
TỜ THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ 
HỖ TRỢ BẢO HÀNH GIA ĐÌNH

Số Điện Thoại Khẩn Cấp 24 Giờ

Police | 000
Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm, xin vui lòng gọi 
cảnh sát qua số 000.

safe steps Family Violence  
Response Centre  | 1800 015 188
trang mạng: www.safesteps.org.au
safe steps là dịch vụ hỗ trợ bạo hành gia đình 
Victoria, dành cho phụ nữ và trẻ em. Đường dây 
điện thoại của safe steps mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 
7 ngày một tuần.

1800 RESPECT | 1800 737 732
trang mạng: www.1800respect.org.au
1800 RESPECT là dịch vụ điện thoại toàn quốc cho 
những người bị ảnh hưởng bởi tấn công tình dục, 
lạm dụng và bạo hành gia đình. Dịch vụ này cung 
cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ một cách bảo mật, 
24 giờ mỗi ngày. 

Sexual Assault Crisis Line | 1800 806 292
trang mạng: www.sacl.com.au
The Sexual Assault Crisis Line là một dịch vụ tư 
vấn qua điện thoại cho những người ở Victoria đã 
từng bị tấn công tình dục. Đây là một dịch vụ bảo 
mật hoạt động sau giờ làm việc, từ 5 giờ chiều đến 
9 giờ sáng vào các buổi tối trong tuần và trong suốt 
các ngày cuối tuần và ngày lễ.

Dịch Vụ Bảo Hành Gia Đình  
Tại Địa Phương

Women’s Health West | 9689 9588
trang mạng: https://whwest.org.au

Women’s Health West là dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe cho phụ nữ ở khu vực đô thị phía tây 
Melbourne. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch 
vụ cho những phụ nữ và trẻ em bị bạo hành gia 
đình bao gồm hỗ trợ về tòa án, nhà ở khi bị khủng 
hoảng, quản lý hồ sơ và tư vấn cho trẻ em.

inTouch Multicultural Centre  
Against Family Violence | 1800 755 988
trang mạng: https://intouch.org.au

InTouch là dịch vụ bạo hành gia đình đa văn hóa 
của tiểu bang Victoria mang đến sự hỗ trợ cho phụ 
nữ và gia đình của họ từ các cộng đồng đa dạng về 
văn hóa.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Bảo  
Hành Gia Đình cho Thổ Dân

Elizabeth Morgan House Aboriginal  
Women’s Service | 9482 5744
trang mạng: http:www.emhaws.org.au

Elizabeth Morgan House là một tổ chức do cộng 
đồng điều khiển, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bạo 
hành gia đình cho phụ nữ Thổ dân và con cái của họ 
ở Victoria. 

Djirra | 1800 105 303
trang mạng: https://djirra.org.au

Djirra là một tổ chức do cộng đồng người Thổ  
dân điều khiển, hỗ trợ người Thổ dân gặp bạo  
hành gia đình ở Victoria. 

Dich Vụ Pháp Lý Cộng Đồng

Community Legal Centres
Community Legal Centres là các tổ chức cộng 
đồng độc lập, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho 
công chúng. Họ có thể giúp quý vị bằng cách đưa ra 
tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan đến bạo hành gia 
đình. Community Legal Centres có mặt tại các khu 
vực bao gồm:

• Flemington/Kensington | 9376 4355
• Footscray | 9749 7720
• Melbourne | 9328 1885
• Melton/Brimbank | 9747 5240
• Moonee Valley | 9376 7929
• Werribee | 9749 7720

trang mạng: www.fclc.org.au

Magistrates Courts (Tòa Án Sơ Thẩm)
• Broadmeadows | 9221 8900
• Melbourne | 9628 7777
• Sunshine | 9300 6200
• Werribee | 9974 9300

trang mạng: https://www.mcv.vic.gov.au

Các Dịch Vụ Pháp Lý Khác

Women’s Legal Service Victoria | 8622 0600
trang mạng: https://www.womenslegal.org.au

Women’s Legal Service Victoria cung cấp tư vấn 
pháp lý và đại diện cho phụ nữ, và đặc biệt là phụ 
nữ bị bạo hành gia đình. 

Victorian Legal Aid | 1300 792 387
trang mạng: https://www.legalaid.vic.gov.au

Victorian Legal Aid cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ 
trợ về bạo hành gia đình. 

Court Network | 1800 681 614
trang mạng: https://courtnetwork.com.au

Court Network là một tổ chức cộng đồng giúp quý 
vị hiểu hệ thống tòa án. Các tình nguyện viên đưa 
ra sự hỗ trợ và cung cấp thông tin cho những người 
tham dự phiên tòa.

Victorian Aboriginal Legal Service |  
1800 064 865
trang mạng: https://vals.org.au

Victorian Aboriginal Legal Service cung cấp tư vấn 
pháp lý và hỗ trợ cho người Thổ dân và người dân 
đảo Torres Strait Inslander ở Victoria.

Dịch vụ Chăm sóc Sức  
khỏe và Cộng đồng

cohealth 
cohealth là một tổ chức y tế cộng đồng cung cấp dịch 
vụ y tế và mang đến sự hỗ trợ. Họ cung cấp dịch vụ y 
tế cho những người đang trải qua bạo hành gia đình, 
bao gồm tư vấn về bạo hành gia đình.

• Footscray, Braybrook và Melton | 9448 5502
• Kensington, North Melbourne và Niddrie | 

9448 5520
• Collingwood, Fitzroy và Melbourne CBD |  

9448 5528
trang mạng: www.cohealth.org.au/contact

Djerriwarrh Health Services 
trang mạng: www.djhs.org.au/home

Djerriwarrh Health Services cung cấp các dịch vụ 
y tế và phúc lợi cho người dân ở vùng Melton và 
Moorabool.
Vui lòng truy cập trang mạng của họ để biết thêm 
thông tin về các dịch vụ và số điện thoại của họ.

IPC Health | 9219 7142
trang mạng: www.ipchealth.com.au

IPC Health cung cấp một loạt các dịch vụ y tế cho 
cộng đồng. Họ có sáu phòng khám trên khắp phía 
Tây Melbourne.

The Crisis Assessment and Treatment Team
trang mạng: www.healthdirect.gov.au/
crisis-management

Nhóm thẩm định và chăm sóc khủng hoảng cung cấp 
hỗ trợ ngay lập tức trong suốt cuộc khủng hoảng về 
sức khỏe tâm thần 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. 
Nhóm bao gồm một nhóm các chuyên viên chăm sóc 
sức khỏe tâm thần làm việc cùng nhau để giúp quý vị  
suốt trong cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần.

Hỗ Trợ Nhà Trọ và  
Nhà Ở Khẩn Cấp

St Kilda Crisis Contact Centre | 1800 627 727
trang mạng: http://crisisservicesnetwork.org.au

St Kilda Crisis Contact Centre được điều hành bởi 
Salvation Army và mang đến sự hỗ trợ vể bạo lực gia 
đình và giúp đỡ nhà ở khẩn cấp. 

Launch Housing | 9288 9600
trang mạng: www.launchhousing.org.au

Launch Housing hỗ trợ người dân vô gia cư tìm nhà 
ở an toàn và bảo đảm.

Unison | 1800 825 955
trang mạng: http://unison.org.au

Unison cung cấp dịch vụ nhà ở xã hội và nhà ở giá cả 
phải chăng. Họ cũng cung cấp dịch vụ giúp đỡ người 
vô gia cư cho người dân phía Tây Melbourne.

Social Housing and Support Network 
(SASHS) | 9312 5424
trang mạng: www.salvationarmy.org.au/sashs 

Social Housing and Support Network hỗ trợ những 
người vô gia cư hoặc những người có nguy cơ bị 
vô gia cư ở phía Tây Melbourne. Dịch vụ này do 
Salvation Army cung cấp. 

Women’s Housing Ltd | 9412 6868
trang mạng: http://womenshousing.com.au

Women’s Housing Limited cung cấp nhà ở chi phí 
thấp cho phụ nữ có nguy cơ bị vô gia cư.
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Hỗ trợ cho những người đàn ông  
muốn thay đổi hành vi của mình

Những dịch vụ sau đây giúp hỗ trợ cho những người 
đàn ông muốn thay đổi hành vi của mình:

Men’s Referral Service | 1300 766 491
trang mạng: www.ntv.org.au

MensLine Australia | 1300 789 987
trang mạng: https://mensline.org.au

LifeWorks | 1300 543 396
trang mạng: https://lifeworks.com.au

Tiếp Cận

National Relay Service 
trang mạng: https://internet-relay.nrscall.gov.au

National Relay Service là một giải pháp về điện thoại 
cho những người bị điếc hoặc khiếm thính hoặc 
khiếm thanh. 

Telephone Interpreter  
Service | 13 14 50

Nếu quý vị cần nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ của 
mình để nhờ dịch bất kỳ thông tin nào, xin vui lòng gọi 
cho Telephone Interpreter Service trước. 

Tiện ích này do Women’s Health West sản xuất. Để biết thêm thông tin về các dịch 
vụ chúng tôi cung cấp, xin truy cập www.whwest.org.au

Hỗ Trợ Nạn Nhân/Người Thoát  
Nạn của Tấn Công Tình Dục

CASA House | 9635 3610
trang mạng: www.casahouse.com.au

Centre Against Sexual Assault (CASA) House 
cung cấp dịch vụ cho nạn nhân/người thoát nạn 
sau các vụ tấn công tình dục gần đây và trong quá 
khứ thuộc mọi giới tính. CASA House là một ban 
ngành của Royal Women’s Hospital ở Melbourne.

WestCASA | 9216 0444
trang mạng: https://westcasa.org.au

WestCASA (Western Region Centre Against 
Sexual Assault) là dịch vụ tư vấn về tấn công 
tình dục. Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc về khủng 
hoảng 24 giờ mỗi ngày ở khu vực đô thị phía tây 
Melbourne.

Victims of Crime Helpline | 1800 819 817
trang mạng: www.victimsofcrime.vic.gov.au

Victims of Crime giúp những người gặp bạo hành 
gia đình có được thông tin và hướng dẫn. Họ cũng 
kết nối quý vị với các dịch vụ để giúp quý vị đối phó 
với những ảnh hưởng của bạo hành gia đình.

LGBTQIA+ Các Dịch Vụ

W|respect | 1800 542 847
trang mạng: www.withrespect.org.au

w|respect là một dịch vụ về bạo hành gia đình hỗ 
trợ những người xác định là đồng tính nữ, đồng tính 
nam, song tính, chuyển giới, đồng tính luyến ái và/
hoặc liên giới tính. Dịch vụ hỗ trợ các cá nhân và gia 
đình bị ảnh hưởng bởi bạo hành gia đình ở Victoria. 

Thorne Harbour Health | 9865 6700
trang mạng: https://thorneharbour.org

Thorne Harbour Health cung cấp dịch vụ y tế cho 
cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, 
chuyển giới, đồng tính luyến ái và liên giới tính. 
Họ cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tài chính cho 
những người gặp bạo hành gia đình ở Victoria.

Các Dịch Vụ cho Người Già

Seniors Rights Victoria | 1300 368 821
trang mạng: https://seniorsrights.org.au

Senior Rights Victoria cung cấp thông tin, hỗ 
trợ và hướng dẫn cho những người trên toàn 
Victoria bị bạo lực hoặc tổn thương. 

Hỗ Trợ Thu Nhập

Centrelink | 132 850
Quý vị có thể nhận được hỗ trợ tài chính. Hãy liên  
lạc với Centrelink để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ 
điều kiện không.

Dịch Vụ cho Trẻ Em  
& Thanh Thiếu Niên

Gatehouse Centre | 9345 6391
trang mạng: www.rch.org.au/gatehouse

Gatehouse Centre là Centre Against Sexual 
Assault cung cấp dịch vụ cho trẻ em, thanh thiếu 
niên và gia đình của họ khi lạm dụng tình dục xảy 
ra. Họ cũng là một ban ngành của Royal Children’s 
Hospital Melbourne.

Melbourne Youth Support  
Service | 9614 3688
trang mạng: https://www.melbournecitymission.
org.au/services/program-detail/melbourne-
youth-support-service-(myss)  
(hoặc tìm trên google ‘Melbourne youth support 
service’)

Melbourne Youth Support Service cung cấp hỗ 
trợ nhà ở ngắn hạn cho những thanh thiếu niên ở 
Victoria. Họ giúp đỡ những người trẻ trong độ tuổi 
từ 16 đến 24, những người vô gia cư hoặc có nguy 
cơ bị vô gia cư. 

Victorian Aboriginal Child Care  
Agency | 9287 8800
trang mạng: https://www.vacca.org

Victorian Aboriginal Child Care Agency là một tổ 
chức do cộng đồng Thổ dân điều khiển. Họ cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ bạo hành gia đình để giúp 
phụ nữ và trẻ em thổ dân vượt qua và vươn lên 
trong cuộc sống của mình.

Kids HelpLine | 1800 551 800
trang mạng: https://kidshelpline.com.au

Kids Helpline là dịch vụ tư vấn qua điện thoại và 
trực tuyến cho những người trẻ tuổi từ 5 đến 25 
trên toàn nước Úc. Họ hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 
7 ngày một tuần.

Các Mối Quan Hệ

Relationships Australia | 1300 364 277
trang mạng: www.relationships.org.au

Relationships Australia cung cấp một loạt các dịch 
vụ để hỗ trợ những người bị bạo hành hoặc bị 
lạm dụng trong các mối quan hệ của họ trên toàn 
nước Úc. 

Relationships Australia Victoria 
Số điện thoại Đồn Cảnh Sát Sunshine:  
8311 9222
trang mạng: www.relationshipsvictoria.com.au

Relationships Australia Victoria cung cấp một 
loạt các dịch vụ hỗ trợ và phục hồi cho những 
người bị ảnh hưởng bởi bạo hành gia đình. Họ 
làm việc với toàn bộ gia đình, bao gồm cả những 
người gây ra bạo hành gia đình và cung cấp các 
chương trình cho những người đàn ông muốn 
thay đổi hành vi của họ. 

Những dịch vụ hữu ích khác

Drummond St | 9663 6733
trang mạng: https://ds.org.au

Drummond St cung cấp một loạt các dịch vụ về gia 
đình. Họ cũng mang đến sự hỗ trợ cho các cá nhân 
và gia đình tị nạn và LGBTQIA +.

Sacred Heart Mission | 9537 1166
trang mạng: www.sacredheartmission.org

Sacred Heart Mission cung cấp dịch vụ nhà ở và  
hỗ trợ cho bất cứ ai gặp bất lợi. 

WIRE (Women’s Information and Referral 
Exchange)  | 1300 134 130
trang mạng: https://www.wire.org.au

WIRE đưa ra sự hỗ trợ và cung cấp thông tin cho 
tất cả phụ nữ Victoria, những người không thuộc 
giới tính nào và người đa giới tính, về một loạt các 
vấn đề bao gồm bạo hành gia đình. Họ cũng có thể 
giới thiệu quý vị đến các dịch vụ địa phương khác 
nơi có thể giúp đỡ quý vị. 

Parentline Victoria | 1300 301 300
trang mạng: www.parentline.com.au

Parentline là dịch vụ qua điện thoại dành cho cha 
mẹ và người chăm sóc trẻ em từ 0 đến 18 tuổi.  
Họ cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bảo mật về 
các vấn đề nuôi dạy con cái.

Lifeline | 13 11 14
trang mạng: https://www.lifeline.org.au

Lifeline cung cấp hỗ trợ khủng hoảng 24 giờ và các 
dịch vụ ngăn ngừa tự tử trên toàn nước Úc.

Ứng Dụng Trên Điện Thoại

Sử dụng và tải về các ứng dụng miễn phí sau. Quý 
vị có thể tải những ứng dụng này về điện thoại 
thông minh của mình từ Google Play hoặc iTunes 
App store.

Daisy
Daisy là một ứng dụng cung cấp thông tin về các 
dịch vụ hỗ trợ trong khu vực địa phương của quý vị. 
Ứng dụng bao gồm các tính năng an toàn để bảo vệ 
sự riêng tư của mọi người dùng.

Penda
Penda là một ứng dụng để giúp đỡ những phụ nữ đã 
trải qua bạo hành gia đình. Ứng dụng tập trung vào 
việc giúp đỡ phụ nữ về mặt tài chính. Ứng dụng cung 
cấp thông tin về pháp lý và tài chính và có thể giới 
thiệu quý vị đến các dịch vụ khác để giúp quý vị.

Arc 
Arc là một ứng dụng cho những người trải qua bạo 
hành gia đình. Ứng dụng cho phép quý vị giữ thông 
tin về các sự kiện khiến quý vị cảm thấy sợ hãi, bị 
đe dọa hoặc không an toàn. Thông tin này có thể 
được sử dụng để giúp quý vị nói chuyện với người 
hỗ trợ hoặc dịch vụ.


