
cho email và các tài khoản trực tuyến khác của quý vị (như tài khoản ngân 
hàng trực tuyến, mạng xã hội, tài khoản App/Cloud, PayPal và Opal) để kẻ 
ngược đãi khó đoán được, cụ thể là quý vị nên tránh sử dụng các thông tin 
cá nhân như ngày sinh, nickname hoặc thông tin gia đình. Đặc biệt quý vị 
cần thay đổi chi tiết đăng nhập vào các tài khoản App như iCloud và Google 
cho phép các Ứng Dụng tích hợp như “Find My Phone” theo dõi quý vị từ xa 
bằng GPS. Quý vị nên đổi các mật khẩu của mình trên một thiết bị an toàn. 
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Mật khẩu lưu vào có thể được truy cập và nhìn thấy trên hầu hết các trình 
duyệt. Đừng nhấp vào “save my password” (lưu mật khẩu của tôi) nhằm đảm 
bảo mật khẩu của quý vị không thể nhìn thấy được hoặc sử dụng trình duyệt 
cá nhân nhằm đảm bảo lịch sử tìm kiếm và mật khẩu của quý vị không bị truy 
cập. Quý vị có thể học cách xóa mật khẩu đã lưu bằng cách tìm kiếm Google 
trên trình duyệt của quý vị (ví dụ, Chrome, Safari, Internet Explorer) và “delete 
saved passwords” (xóa mật khẩu đã lưu).
Sử dụng trình duyệt cá nhân. Mỗi một trang web quý vị truy cập trên thiết 
bị của mình (điện thoại, máy tính hay máy tính bảng) thường được ghi chép 
lại trên thiết bị đó và có thể được nhìn thấy thông qua phần thiết lập của 
trình duyệt web. Khi quý vị sử dụng trình duyệt cá nhân, lịch sử truy cập trên 
trình duyệt của quý vị không được ghi chép lại, và mật khẩu và các thông tin 
được điền tự động của quý vị không được lưu lại. Ví dụ, Incognito (Chrome), 
InPrivate (Internet Explorer) và Private browsing (Firefox và Safari). Hãy đảm 
bảo quý vị đóng cửa sổ trình duyệt khi quý vị hoàn thành công việc để kết thúc 
lượt sử dụng. Nếu quý vị đang sử dụng một điện thoại hoặc máy tính bảng, 
quý vị sẽ cần phải đóng từng tab cá nhân.
Sử dụng máy tính an toàn. Nếu quý vị cần phải sử dụng mạng internet, 
nhưng vẫn đang sống cùng với kẻ ngược đãi mình, hãy cố gắng sử dụng máy 
tính ở chỗ làm, thư viện công cộng, trung tâm cộng đồng, nhà của một người 
bạn quý vị tin tưởng, quán cà phê có internet, nhà tạm lánh dành cho phụ nữ. 
Việc này đặc biệt quan trọng nếu như quý vị đang truy cập các trang web nhạy 
cảm. Việc sử dụng một máy tính mà kẻ ngược đãi quý vị ít có khả năng truy 
cập là điều an toàn hơn.
Xóa lịch sử truy cập internet. Nếu quý vị lo lắng một người nào đó tìm ra 
các trang web mà quý vị đã truy cập, quý vị có thể xóa chúng khỏi lịch sử truy 
cập trên trình duyệt. Quý vị có thể nghĩ đến việc chỉ xóa một số trang web bởi 
vì kẻ ngược đãi quý vị có thể nghi ngờ quý vị đã xóa toàn bộ lịch sử truy cập 
trên trình duyệt của mình. Để xem hoặc thay đổi lịch sử truy cập trên máy 
tính, hãy mở trình duyệt web và ấn Ctrl+H (Windows) hoặc Command+H (Mac). 
Cách thức quý vị xóa lịch sử truy cập trên điện thoại phụ thuộc vào việc quý 
vị sử dụng thiết bị iPhone hay Android. Hãy truy cập www.esafety.gov.au/
women để xem các video hướng dẫn cách thức xóa lịch sử truy cập trên điện 
thoại.
Lập một tài khoản email thay thế. Đừng tạo hoặc sử dụng một tài khoản 
thay thế trên bất kỳ máy tính nào mà kẻ ngược đãi quý vị có thể truy cập được. 
Hãy tạo một tên người dùng và tài khoản vô danh quý vị có thể sử dụng trên 
một máy tính an toàn hơn, nhưng đừng cung cấp thông tin chi tiết về bản thân 
quý vị. Đừng sử dụng bất kỳ tính năng xác định danh tính nào trong địa chỉ 
email này (ví dụ, tên của quý vị, năm sinh). Hãy xem xét việc xóa các Ứng Dụng 
thư tích hợp trên thiết bị của quý vị nếu như một người khác cũng có thể truy 
cập thiết bị đó. Quý vị cũng có thể kiểm tra xem tính năng “chuyển tiếp thư” 

http://www.esafety.gov.au/women
http://www.esafety.gov.au/women
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có được kích hoạt trên tài khoản cũ của mình hay không. Hãy truy cập www.
esafety.gov.au/women để biết các video hướng dẫn cách thức kiểm tra thiết 
lập tính năng “chuyển tiếp thư”.
Các thiết lập trên mạng xã hội. Kiểm tra và cập nhật các thiết lập về quyền 
riêng tư trên mọi tài khoản mạng xã hội. Quý vị có thể muốn giảm thiểu tối đa 
lượng thông tin quý vị chia sẻ về bản thân trên mạng.
Hãy xem xét xác minh theo hai bước. Nhiều tài khoản cho phép quý vị 
đăng ký xác minh hai bước. Đây là một thiết lập bảo mật bổ sung vốn sẽ liên 
lạc với quý vị thông qua email, tin nhắn hoặc gọi điện mỗi khi có ai đó cố gắng 
đăng nhập vào một trong các tài khoản của quý vị.
Lạm dụng bằng hình ảnh. Việc ghi lại, chia sẻ và đe dọa chia sẻ những hình 
ảnh riêng tư của quý vị mà không có sự đồng thuận của quý vị là phạm pháp. 
Tuy nhiên, nạn lạm dụng bằng hình ảnh lại rất phổ biến, cứ 3 người thì lại có 
một người bị ảnh hưởng bởi kiểu lạm dụng này. Quý vị nên báo cáo cho cảnh 
sát biết nếu thấy an toàn khi làm vậy. Nếu một hình ảnh riêng tư bị chia sẻ trên 
mạng, Ủy Ban An Toàn Mạng Xã Hội có thể giúp quý vị xóa bỏ những hình ảnh 
này, và trong một số trường hợp sẽ có thể khởi kiện chống lại người đã đăng 
ảnh.
Quý vị có thể báo cáo trực tuyến đến trang www.esafety.gov.au/report/
image-based-abuse. 
Phần mềm gián điệp. Phần mềm gián điệp là một phần mềm virus có thể 
được cài đặt trên các thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông 
minh nhằm bí mật theo dõi các thông tin cá nhân của một người. Phần mềm 
gián điệp có thể truy cập vào lịch sử phím gõ (toàn bộ thông tin được đánh 
máy), ảnh/video, tài khoản mạng xã hội, Ứng Dụng, liên lạc, ghi chú, lịch sử 
truy cập trình duyệt, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, email, vị trí, kích hoạt camera, 
micro của quý vị, hoặc ghi âm các cuộc gọi. Phần mềm này có thể được sử 
dụng để xóa các nội dung trên thiết bị của quý vị, chặn một số trang web và 
số liên lạc và có thể được xóa từ xa. Để một người có thể cài đặt phần mềm 
gián điệp vào thiết bị của quý vị, họ thường phải tiếp xúc trực tiếp với thiết bị 
đó. Mã PIN hoặc mật khẩu bảo vệ thiết bị của quý vị là phương án đề phòng 
tốt nhất. Đồng thời quý vị cũng cần phải cập nhật phần mềm trên thiết bị của 
mình. Việc thay đổi thẻ SIM trên thiết bị không xóa được phần mềm gián điệp. 
Phần mềm gián điệp đòi hỏi phải truy cập mạng internet để hoạt động. Việc 
tắt thiết lập định vị, dữ liệu di động, Wi-Fi và Bluetooth khi quý vị không cần sử 
dụng có thể ngay lập tức tăng cường mức độ an toàn cho quý vị. Quý vị cũng 
có thể xem xét việc kích hoạt khôi phục cài đặt gốc, tuy nhiên – quý vị cũng cần 
phải cẩn thận với những Ứng Dụng quý vị đã tải xuống lại. 
Để xem các video hướng dẫn cách thức, vui lòng truy cập trang eSafety 
Women www.esafety.gov.au/women 

http://www.esafety.gov.au/women
http://www.esafety.gov.au/women
http://www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse
http://www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse
http://www.esafety.gov.au/women
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Chống lại sự thôi thúc quay lại
Sau khi rời bỏ mối quan hệ kiểm soát, lạm dụng và bạo hành, có thể có 
những thời điểm quý vị cảm thấy hối tiếc và suy nghĩ về việc tái hợp. Những 
cảm xúc này là một phần tự nhiên của quá trình đau buồn khi quý vị phải 
chống chọi với sự mất mát một mối quan hệ. Điều quan trọng là quý vị nhận 
ra được những cảm xúc này.
Có nhiều chiêu thức mà kẻ ngược đãi có thể áp dụng để động viên quý vị 
quay lại. Những chiêu thức này có thể bao gồm:
●● Mua quà tặng cho quý vị kèm theo lời hứa sẽ tiếp tục hào phóng như thế 

và một tương lai tốt đẹp hơn.  
●● Hứa hẹn sẽ thay đổi—nói rằng họ cảm thấy hối tiếc và và sẽ không bao 

giờ để xảy ra tình trạng lạm dụng một lần nữa.
●● Tấn công về mặt cảm xúc—cố gắng khiến quý vị cảm thấy tội lỗi, hoặc 

không thể tồn tại mà không có họ.
●● Đe dọa tự làm hại bản thân, làm hại quý vị, con quý vị, hoặc tài sản.
●● Gặp gỡ, gọi điện thoại và gửi tin nhắn tấn công và đe dọa.

Các chiêu thức này khác nhau đối với từng mối quan hệ và có những cách để 
quý vị ứng phó bao gồm:
●● Nhận thức được rằng những hành vi này của kẻ ngược đãi là nhu cầu kéo 

dài mong muốn được kiểm soát và lạm dụng quý vị.
●● Tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua tư vấn chuyên nghiệp.
●● Tham gia vào các nhóm hỗ trợ bạo hành trong nhà.
●● Xây dựng các mạng lưới giao tiếp xã hội vững chắc.
●● Tìm tư vấn pháp lý và/hoặc xin ADVO.  

Đây là khoảng thời gian quan trọng cần liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ địa 
phương.
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Cảm giác quý vị có thể có sau khi rời khỏi 
mối quan hệ ngược đãi
Rời khỏi mối quan hệ ngược đãi là lựa chọn tích cực cho quý vị và con quý vị. 
Tuy nhiên quá trình này vẫn có thể rất khó khăn. Việc một mình trải qua giai 
đoạn chuyển tiếp này cũng rất khó khăn. Quý vị nên tiếp nhận sự giúp đỡ từ 
những người có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ phụ nữ chịu các mối quan 
hệ ngược đãi. Sự an toàn của bản thân quý vị và quyền lợi pháp lý của quý vị 
sẽ khó được đảm bảo hơn khi có sự tham gia của kẻ ngược đãi.

Ly thân—cảm giác sẽ như thế nào?
Việc ly thân không dễ dàng. Sẽ mất một khoảng thời gian để trải qua các giai 
đoạn và được tự lập trở lại. Thông thường quý vị cần xác định bản thân quý vị 
trong mối quan hệ của mình. Vai trò của quý vị là một người vợ/bạn tình  
và/hoặc người mẹ có thể là cách để quý vị nhìn nhận bản thân mình. Khi quý 
vị rời bỏ mối quan hệ này, quý vị có thể trải qua cảm giác mất đi bản sắc thực 
sự của mình. Quá trình chuyển từ vai trò người vợ/bạn tình sang một người 
đơn thân rất đau đớn và không phải lúc nào cũng diễn ra nhanh chóng như 
quý vị mong muốn.

Bị sốc
Chối bỏ

Chấp nhận 
Lạc quan 

Giải phóngBỊ TÁCH 
BIỆT 
Từ bỏ 
Cô lập 
Thờ ơ

GIẬN DỮ 
Chối bỏ
Lo âu 

Tự hỏi tại 
sao?

CHÁN NẢN 
Cô đơn 

Hoảng loạn 
Tội lỗi

mất 
mát

phát 
triển

5 giai đoạn của nỗi đau và sự mất mát
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Quá trình chuyển tiếp bao gồm việc hiể u về bản thân quý vị theo một cách 
thức mới. Bây giờ quý vị có thể trở thành chính con người quý vị. Sống tự lập 
một mình là một cảm giác tuyệt vời đồng thời cũng khiến quý vị sợ hãi. Đây 
cũng có thể là lần đầu tiên quý vị được tự do trải nghiệm vai trò trách nhiệm 
này. Có trường hợp việc này đòi hỏi nhiều lần cố gắng để khám phá con 
người quý vị là ai và quý vị mong muốn điều gì trong cuộc sống. Điều này là 
bình thường. Việc học hỏi từ sai lầm bản thân và học hỏi từ việc quý vị có thể 
làm tốt là bình thường. Quý vị có thể sẽ cảm thấy tất cả cảm xúc của quý vị 
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quý vị có thể cảm thấy sự phản bội, đau buồn, 
tức giận, niềm vui và sự tự do, yếu đuối và mạnh mẽ, thông thường là cùng 
một lúc. Quý vị có thể cảm thấy mình đang phát điên với tất cả những cảm 
xúc quý vị có vốn đôi khi rất choáng ngợp, mâu thuẫn, và ngoài dự kiến.
Quý vị không bị phát điên. Hãy nhớ rằng những cảm xúc của quý vị chỉ là 
một phần trong quý vị, một phần của sự thay đổi. Đây là quá trình bình 
thường. Quý vị nên cho phép bản thân được cảm nhận đầy đủ những cảm 
xúc này và không đánh giá bản thân vì chúng. Đến thời điểm quý vị sẽ vượt 
qua từng cảm xúc một.

Đau buồn
Đau buồn là cảm giác phần lớn trong quá trình buông bỏ một mối quan hệ. 
Khi quý vị cảm thấy đau buồn, hãy cứ để bản thân được khóc. Cảm giác như 
quý vị sẽ không bao giờ dừng khóc được. Hãy nhớ rằng, quý vị đang đối mặt 
với cái chết – khai tử mối quan hệ của quý vị và quý vị sẽ ngừng khóc khi 
giai đoạn than khóc đau buồn qua đi. Quý vị có thể không hiểu tại sao quý 
vị buồn, đặc biệt khi quý vị bị lạm dụng một cách trầm trọng. Có thể đã có 
những điều tốt đẹp quý vị cảm thấy nhớ. Đây là một thực tế. 

Hãy nhớ rằng—quý vị đã phải trả một cái giá để có được những điều tốt 
đẹp—một cái giá rất cao.

Hưng phấn
Quý vị có thể trải qua cảm giác vô cùng hưng phấn khi quý vị rời bỏ một mối 
quan hệ. Cảm giác này có thể kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. 
Thông thường quý vị cảm thấy quý vị đã quyết định rõ ràng. Cảm giác hưng 
phấn này cho quý vị nguồn năng lượng để vực dậy tinh thần của quý vị. 
Đừng cảm thấy ngạc nhiên, nếu một tháng hoặc một năm sau đó, quý vị lại 
cảm thấy đau buồn hoặc tức giận hoặc chán nản. Việc này là bình thường và 
là một phần của quá trình thay đổi và ly thân. Quý vị sẽ phải trải qua các giai 
đoạn đau buồn vào một số thời điểm. Thời điểm có thể khác nhau với mỗi 
người và quá trình này thường kết thúc sau khi quý vị cho phép bản thân 
cảm nhận hoàn toàn từng giai đoạn.
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Giận dữ
Quý vị có thể cảm thấy giận dữ sau khi ly thân hơn quý vị đã từng cảm thấy 
trước đó. Quý vị có thể đột nhiên trải nghiệm tất cả các cơn giận dữ vốn bị tích 
tụ và chối bỏ khi quý vị còn trong mối quan hệ, cùng với cảm giác chán nản 
hình thành vì các nhu cầu của mình không được đáp ứng, và sự bất lực vì hoàn 
cảnh quý vị đã gặp phải. Việc cảm thấy tức giận trong thời điểm này là an toàn. 
Hãy cố gắng chấp nhận rằng cảm giác tức giận của quý vị là bình thường. Sự 
giận dữ có thể cho quý vị sức mạnh và động lực. Hãy sử dụng sự tức giận theo 
hướng có lợi cho quý vị. Mục đích của việc cho phép quý vị cảm thấy giận dữ là 
để thể hiện nó trên tinh thần xây dựng để quý vị có thể không còn nóng giận 
nữa. Đừng trút sự giận dữ lên những người xung quanh quý vị và đừng sử dụng 
nó để trả thù. Hành động trả thù có thể phá hủy sự tự trọng của chính quý vị 
trong một thời gian dài; mặc dù việc nghĩ đến trả thù là điều bình thường.

Các triệu chứng đau buồn
Trong khi quý vị trải qua thời gian ly thân, việc quý vị trải qua các phản ứng căng 
thẳng về thể chất và tinh thần là hoàn toàn bình thường. Các triệu chứng về thể 
chất quý vị có thể trải qua bao gồm: rối loạn giấc ngủ; tiêu chảy hoặc táo bón; 
buồn nôn; thay đổi nhịp tim; thay đổi kinh nguyệt; tăng cân hoặc giảm cân. Các 
triệu chứng tâm lý có thể bao gồm: buồn bã, vô vọng hoặc cảm thấy không có 
ích; tức giận và dễ bị bực tức; khóc thường xuyên; giảm tập trung; rất khó khăn 
trong việc đưa ra quyết định; và, trí nhớ kém. Các bài tập thể chất hữu ích (ví dụ 
đi bộ, chạy bộ, đạp xe, v.v.) có thể giúp quý vị giải quyết tình hình.

Lo âu và mất kiểm soát
Quý vị có thể cảm thấy quen với việc đánh giá sự an toàn của bản thân bằng 
cách suy đoán tâm trạng của bạn tình và nhận diện các tín hiệu từ người đó, để 
quý vị có thể tiên liệu và phản ứng. Khi quý vị rời đi, sự vắng mặt của bạn tình có 
thể làm quý vị sợ hãi. Quý vị có thể cảm thấy mình đã mất đi sự kiểm soát. Cảm 
giác an toàn của quý vị biến mất khi quý vị mất các tín hiệu này. Cảm giác mất đi 
sự kiểm soát là việc bình thường trong giai đoạn chuyển tiếp. Quý vị đang dịch 
chuyển trung tâm của sự kiểm soát từ bạn tình của quý vị sang chính quý vị. 
Việc này có thể đáng sợ trong lúc nó đang được giải tỏa và sẽ cần phải mất thời 
gian.

Mất định hướng
Do quan điểm về mối quan hệ của quý vị đã thay đổi, quý vị có thể nhìn nhận 
quá khứ của quý vị, bản thân quý vị, và bạn tình của quý vị theo một cách khác. 
Việc này có thể khiến quý vị trở nên mất định hướng và quý vị có thể nghi ngờ 
ký ức của mình và các quyết định quý vị đã đưa ra. Quý vị có thể chỉ nhớ một 
cách có chọn lọc những khoảng thời gian tốt đẹp hoặc những khoảng thời gian 
tồi tệ. Việc này là bình thường. Hoàn cảnh của quý vị đã thay đổi và quý vị bây 
giờ có thêm thông tin nên cái nhìn của quý vị về quá khứ cũng thay đổi.
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Cô đơn
Bạn bè của quý vị có thể thay đổi theo thời gian, sở thích và những nỗi bận 
tâm của quý vị cũng vậy. Bạn bè của quý vị có thể cảm thấy bị đe dọa vì hoàn 
cảnh mới của quý vị. Họ có thể chọn về phe với bạn tình của quý vị. Quý vị 
có thể cảm thấy tổn thương lớn nếu như gia đình bên chồng/vợ cũ của quý 
vị từ chối quý vị. Huyết thống gia đình luôn được ưu tiên hơn điều quý vị 
muốn tin tưởng. Quý vị có thể mất một khoảng thời gian để tin tưởng, hoặc 
có năng lượng dành cho bất kỳ người nào khác. Việc này là bình thường và 
là bản năng tự vệ. Quý vị có thể muốn tự cô lập mình, tuy nhiên tình bạn rất 
quan trọng. Những người bạn đặc biệt quan trọng tại thời điểm này, đặc biệt 
là những người không phán đoán quý vị. Quý vị không phải chờ đợi ai đó 
mời quý vị. Hãy chủ động giao tiếp, mặc dù việc tự cô lập có vẻ như bớt tổn 
thương hơn, nhưng về lâu dài lại không phải vậy.

Mong muốn được hòa giải
Rất nhiều phụ nữ rời đi lại quay lại một số lần trước khi rời đi vĩnh viễn. Một 
số người gọi đây là thời kỳ “trăng mật”, trên thực tế lại là một chiêu thức thao 
túng được kẻ ngược đãi sử dụng để tiếp tục duy trì quyền lực và sự kiểm 
soát của mình. Khi quý vị đã rời xa một thời gian và bạn tình của quý vị cầu 
xin quý vị quay lại, hứa hẹn với quý vị người đó đã thay đổi và sẽ không làm 
tổn thương quý vị nữa, mong muốn được hòa giải có vẻ như trở nên choáng 
ngợp. Quý vị đã nghe những lời hứa trước đó. Nếu quý vị nghĩ rằng mối 
quan hệ của quý vị xứng đáng được cứu vãn, hãy dành thời gian cần thiết để 
chắc chắn rằng có nền tảng vững chắc về việc tôn trọng lẫn nhau để quý vị 
tiếp tục xây dựng cuộc sống của mình. Thông thường, khi thời gian trôi đi, 
các dấu hiệu cho thấy bạn tình của quý vị có làm theo những lời hứa hẹn của 
mình hay không sẽ trở nên rõ ràng.

Những mối quan hệ mới
Những mối quan hệ mới có thể khơi gợi ký ức về mối quan hệ cũ của quý 
vị. Sẽ mất nhiều công sức, nhiều cam kết và giao tiếp để có thể bắt đầu một 
mối quan hệ. Hãy chắc chắn rằng quý vị cảm thấy đủ mạnh mẽ để sống một 
cách độc lập trước khi quý vị lựa chọn sống phụ thuộc một phần một lần 
nữa. Quan trọng là cần nhớ rằng cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Quý vị có 
những ngày tốt đẹp, quý vị cảm thấy mạnh mẽ và đầy năng lực, và những 
ngày tồi tệ, quý vị cảm thấy chán nản và yếu đuối. Hãy nhớ rằng cảm xúc tồi 
tệ sẽ không kéo dài mãi mãi và có những điều quý vị có thể làm để giúp quý 
vị vượt qua thời kỳ buồn chán. Rất nhiều người nhận thấy kỷ niệm một năm 
ngày họ rời bỏ mối quan hệ đặc biệt đau buồn. Nhận thức được điều đó và 
lên kế hoạch cho nó có thể là điều quan trọng đối với quý vị. Quý vị có thể bố 
trí dành thời gian với những người bạn thân thiết. Quý vị cũng có thể muốn 
liên lạc với một nhân viên để có được sự củng cố và hỗ trợ.
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Những cách quý vị có thể giúp bản thân mình
●● Cho phép bản thân cảm nhận đầy đủ các cảm xúc. Đừng tự phán 

đoán mình vì quý vị có những cảm xúc này. Quý vị sẽ vượt qua từng cảm 
xúc một.  

●● Dành thời gian riêng cho quý vị. Hãy làm những điều cảm thấy có lợi 
cho bản thân quý vị, ví dụ như tắm nước ấm, đi dạo, nằm trên giường và 
đọc sách. Quý vị có quyền tự nuông chiều bản thân mình.  

●● Thường xuyên ăn những bữa ăn nhỏ, nhiều chất dinh dưỡng và 
tập thể dục để giải tỏa căng thẳng. Hãy chăm sóc bản thân quý vị.  

●● Để lấy lại cảm giác kiểm soát trong hoàn cảnh mới của quý vị: thực 
hiện lộ trình hàng ngày; thiết lập và đạt được những mục tiêu nhỏ mỗi 
ngày; kiểm soát nơi quý vị đến và người quý vị tiếp xúc để đảm bảo quý vị 
an toàn.  

●● Tìm hiểu và sử dụng các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng: các nhóm hỗ 
trợ; dịch vụ hỗ trợ cho cha mẹ đơn thân; dịch vụ tư vấn cộng đồng miễn 
phí; trung tâm vui chơi giải trí và nguồn lực về giải trí. Nếu quý vị không 
biết đến các dịch vụ này, hãy nghiên cứu các số điện thoại ở phần cuối 
của sách này.  

●● Kỳ nghỉ lễ và những dịp đặc biệt như những dịp kỷ niệm có thể 
là thời gian vô cùng khó khăn. Quan trọng là việc thiết lập các thói 
quen mới cho bản thân và con quý vị. Quý vị có thể dành thời gian này với 
những người bạn thân thiết trải qua cùng những cảm xúc và khó khăn. 
Hãy làm điều gì đó khác biệt. Ví dụ, chuẩn bị bữa tối hoặc thịt nướng với 
những người bạn hoặc hàng xóm, hoặc dành kỳ nghỉ bên ngoài thành 
phố.  

Khi quý vị cần thêm sự trợ giúp
Khi rời bỏ một mối quan hệ ngược đãi, việc cảm thấy bất kỳ hoặc tất cả các 
cảm xúc được nêu trên là bình thường và việc cảm thấy cuộc sống của quý 
vị đang trải qua sự thay đổi lớn là bình thường. Tuy nhiên, quý vị nên tìm 
kiếm thêm sự giúp đỡ nếu như quý vị cảm thấy một trong những điều như 
sau: muốn tự tử; chán nản đến mức độ không muốn chăm sóc bản thân và 
con mình; hưng phấn thái quá đến mức độ đe dọa chính sự an toàn của bản 
thân với việc uống quá nhiều; tiêu tiền quá mức hoặc cảm thấy lẫn lộn; tức 
giận biểu lộ ra bên ngoài là làm tổn thương mọi người hoặc phá hoại tài sản. 
Tư vấn viên có thể giúp quý vị trải qua các cảm xúc đang choáng ngợp quý vị.
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Nuôi dạy con cái sau bạo hành gia đình
Vai trò làm cha mẹ của quý vị đã thay đổi theo thời gian do việc bạo hành. 
Trong các tình huống khó khăn và đau buồn, hành vi của chúng ta và cách 
thức chúng ta kết nối với mọi người có thể thay đổi mà chúng ta không hề 
biết. Hãy dành thời gian này để nghĩ về những điều quan trọng với quý vị với 
tư cách là người làm cha mẹ và thực hiện một số bước giúp quý vị trở thành 
người phụ nữ và bậc cha mẹ mà quý vị mong muốn.
Một số lời khuyên cho vai trò làm cha mẹ có thể có ích cho quý vị 
trong thời gian này:
●● Hãy trò chuyện với con quý vị về hoàn cảnh này: việc gì đang diễn ra và sẽ 

diễn ra
●● Hãy thành thật về cảm xúc của mình và để cho các con biết quý vị rất yêu 

chúng. Hãy cho các con biết chúng đang an toàn
●● Luôn duy trì sự nhất quán trong vai trò làm cha mẹ
●● Thiết lập thói quen sinh hoạt thông thường
●● Phát triển và duy trì mạng lưới hỗ trợ như ông bà, giáo viên, nhân viên 

làm việc về giới trẻ, tư vấn chuyên nghiệp
●● Dành thời gian để làm những việc vui vẻ với giống như một gia đình

Những việc quý vị có thể làm:
●● Dạy cho con biết rằng bạo hành là không thể chấp nhận được
●● Các kỹ năng giải quyết vấn đề không bạo lực chuẩn mực
●● Hãy trò chuyện với con quý vị về trải nghiệm của con và lắng nghe những 

nỗi băn khoăn của con
●● Khuyến khích sự độc lập và công nhận quyền của con được có cảm xúc, 

bạn bè, hoạt động và ý kiến riêng của mình.
●● Cung cấp một môi trường an toàn với chế độ sinh hoạt ổn định
●● Lên kế hoạch an toàn với con.
●● Hãy luôn có mặt, lắng nghe những băn khoăn của con cái, duy trì các 

kênh giao tiếp cởi mở.
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YÊ
U 

TH
ƯƠNG 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

Mô phỏng từ Trung Tâm Can Thiệp Ngược Đãi Trong Gia Đình Duluth, Minnesota.
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Thông tin thêm và trợ giúp
Dịch Vụ Khẩn Cấp
Gọi 000

Đường dây nóng
Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực tại Tòa Án về Bạo Hành Trong Nhà Dành Cho Phụ 
Nữ
Thông tin, hỗ trợ tòa án và giới thiệu cho những phụ nữ trải qua hoàn cảnh 
bị bạo lực trong nhà và hỗ trợ để nhận được ADVO.● ●

● 1800 WDVCAS hoặc 1800 938 227
1800 RESPECT (24 giờ)● 1800 737 732
Đường Dây Hỗ Trợ Bảo Vệ Trẻ Em● 132 111
Đường Dây Nóng về Bạo Hành Trong Nhà● 1800 656 463
Đường Dây Giúp Đỡ các Trường Hợp Khủng  
Hoảng vì Nạn Hiếp Dâm●  1800 424 017
Đường Dây Tư Vấn Các Mối Quan Hệ Gia Đình● 1800 050 321
Đường Dây Cứu Sinh● 131 114
Đường Dây Hỗ Trợ Bạo Hành Người Có Tuổi và Người  
Khuyết Tật của NSW● 1800 628 221
Đường Dây Nóng về nạn Lạm Dụng và Bỏ Bê Người  
Khuyết Tật Toàn Quốc● 1800 880 052
Dịch Vụ Thông Tin Quyền của Người Khuyết Tật● 1800 422 015
Đường Dây Giải Đáp Thắc Mắc Quốc Gia về Luật Gia Đình  
(hỗ trợ các thủ tục pháp lý về tòa án cho gia đình)● 1300 352 000
Đường Dây Dành Cho Nam Giới● 1300 789 978
Dịch Vụ Giới Thiệu Dành Cho Nam Giới● 1300 766 491
Đường Dây Đặc Trách các Trường Hợp Khủng  
Hoảng vì Nạn Hiếp Dâm NSW● 1800 424 017
Đường Dây Cho Các Bậc Cha Mẹ● 1300 130 052
Đường Dây Tiếp Cận Dịch Vụ Cho Các Nạn Nhân● 1800 633 063
Cơ quan Relationships Australia 1300 364 277

Dịch Vụ Pháp Lý
LawAccess NSW 1300 888 529
Dịch Vụ Pháp Lý Cho Phụ Nữ của NSW 1800 801 501
Dịch Vụ về Quyền của Người Cao Niên 1800 424 079
Đơn Vị Đặc Trách Vấn Nạn Bạo Hành Trong Nhà,  
Legal Aid NSW 02 9219 6300
Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng NSW 02 9212 7333
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Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em của Legal Aid NSW 1800 451 784
Dịch Vụ Tư Vấn Cho Người Thuê Nhà  1800 251 101

Dịch Vụ cho Người Bản Địa
Đường Dây Liên Lạc Pháp Lý cho Phụ Nữ Bản Địa WLS 1800 639 784
Dịch Vụ Pháp Lý Cho Thổ Dân NSW/ACT dịch vụ  
bảo vệ trẻ em và luật pháp gia đình 1800 733 233
Tổng Đài cho Người Bản Địa của Centrelink  
(Gọi miễn phí) 1800 136 380
Dịch Vụ cho Các Nạn Nhân  
(Đường Dây Liên Lạc Cho Thổ Dân) 1800 019 123
Trung Tâm Pháp Lý cho Phụ Nữ Thổ Dân Wiringa Baiya 1800 686 587  
 (02) 9569 3847
Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý Cho Thổ Dân 1800 765 767

Các dịch vụ LGBTIQ
Tổ chức ACON (02) 9206 2000 
Trung Tâm Pháp Lý Nội Thành, Dự Án Các Mối Quan  
Hệ An Toàn (02) 9332 1966  
QLIFE (3 giờ chiều đến – 12 giờ đêm hàng ngày) 1800 184 527
Tổ chức Twenty10
Cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ người có giới tính và xu hướng tình dục đa 
dạng, gia đình và cộng đồng của họ, gồm các dịch vụ chuyên môn cho người 
trẻ tuổi (12 – 26) (02) 8594 9555 
 cuộc gọi miễn cước cho vùng nông thôn: 1800 65 2010
Tổ chức The Gender Centre (02) 9569 2366

Dịch Vụ Chỗ Ở Khẩn Cấp
Link2Home 1800 152 152
Tổng Đài Liên Hệ Về Nhà Ở NSW 1300 468 746
Đường Dây Về Bạo Hành Trong Nhà (24 giờ) 1800 65 64 63

Hỗ Trợ Tài Chính
Trung Tâm Pháp Lý về Quyền Lợi Tài Chính 1800 007 007
Trợ Cấp Khủng Hoảng của Centrelink 132 850
Hỗ Trợ Trẻ Em (Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh) 131 272
Dịch Vụ Hỗ Trợ Điện Thoại Đa Ngôn Ngữ của Centrelink 131 202
Quyền Lợi về Phúc Lợi Xã Hội 1800 226 028
Hỗ Trợ Khẩn Cấp Salvos 1300 371 288

https://www.iclc.org.au/our-services/safe-relationships-project/
http://www.qlife.org.au
http://www.gendercentre.org.au
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Dịch Vụ Tư Vấn và Sức Khỏe Tinh Thần
Đường Dây về Sức Khỏe Tinh Thần 1800 011 511
Tổ chức Beyond Blue 1300 224 636
QLIFE 1800 184 527
Dịch Vụ Gọi Lại Cho Người Muốn Tự Tử 1300659 467
Dịch Vụ Thông Tin về Điều Trị Nghiện Rượu Và Ma Túy  1800 422 599
Đường Dây Trợ Giúp cho Các Vấn Đề Cờ Bạc 1800 858 858

Cộng Đồng Đa Văn Hóa và Ngôn Ngữ
Hiệp Hội Phụ Nữ Nhập Cư Lên Tiếng 02 9635 8022
Trung Tâm về Quyền & Tư Vấn cho Người Nhập Cư 
 Tư vấn qua điện thoại: (02) 8234 0799  
 hoặc bằng cách đặt lịch hẹn: (02) 8234 0700
Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch (TIS National) 131 450

Trẻ Em và Người Trẻ Tuổi
Đường Dây Hỗ Trợ Bảo Vệ Trẻ Em 132 111
Đường Dây Hỗ Trợ Trẻ Em 1800 551 800
Đường Dây về Chỗ Ở cho Người Trẻ Tuổi 
 (02) 9318 1531 hoặc 1800 42 48 30
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Để biết thêm thông tin: các trang web
1800 Respect www.1800respect.org.au
ACON www.acon.org.au
Ask Lois www.asklois.org.au
Domestic Violence NSW www.domesticviolence.nsw.gov.au
Best for Kids www.bestforkids.org.au
LGBTIQ relationships violence www.anothercloset.com.au
Trang Family Relationships Online 
(đây là điểm truy cập đến tất cả các Trung Tâm Về Quan Hệ Gia Đình (FRC) 
trên khắp nước Úc, không chỉ để trao đổi)  
 www.familyrelationships.gov.au
LawAccess NSW www.lawaccess.nsw.gov.au
Hỗ Trợ Pháp Lý về Bạo Lực Gia Đình www.familyviolencelaw.gov.au
An Toàn Công Nghệ www.techsafety.org.au
An Toàn Trên Internet cho Phụ Nữ www.esafety.gov.au/women
Dịch Vụ Tư Vấn & Đại Diện Bênh Vực cho Người Thuê Nhà 
 www.tenants.org.au
Legal Aid NSW www.legalaid.nsw.gov.au
Dịch Vụ Hỗ Trợ các Trường Hợp bị Cưỡng Bức Và Bạo Lực Gia Đình tại Úc 
 www.rape-dvservices.org.au
Chương Trình Mái Ấm An Toàn cho Vật Nuôi     
 www.rspcansw.org.au/what-we-do/ 
 working-incommunities/ 
 communitydomestic-violence-program
Dịch vụ cho Các Nạn nhân www.victimsservices.justice.nsw.gov.au
Dịch Vụ Pháp Lý Cho Phụ Nữ www.wlsnsw.org.au
LGBTIQ www.acon.org.au
Trung Tâm Hỗ Trợ Pháp Lý Nội Thành,  
Dự Án Các Mối Quan Hệ An Toàn www.iclc.org.au/srp
QLIFE www.qlife.org.au
Tổ chức Twenty10 www.twenty10.org.au
Tổ chức The Gender Centre www.gendercentre.org.au

http://www.1800respect.org.au
http://www.acon.org.au
http://www.asklois.org.au
http://www.domesticviolence.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.anothercloset.com.au
http://www.familyrelationships.gov.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.familyviolencelaw.gov.au
http://www.techsafety.org.au
http://www.esafety.gov.au/women
http://www.tenants.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au
https://www.rspcansw.org.au/what-we-do/working-in-communities/community-domestic-violence-program/
https://www.rspcansw.org.au/what-we-do/working-in-communities/community-domestic-violence-program/
https://www.rspcansw.org.au/what-we-do/working-in-communities/community-domestic-violence-program/
http://www.victimsservices.justice.nsw.gov.au
http://www.wlsnsw.org.au
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Số liên lạc cộng đồng địa phương
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Ấn phẩm này là bản hướng dẫn pháp lý chung. Quý vị không nên coi đây là 
những lời khuyên về pháp lý, và chúng tôi khuyến nghị quý vị trao đổi với luật 
sư về hoàn cảnh của mình.

This publication is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, 
Spanish and Vietnamese.

Các thông tin này chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên thông tin có thể thay 
đổi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ LawAccess NSW theo số  
1300 888 529.
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Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của Legal Aid NSW:

Quý vị có cần hỗ trợ để liên lạc với chúng tôi không?
Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi đến Dịch Vụ Thông 
Ngôn và Phiên Dịch (TIS National) theo số 131 450 (9 sáng – 5 
chiều) và yêu cầu nối đường dây với LawAccess NSW.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe và nói, hãy gọi đến 
Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia (NRS) theo số 133 677 và yêu cầu nối 
đường dây với LawAccess NSW hoặc truy cập trang  
www.relayservice. gov.au
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