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Các câu hỏi mẫu sẽ được lưu trữ thông qua DSS Engage 
 
Quý vị đang trả lời với tư cách cá nhân hay đại diện cho một tổ chức? 

 Tôi đang trả lời với tư cách cá nhân  Tôi đang trả lời thay mặt cho tổ chức 

Bảng Câu Hỏi A sẽ được tạo tự động cho những người trả lời nhận là "cá nhân", còn những 
người trả lời nhận là "đang trả lời thay mặt cho tổ chức" sẽ được chuyển đến Bảng Câu Hỏi B  
 

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian trả lời những câu hỏi này. Các câu trả lời của 
quý vị sẽ giúp chúng tôi xây dựng chiến lược nhằm giảm và ngăn chặn hành vi 
bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục tại Úc trong tương lai. 

 

Bảng Câu Hỏi A – Cá Nhân Trả Lời 

 
A.1. Quý vị nghĩ đâu là những vấn đề chính đối với những người là nạn nhân của hành 
vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục khi họ cố tìm sự hỗ trợ? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 
A.2. Quý vị nghĩ đâu là những vấn đề chính đối với những người là nạn nhân của hành 
vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục liên quan đến các dịch vụ? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 
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A.3. Những ưu tiên dưới đây phù hợp đến mức độ nào đối với chiến lược quốc gia về 
ngăn chặn hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục?   

Thang điểm (lưu ý: xếp hạng riêng từng ưu tiên):  

5 4 3 2 1 

Rất phù hợp Phù hợp Không có ý kiến Ít phù hợp Không phù hợp 
 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Các cộng đồng đều an toàn và không có hành vi bạo hành 

 Mọi người tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ 

 Các cộng đồng bản địa được trao quyền để tăng cường khả năng ứng phó của chính 
cộng đồng với hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục 

 Các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của những người là nạn nhân của hành vi bạo hành gia 
đình, bạn tình và tình dục 

 Các hệ thống hỗ trợ những người là nạn nhân của hành vi bạo hành gia đình, bạn tình 
và tình dục phối hợp với nhau có hiệu quả 

 Ngành tư pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả 

 Người có hành vi bạo hành bị buộc phải chịu trách nhiệm và các chương trình dành cho 
họ để ngăn chặn bạo hành thiết thực và được đánh giá tốt 

 Lắng nghe chia sẻ và ghi nhận trải nghiệm của những người là nạn nhân của hành vi 
bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục. 

 Xây dựng cơ sở bằng chứng cho hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục, tập 
trung vào những thứ có hiệu quả ngăn chặn và hỗ trợ 

 Thấu hiểu được trải nghiệm bạo hành của cá nhân giữa các nhóm và cá nhân đa dạng 

 

A.4. Có bất kỳ ưu tiên nào khác có thể tạo ra thay đổi lớn để ngăn chặn hành vi bạo hành 
gia đình, bạn tình và tình dục ngoài các ưu tiên được liệt kê trong Câu Hỏi 2 không? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 
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A.5. Quý vị đã chứng kiến những điểm cải thiện hoặc biện pháp ứng phó hữu hiệu nào 
trong việc ngăn chặn hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục?  Viết câu trả lời 
của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 

A.6. Có bất kỳ nội dung nào có thể cải thiện để góp phần ngăn chặn và xử lý hành vi bạo 
hành gia đình, bạn tình và tình dục tại Úc không? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 

A.7. Đâu là những việc quan trọng nhất chúng ta có thể thực hiện để hỗ trợ những 
người đang là nạn nhân của hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục? 

Thang điểm (lưu ý: xếp hạng riêng từng ưu tiên):  

5 4 3 2 1 

Rất phù hợp Phù hợp Không có ý kiến Ít phù hợp Không phù hợp 
 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này  

 Việc tập trung lâm sàng vào sức khỏe tâm thần và hỗ trợ cảm xúc dễ tiếp cận và giá cả 
phải chăng 

 Hỗ trợ trong cộng đồng 

 Hỗ trợ từ hãng sở 

 Nhà ở an toàn 

 An ninh tài chính 

 Được những người khác trong cộng đồng lắng nghe, hỗ trợ và thấu hiểu hơn 
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 Nhận được phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền biết cảm thông, sáng suốt và không 
gây ra thêm tổn thương (phản hồi văn minh và có hiểu biết về tổn thương, có nghĩa là 
không báo cáo quá mức hoặc coi nhẹ) 

 Đưa người có hành vi bạo hành ra khỏi nhà của nạn nhân/người sống sót 

 Các chương trình can thiệp dành cho người có hành vi bạo hành 

 Đưa nạn nhân/người sống sót sang khu vực mới 

 Các chương trình tư vấn với chuyên gia có hiểu biết về tổn thương dành cho nạn 
nhân/người sống sót sau khi bị Bạo Hành Bạn Tình, Gia Đình và Tình Dục 

 Các dịch vụ và chương trình dành cho người có hành vi bạo hành, bao gồm cả tư 
vấn/phục hồi nhân phẩm 

 Các chương trình hỗ trợ những người đang là nạn nhân của hành vi bạo hành gia đình, 
bạn tình và tình dục quay lại làm việc hoặc trong khi làm việc 

 Tư vấn về tinh thần 

 Lắp đặt các hệ thống an ninh tại nhà và/hoặc cho phép nạn nhân/người sống sót quyền 
tiếp cận báo động cá nhân 

 Khác (vui lòng nêu rõ) 

 

A.8. Nếu quý vị có thể khuyến nghị tối đa ba nội dung cho chiến lược quốc gia về ngăn 
chặn hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục thì ba nội dung đó là gì? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 

A.9. Có bất kỳ nội dung nào khác quý vị muốn Chương Trình Quốc Gia tiếp theo bao hàm 
hoặc giải quyết không?  

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 
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A.10. Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất về quý vị? [Được chọn nhiều phương án] 

  

 Tôi chính là nạn nhân của hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục 

 Tôi có một người thân/bạn là nạn nhân của hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình 
dục 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Tôi là nhân viên hỗ trợ/làm việc trực tiếp với những người là nạn nhân của hành vi bạo 
hành gia đình, bạn tình và/hoặc tình dục 

 Tôi là người hỗ trợ/làm việc cho một hiệp hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ đứng đầu 

 Tôi làm việc cho chính quyền liên bang, tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc địa phương 

 Khác (ghi rõ nếu quý vị muốn) [văn bản mở] 

 

 

A.11. Quý vị sinh sống tại tiểu bang hay vùng lãnh thổ nào? [Được chọn nhiều phương 
án] 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Lãnh Thổ Thủ Đô Úc 

 New South Wales 

 Vùng Lãnh Thổ Phía Bắc  

 Queensland  

 Nam Úc  

 Tasmania   

 Victoria  

 Tây Úc 
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A.12. Quý vị có tự nhận mình là bất kỳ đối tượng nào dưới đây không?  Đánh dấu mọi 
phương án phù hợp 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Người Thổ Dân  

 Người Dân Đảo Eo Biển Torres 

 Đa Dạng về Văn Hóa và Ngôn Ngữ 

 Cộng Đồng Người Đồng Tính Nam/Nữ, Người Song Tính, Người Chuyển Giới, Người 
Không Xác Định Giới Tính, Người Vô Tính (LGBTIQA+) 

 Người khuyết tật 

 Không phương án nào trên đây  

  Khác (ghi rõ nếu quý vị muốn) [văn bản mở] 

 

A.13. Quý vị thuộc nhóm tuổi nào?  Đánh dấu một (1) phương án 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Dưới 18 tuổi  

 19-29 tuổi 

 30-39 tuổi 

 40-49 tuổi 

 50-59 tuổi 

  60-69 tuổi 

  Trên 70 tuổi 

 

A.14. Quý vị tự nhận mình thuộc giới tính nào?  
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 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Nữ   

 Nam 

 Chuyển giới 

 Phi nhị giới 

 Khác (vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi đã bỏ qua bất kỳ người hoặc bất kỳ điều 
nào) [văn bản mở] 

 

A.15. Mã bưu điện: (không bắt buộc) 

    

 

 

Quý vị đã trả lời xong. Cảm ơn quý vị đã hoàn thành bảng câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi trân 
trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ các suy nghĩ và ý kiến của mình. Chúng tôi sẽ sử 
dụng thông tin này cùng bằng chứng nghiên cứu mới nhất và kết luận từ phiên điều trần của Ủy 
Ban Thường Trực Hạ Viện về Chính Sách Xã Hội và Pháp Lý về bạo hành gia đình, bạn tình và 
tình dục để đưa ra khuyến nghị cho Chính Phủ nhằm tạo cơ sở cho các ưu tiên và định hướng 
của Chương Trình Quốc Gia tiếp theo. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào về bảng câu hỏi này, vui lòng liên hệ với Bộ Dịch 
Vụ Xã Hội qua địa chỉ  nationalplanfeedback@dss.gov.au. 

  

mailto:%20nationalplanfeedback@dss.gov.au
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Bảng Câu Hỏi B – Tổ Chức Trả Lời  

 
B.1. Tổ chức của quý vị coi đâu là những vấn đề chính đối với những người là nạn nhân 
của hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 
 

B.2. Các ưu tiên dưới đây phù hợp đến mức độ nào cho chiến lược ngăn chặn bạo hành 
gia đình, bạn tình và tình dục cho mọi người dân Úc?   

Thang điểm (lưu ý: xếp hạng riêng từng ưu tiên):  

5 4 3 2 1 

Rất phù hợp Phù hợp Không có ý kiến Ít phù hợp Không phù hợp 
 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Các cộng đồng đều an toàn và không có hành vi bạo hành 

 Mọi người tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ 

 Các cộng đồng bản địa được trao quyền để tăng cường khả năng ứng phó của chính 
cộng đồng với hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục  

 Các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của những người là nạn nhân của hành vi bạo hành gia 
đình, bạn tình và tình dục 

 Các hệ thống hỗ trợ những người là nạn nhân của hành vi bạo hành gia đình, bạn tình 
và tình dục phối hợp với nhau có hiệu quả  

 Ngành tư pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả 

 Người có hành vi bạo hành bị buộc phải chịu trách nhiệm và các chương trình dành cho 
họ để ngăn chặn bạo hành thiết thực và được đánh giá tốt  

 Lắng nghe chia sẻ và ghi nhận trải nghiệm của những người là nạn nhân của hành vi 
bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục 
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 Xây dựng cơ sở bằng chứng quanh hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục, tập 
trung vào những thứ có hiệu quả ngăn chặn và hỗ trợ 

 

 

 

 

B.3. Có bất kỳ ưu tiên nào khác mà tổ chức quý vị cảm thấy có thể tạo ra thay đổi lớn để 
ngăn chặn hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục ngoài các ưu tiên được liệt kê 
trong Câu Hỏi 2 không? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 

B.4. Đâu là những việc quan trọng nhất chúng ta có thể thực hiện để hỗ trợ những 
người đang là nạn nhân của hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục? 

Thang điểm (lưu ý: xếp hạng riêng từng ưu tiên):  

5 4 3 2 1 

Rất phù hợp Phù hợp Không có ý kiến Ít phù hợp Không phù hợp 
 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này  

 Hỗ trợ về tâm lý và cảm xúc dễ tiếp cận và giá cả phải chăng 

 Hỗ trợ trong cộng đồng 

 Hỗ trợ từ hãng sở 

 Nhà ở an toàn 

 An ninh tài chính 

 Những người khác lắng nghe, hỗ trợ và thấu hiểu hơn 

 Nhận được phản hồi phù hợp từ các cơ quan có thẩm quyền (phản hồi văn minh và có 
hiểu biết về tổn thương, có nghĩa là không báo cáo quá mức hoặc coi nhẹ) 
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 Đưa người có hành vi bạo hành ra khỏi nhà của nạn nhân/người sống sót 

 Các chương trình can thiệp dành cho người có hành vi bạo hành 

 Đưa nạn nhân/người sống sót sang khu vực mới 

 Các chương trình tư vấn với chuyên gia dành cho nạn nhân/người sống sót  

 Các chương trình tư vấn dành cho người có hành vi bạo hành 

 Các chương trình việc làm 

 Tư vấn về tinh thần 

 Lắp đặt các hệ thống an ninh tại nhà và/hoặc nhận báo động cá nhân 

 Khác (vui lòng nêu rõ) 

 

B.5. Nội dung nào đang phát huy hiệu quả để ngăn chặn bạo hành gia đình, bạn tình và 
tình dục tại Úc? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 

B.6. Nên thực hiện điều gì để cải thiện công tác ngăn chặn bạo hành gia đình, bạn tình 
và tình dục tại Úc? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 

B.7. Nếu quý vị có thể khuyến nghị một nội dung cho chiến lược để ngăn chặn bạo hành 
gia đình, bạn tình và tình dục cho mọi người dân Úc thì nội dung đó là gì? 

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 
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B.8. Có bất kỳ điều gì khác quý vị muốn chúng tôi biết không?  

 Viết câu trả lời của quý vị bên dưới (Tối đa 250 từ) 

 

 

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 

B.9. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất tổ chức của quý vị? [Được chọn nhiều phương 
án] 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Dịch vụ giải quyết hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và/hoặc tình dục (cộng đồng địa 
phương) 

 Dịch vụ giải quyết hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và/hoặc tình dục (toàn tiểu bang) 

 Dịch vụ giải quyết hành vi bạo hành gia đình, bạn tình và/hoặc tình dục (toàn quốc) 

 Chính quyền tiểu bang/vùng lãnh thổ 

 Chính phủ liên bang 

 Dịch vụ cho trẻ em và/hoặc thanh thiếu niên 

 Nhân viên ứng phó khẩn cấp (ví dụ: cảnh sát, xe cứu thương) 

 Tổ chức nghiên cứu 

 Cơ sở giáo dục (ví dụ: đại học) 

 Y tế (ví dụ: bệnh viện, bác sĩ đa khoa) 

 Dịch Vụ Nhà Ở/Dịch Vụ cho Người Vô Gia Cư  

 Khu Vực Doanh Nghiệp 

 Pháp lý hoặc tư pháp  

 Khác (ghi rõ nếu quý vị muốn) [văn bản mở] 
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B.10. Tổ chức của quý vị hoạt động tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào? [Được chọn 
nhiều phương án] 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Lãnh Thổ Thủ Đô Úc  

 New South Wales 

 Vùng Lãnh Thổ Phía Bắc  

 Queensland  

 Nam Úc  

 Tasmania   

 Victoria  

 Tây Úc 

 Toàn Quốc 

 

B.11. Tổ chức của quý vị có chuyên làm việc với các nhóm cụ thể không?  Đánh dấu 
mọi phương án phù hợp 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Những người từng là nạn nhân bị bạo hành (nạn nhân/người sống sót)  

 Người Thổ Dân  

 Người Dân Đảo Eo Biển Torres 

 Đa Dạng về Văn Hóa và Ngôn Ngữ 

 Cộng Đồng Người Đồng Tính Nam/Nữ, Người Song Tính, Người Chuyển Giới, Người 
Không Xác Định Giới Tính, Người Vô Tính (LGBTIQA+) 

 Người khuyết tật  
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 Nữ giới 

 Nam giới 

 Trẻ em 

 Thanh Thiếu Niên  

 Chăm sóc người cao tuổi 

 Người có hành vi bạo hành 

 Không phương án nào trên đây  

  Khác (ghi rõ nếu quý vị muốn) [văn bản mở] 

 

B.12. Tổ chức của quý vị có chuyên về các loại dịch vụ hỗ trợ được cung cấp không? 

Được chọn nhiều phương án (chọn tất cả phương án phù hợp) 

  

 Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này 

 Bạo hành tình dục  

 Bạo hành gia đình 

 Bạo hành bạn tình  

 Ứng phó với khủng hoảng (ví dụ: nhân viên ứng phó khẩn cấp) 

 Sức Khỏe Tâm Thần 

 An toàn và khỏe mạnh 

 Nhà ở 

 Tư vấn tài chính 

 Các dịch vụ pháp lý 

 Khác (ghi rõ nếu quý vị muốn) [văn bản mở] 

 

B.13.Mã Bưu Điện của tổ chức quý vị: (không bắt buộc) 
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Quý vị đã trả lời xong. Cảm ơn quý vị đã hoàn thành bảng câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi trân 
trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ các suy nghĩ và ý kiến của mình. Chúng tôi sẽ sử 
dụng thông tin này cùng bằng chứng nghiên cứu mới nhất và kết luận từ phiên điều trần của Ủy 
Ban Thường Trực Hạ Viện về Chính Sách Xã Hội và Pháp Lý về bạo hành gia đình, bạn tình và 
tình dục để đưa ra khuyến nghị cho chính phủ nhằm tạo cơ sở cho các ưu tiên và định hướng 
của Chương Trình Quốc Gia tiếp theo. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào về bảng câu hỏi này, vui lòng liên hệ với Bộ Dịch 
Vụ Xã Hội qua địa chỉ nationalplanfeedback@dss.gov.au. 

 

mailto:nationalplanfeedback@dss.gov.au
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