
Djirra – Dịch vụ phòng chống bạo 
hành gia đình và luật pháp dành  
cho người Thổ dân 
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au 

inTouch – Trung tâm Đa 
văn hoá Chống Bạo hành 
Gia đình
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au

Safe Steps – Trung tâm  
Ứng phó Vấn nạn Bạo hành Gia đình
safesteps.org.au
1800 015 188 (24 giờ)
safesteps@safesteps.org.au 
Có thể trò chuyện trên mạng
(Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – nửa đêm)

1800 RESPECT – Đường dây toàn quốc tư 
vấn, giúp đỡ, cung cấp thông tin và hỗ 
trợ, làm việc 24 giờ
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24 giờ)
Có thể trò chuyện trên mạng (24 giờ)

No to Violence (Phản đối Bạo hành) – 
Dịch vụ Giới thiệu dành cho Nam giới
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door (Cánh cửa màu 
Cam) – trung tâm hỗ trợ và an toàn 
địa phương dành cho phụ nữ, trẻ em, 
thanh thiếu niên và gia đình
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 
thứ Hai – thứ Sáu) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Ứng dụng Sunny 
Dành cho phụ nữ khuyết  
tật từng bị bạo hành và 
ngược đãi

Ứng dụng Daisy 
Dịch vụ hỗ trợ tại địa phương quý vị

Rainbow Door (Cánh cửa Cầu vồng) – 
Đường dây chuyên biệt dành cho  
người đồng tính nam, đồng tính nữ, 
lưỡng tính, chuyển giới, liên giới tính,  
ái nam ái nữ và còn nghi vấn (LGBTIQA+) 
ở Victoria, bạn bè và gia đình họ
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246 
(10 giờ sáng – 5 giờ chiều hàng ngày)
support@rainbowdoor.org.au

Đường dây Hỗ trợ Trẻ em – dành cho  
trẻ em, thanh thiếu niên (18-25),  
phụ huynh và trường học/giáo viên 
1800 55 1800 (24 giờ)
kidshelpline.com.au

Bắt đầu bằng sự bình 
đẳng và tôn trọng.
Điều này có thể bao gồm chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ và công việc nội trợ.

Một tương lai không có bạo hành…

Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm cấp bách hoặc muốn trình báo sự cố, vui lòng gọi Cảnh sát số 000.

Nếu quý vị hay người quý vị biết bị ảnh hưởng bởi bạo hành gia đình, sẽ có người giúp đỡ và hỗ trợ.
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Điều này bao gồm ủng hộ và ca ngợi tất cả các bản sắc.
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Điều này bao gồm tạo dựng gia đình khoẻ mạnh và vững chắc.

Bắt đầu bằng sự bình 
đẳng và tôn trọng.

Một tương lai không có bạo hành…
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Điều này bao gồm tạo lập sự bình đẳng trong và ngoài sân.

Bắt đầu bằng sự bình 
đẳng và tôn trọng.

Một tương lai không có bạo hành…

Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm cấp bách hoặc muốn trình báo sự cố, vui lòng gọi Cảnh sát số 000.

Nếu quý vị hay người quý vị biết bị ảnh hưởng bởi bạo hành gia đình, sẽ có người giúp đỡ và hỗ trợ.


