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ความรุนแรงในครอบคร ัวและในบ้าน
ถึงเวลาแล้วทีค
่ วรจะพูดว่าพอก ันที
ความรุนแรงในครอบครัวและในบ ้านเป็ นสงิ่ ทีย
่ อมรับไม่ได ้
ความรุนแรงในครอบครัวและในบ ้านคือพฤติกรรมทีอ
่ าจเป็ นสาเหตุให ้บุคคลหนึง่ เกิดความกลัว
โดยอาจเป็ นพฤติกรรมดังนี้









การประทุษร ้ายทางร่างกาย วาจา อารมณ์ ทางเพศ หรือจิตวิทยา
การทอดทิง้ ละเลย
การกดดันด ้านการเงิน
การคอยเฝ้ าติดตาม
การควบคุมใครบางคน
ั ว์ หรือทรัพย์สน
ิ
การทาอันตรายต่อบุคคล สต
ั ดิส
ิ ธิ์ และ
การหยุดการมีสว่ นร่วมทางวัฒนธรรมและทางศาสนาหรือสงิ่ ศก
์ ท
การปล่อยให ้เด็กๆ เห็นพฤติกรรมเหล่านี้

ั พันธ์ทก
ทุกคนอาจประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและในบ ้าน ซงึ่ สามารถเกิดขึน
้ ในความสม
ุ รูปแบบ
รวมถึง





ั พันธ์ในอดีตหรือปั จจุบน
ความสม
ั โดยไม่คานึงถึงเพศหรือเพศสภาพ
ญาติและผู ้อารักขา
ผู ้ดูแลผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ หรือผู ้ทีเ่ จ็บป่ วย และ
กลุม
่ ครอบครัวทีไ่ ด ้รับการรับรองด ้านวัฒนธรรม

ผู ้ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและในบ ้านอาจอยูก
่ บ
ั ความกลัวต่อความปลอดภัยของ
ั พันธ์ทใี่ ชความรุ
้
ตนเองและครอบครัว ซงึ่ อาจเกิดขึน
้ ได ้แม ้ว่าบุคคลเหล่านีจ
้ ะไม่ได ้อยูใ่ นความสม
นแรง
อีกต่อไปก็ตาม
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การสน ับสนุน
ื่ มโยงคุณไปยังบริการต่างๆ ในชุมชน
หากคุณหรือบางคนทีค
่ ณ
ุ รู ้จักได ้รับผลกระทบ เราสามารถเชอ
ี่ วชาญ ทีพ
รวมถึงผู ้เชย
่ ักฉุกเฉิน ความชว่ ยเหลือในการหาบ ้านและทางกฎหมาย
ิ ธิได ้รับเงินสงเคราะห์และบริการต่างๆ ของเราหรือไม่
นอกจากนัน
้ เรายังสามารถตรวจสอบดูวา่ คุณมีสท
ทัง้ นี้ รวมทัง้ :






เงินสงเคราะห์สนับสนุนรายได ้
Crisis Payment (เงินสงเคราะห์ยามฉุกเฉิน)
การยกเว ้นการออกหางาน
การเก็บเงินค่าเลีย
้ งดูบต
ุ ร
ั
บริการสงคมสงเคราะห์ตา่ งๆ

เรามีลา่ มและนักแปลให ้บริการโดยไม่คด
ิ ค่าใชจ่้ าย หากต ้องการพูดกับเราเป็ นภาษาของคุณ


โทรไปที่ 131 202 เกีย
่ วกับเงินและบริการของ Centrelink หรือ



โทรไปที่ Translating and Interpreting Service (TIS National) ที่ 131 450
เกีย
่ วกับเงินและบริการของ Medicare และ Child Support

นอกจากนีค
้ ณ
ุ สามารถไปทีเ่ ว็บไซต์ humanservices.gov.au/enough
หรือศูนย์บริการแห่งใดแห่งหนึง่ ได ้

ข้อมูลเพิม
่ เติม
เอกสารชุด Family Safety Pack (ความปลอดภัยของครอบครัว)
ได ้จัดทาไว ้เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาอืน
่ ๆ หลายภาษา
เอกสารชุดนีบ
้ รรจุข ้อมูลเกีย
่ วกับกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทีเ่ กีย
่ วกับความรุนแรงในครอบ
่
ครัวและในบ ้าน การประทุษร ้ายทางเพศ การสมรสบังคับ และ วีซาพาร์ตเนอร์ โปรดไปที่
dss.gov.au/familysafetypack
นอกจากนัน
้ ยังมีความชว่ ยเหลือชุมชนอีกมากมายหลายประเภท รวมทัง้ :


1800RESPECT
โทร 1800 737 732—บริการล่าม—หรือไปที่ 1800RESPECT.org.au
1800RESPECT
เป็ นบริการให ้คาปรึกษาด ้านความรุนแรงในครอบครัวและการประทุษร ้ายทางเพศแห่งชาติ
ั ดาห์ละเจ็ดวัน
เป็ นบริการทีใ่ ห ้ฟรีและสงวนเป็ นความลับ เปิ ดทาการวันละ 24 ชวั่ โมง สป



Family Relationship Advice Line
โทร 1800 050 321 หรือไปที่ familyrelationships.gov.au
Family Relationship Advice Line
ั พันธ์ครอบครัวและการจัดการการปกครองบุตรหลังจ
ให ้ข ้อมูลและคาแนะนาเกีย
่ วกับปั ญหาความสม
ากทีส
่ ามีภรรยาแยกทางกัน ข ้อมูลทีไ่ ด ้รับการแปลออกเป็ นภาษาต่างๆ อยูใ่ นเว็บไซต์ของบริการนี้
และบริการนีส
้ ามารถสง่ ตัวคุณไปยังบริการท ้องถิน
่ ต่างๆ ทีส
่ ามารถชว่ ยเหลือคุณได ้
เปิ ดทาการ 8.00 น. ถึง 20.00 น. จันทร์ถงึ ศุกร์ และ 10.00 น. ถึง 16.00 น. วันเสาร์
(ปิ ดทาการวันหยุดสาธารณะ)
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MensLine Australia
โทร 1300 789 978 หรือไปที่ mensline.org.au เพือ
่ ดูข ้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
ั ท์และออนไลน์แก่ผู ้ชาย
MensLine Australia ให ้บริการสนับสนุนทางโทรศพ
รวมทัง้ ให ้ข ้อมูลและบริการสง่ ต่อ
ี่ วชาญแก่ผู ้ทีก
อีกทัง้ ยังให ้บริการสนับสนุนโดยผู ้เชย
่ อ
่ หรือประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและใ
นบ ้าน
ั ดาห์ละเจ็ดวัน
เปิ ดทาการวันละ 24 ชวั่ โมง สป



Financial Counselling Australia
โทร 1800 007 007 หรือไปที่ financialcounsellingaustralia.org.au
เพือ
่ ดูข ้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
Financial Counselling Australia
ให ้คาปรึกษาด ้านการเงินฟรีและสงวนเป็ นความลับแก่ผู ้ทีป
่ ระสบปั ญหาด ้านการเงิน
่
ิ
บริการนีย
้ งั สามารถชวยให ้บุคคลหลุดพ ้นจากวงจรหนีส
้ นอีกด ้วย
เปิ ดทาการ 9.30 น. ถึง 16.30 น. จันทร์ถงึ ศุกร์ (ปิ ดทาการวันหยุดสาธารณะ)
หมายเลขนีจ
้ ะโยงคุณโดยตรง ไปยังผู ้ให ้บริการในรัฐหรือในมณฑลทีใ่ กล ้คุณทีส
่ ด
ุ
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ENGLISH

Family and domestic violence. It’s time to say
enough.
Family and domestic violence is not acceptable.
Family and domestic violence is behaviour that can cause a person to be fearful.
It can be:









physical, verbal, emotional, sexual or psychological abuse
neglect
financial abuse
stalking
control of someone
harm to a person, animal or property
stopping spiritual or cultural participation, and
exposing children to these behaviours.

All people can experience family and domestic violence. It can happen in all types of
relationships including:





past or current relationships, it doesn’t matter the gender or sexuality
relatives and guardians
carers of older people, people with disability or a medical condition, and
culturally recognised family groups.

People affected by family and domestic violence may live in fear for themselves and their
family. This can happen even when they’ve left a violent relationship.

Support
If you or someone you know is affected, we can connect you to services in the community,
including specialists, emergency accommodation, housing and legal assistance.
12852.1703
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We can also check if you are eligible for our payments and services, including:






income support payments
Crisis Payment
exemptions from seeking employment
collecting child support
social work services.

We have free interpreters and translators. To speak to us in your language:
 call 131 202 about Centrelink payments and services, or
 the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 about Medicare and
Child Support payments and services.
You can also go to humanservices.gov.au/enough or visit a service centre.

More information
A Family Safety Pack is available in English and in a range of languages. It has
information about Australia’s laws regarding family and domestic violence, sexual assault,
forced marriage and partner visas. Go to dss.gov.au/familysafetypack
There are also a range of community support services available, including:


1800RESPECT
Call 1800 737 732—interpreting services are available—or go to
1800RESPECT.org.au
1800RESPECT is the national family violence and sexual assault counselling service.
The service is free and confidential. Available 24 hours a day, seven days a week.



Family Relationship Advice Line
Call 1800 050 321 or go to familyrelationships.gov.au
The Family Relationship Advice Line provides information and advice on family
relationship issues and parenting arrangements after separation. It has translated
information on its website and can refer you to local services that can help.
Available 8 am to 8 pm Monday to Friday and 10 am to 4 pm Saturday (closed public
holidays).



MensLine Australia
Call 1300 789 978 or go to mensline.org.au for English information only.
MensLine Australia provides telephone and online support for men, information and a
referral service. It also provides specialist support to those who inflict or experience
family and domestic violence.
Available 24 hours a day, seven days a week.



Financial Counselling Australia
Call 1800 007 007 or go to financialcounsellingaustralia.org.au for English
information only.
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Financial Counselling Australia offers free confidential financial counselling for people
experiencing financial problems. It can help people to get out of the cycle of debt.
Available 9.30 am to 4.30 pm Monday to Friday (closed public holidays). The number
will automatically direct you to a service provider in a state or territory closest to you.
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