วิิธีีขอความช่่วยเหลืือกรณีีเกิิดความรุุนแรงในครอบครััวใน
ช่่วงการระบาดของ coronavirus (COVID-19)
หากคุุณหรืือใครบางคนที่่�คุณ
ุ รู้้จั
� ก
ั กำำ�ลัังตกอยู่่ใ� นอัันตราย โทร 000
หากปลอดภััยที่่�จะติิดต่่อขอความช่ว่ ยเหลืือและการสนัับสนุุน โทรไปที่่�: safe steps ซึ่่ง
� เป็็นบริิการช่่วยเหลืือ
กรณีีเกิิดความรุุนแรงในครอบครััวแห่่งรััฐวิิกตอเรีีย ที่่�หมายเลข 1800 015 188 (24 ชั่่�วโมงต่่อวััน
7 วัันต่่อสััปดาห์์)
หากคุุณต้้องการล่่าม โปรดโทรหา TIS National ที่่�หมายเลข 131 450 และขอให้้ต่่อสายถึึง safe steps
หรืือบริิการอื่่� น ๆ ที่่�ระบุุไว้้ในนี้้�

ุ ้จั
คุุณหรืือใครบางคนที่่�คุณรู้
� ก
ั กำำ�ลัังรู้้สึึ
� กไม่่ปลอดภััยเมื่่� ออยู่่�บ้้านหรืือไม่่
บริิการต่่าง ๆ สำำ�หรัับกรณีีเกิิดความรุุนแรงในครอบครััวกำำ�ลัังดำำ�เนิินงานและมีีไว้้ช่ว่ ยคุุณตลอดช่่วงการระบาดของ Coronavirus
(COVID-19)
ความรุุนแรงในครอบครััวคืือการทำำ�ร้า้ ยทางด้้านจิิตใจ การทำำ�ร้า้ ยทางด้้านการเงิิน ความรุุนแรงทางร่่างกาย หรืือทางเพศ
อีีกทั้้ง
� ยัังอาจเป็็นพฤติิกรรมข่่มขู่่� ควบคุุมหรืือทำำ�ร้า้ ยทางอารมณ์์หรืือทางจิิตใจจากบุุคคลในครอบครััวของคุุณเอง หรืือจากคู่่�ครองที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิด
ิ
คนคนนี้้�อาจจำำ�กััดการเคลื่่�อนไหวของคุุณ หรืืออาจแยกคุุณออกจากเพื่่� อนหรืือญาติิ โดยอาจอ้้างความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อ
Coronavirus (COVID-19) เพื่่� อข่่มขู่่�คุณ
ุ

รัักษาการติิดต่่อกัับผู้้อื่่
� � น และมีีแผนเพื่� อ
่ ความปลอดภััย
รัักษาการติิดต่่อกัับคนที่่�คุณส
ุ ามารถไว้้ใจได้้ ตกลงเรื่่�อง ‘คำำ�ที่่�ปลอดภััย’ สััญญาณเพื่่� อใช้้กัับเพื่่� อนสนิิทหรืือครอบครััว เมื่่�อใดที่่�คุณ
ุ ใช้้คำำ�นี้้�
พวกเขาจะรู้้�ว่่าคุุณต้้องการความช่่วยเหลืือและสามารถโทรหาตำำ�รวจหรืือบริิการฉุุกเฉิินได้้
คุุณได้้รับ
ั อนุุญาตให้้ออกจากบ้้านของคุุณเพื่่� อขอความช่่วยเหลืือได้้ คุุณจะไม่่ถููกปรัับในกรณีีนี้้� หากตำำ�รวจเรีียกให้้คุณ
ุ หยุุด ให้้บอกตำำ�รวจ
ว่่าคุุณกำำ�ลัังรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััยที่่�บ้า้ น แล้้วตำำ�รวจจะได้้ช่ว่ ยคุุณ
อย่่างไรก็็ตาม หากคุุณต้้องการความช่่วยเหลืือในการวางแผนเพื่่� อการหนีี ให้้เลืือกช่่วงเวลาที่่�ปลอดภััย แล้้วติิดต่่อ
safe steps ที่่�หมายเลข 1800 015 188 (24 ชั่่ว� โมงต่่อวััน 7 วัันต่่อสััปดาห์์) หรืือผ่่านอีีเมล safesteps@safesteps.org.au

ขอความช่่วยเหลืือ
บริิการต่่าง ๆ สำำ�หรัับกรณีีเกิิดความรุุนแรงในครอบครััวอัันรวมถึึงการจััดหาที่่�พัก
ั กรณีีเกิิดเหตุุวิก
ิ ฤติิ ตำำ�รวจและศาลยัังทำำ�งานอย่่าง
ต่่อเนื่่�องในช่่วงการระบาดของ Coronavirus (COVID-19)
ไปที่่�เว็็บไซต์์ The Orange Door (https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages) เพื่่� อดููข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความช่่วยเหลืือ
ต่่าง ๆ ที่่�มีห
ี ากคุุณกำำ�ลัังรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย ต้้องการความช่่วยเหลืือเพิ่่ม
ี �คนใกล้้ชิด
ั ิ
ิ กำำ�ลัังปฏิิบัติ
� ในการดููแลลููก ๆ หรืือคุุณกัังวลเรื่่�องวิิธีที่่
ต่่อคุุณ
โทรหา InTouch, Multicultural Centre Against Family Violence ที่่�หมายเลข 1800 755 988 เพื่่� อขอข้้อมููลและความช่่วยเหลืือ
เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงในครอบครััว หน่่วยงานเหล่่านี้้�สามารถจััดหาล่่ามให้้คุณ
ุ ได้้หากคุุณต้้องการ

Victoria Police จะเป็็นผู้้�ระบุุความเสี่่�ยงและใช้้วิธี
ิ ที่่
ี �เหมาะสมในการควบคุุมตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดมาลงโทษและรัักษาความปลอดภััยให้้กัับ
เหยื่่�อ
การแยกตััวจากสัังคมไม่่ใช่่ข้้ออ้้างในการใช้้ความรุุนแรงหรืือการทำำ�ร้้าย Men’s Referral Service ยัังคงช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนผู้้�
ที่่�กัังวลเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของตนเอง โทร 1300 766 491

การทำำ�ร้้ายคนชรา
การทำำ�ร้า้ ยคนชราคืือการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�ก่่ออัันตรายแก่่ผู้้�สููงอายุุ และมัักกระทำำ�โดยคนที่่�พวกเขารู้้�จัักหรืือไว้้ใจ ปรกติิมัก
ั เป็็นคนในครอบครััว
หรืือผู้้�ดููแล การทำำ�ร้า้ ยมีีทั้้ง
ั ิไม่่ดีแ
ี ละ
� ทางร่่างกาย ทางสัังคม ทางการเงิิน ทางจิิตใจ และ/หรืือทางเพศ และอาจรวมการปฏิิบัติ
การปล่่อยปละละเลย โทรขอความช่่วยเหลืือได้้ที่่�
Seniors Rights Victoria – 1300 368 821
Elder Rights Advocacy – 1800 700 600
Office of the Public Advocate – 1300 309 337

เพื่่� อรัับข้้อมููลในรููปแบบที่่�คุณอ่
ุ ่านได้้ โปรดอีีเมล Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>
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