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Xây dựng chương trình kế thừa cho Chương Trình Quốc Gia về Giảm Bạo Hành đối với Phụ 
Nữ và Trẻ Em giai đoạn 2010–2022   

Đóng góp ý kiến và góp phần định hình tương lai về giảm bạo hành gia đình, bạn tình và tình 
dục tại Úc trong tương lai 

 

 

 

  



Nội dung chính 

Đóng góp ý kiến và góp phần định hình tương lai về giảm bạo hành 
gia đình, bạn tình và tình dục tại Úc 

Chương Trình Quốc Gia tiếp theo  

Chính Phủ Úc đang phát triển Chương Trình Quốc Gia về Giảm Bạo Hành đối với Phụ Nữ và 
Trẻ Em giai đoạn 2010–2022 (Chương Trình Quốc Gia) tiếp theo. 

Chương trình kế thừa sẽ được phát triển trên cơ sở thành tựu của Chương Trình Quốc Gia 
hiện tại phối hợp nỗ lực của các cơ quan chính quyền, tổ chức và cá nhân trên toàn quốc để 
giảm bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục (FDSV). 

Bộ Dịch Vụ Xã Hội đang tiến hành lấy ý kiến công chúng dành cho các cá nhân và tổ chức 
trên toàn nước Úc để họ đóng góp ý kiến và giúp chúng tôi xây dựng Chương Trình Quốc Gia 
tiếp theo. 

Đóng góp ý kiến 

Chúng tôi rất cần ý kiến của quý vị để định hình Chương Trình Quốc Gia tiếp theo và giảm 
FDSV tại Úc sau năm 2022. 

Chúng tôi muốn biết ý kiến của các nhân viên hỗ trợ an toàn gia đình, các tổ chức, những 
người có trải nghiệm thực tế về hành vi bạo hành, các nhà nghiên cứu, các nhà cung cấp dịch 
vụ, các nhân viên ứng phó khẩn cấp tuyến đầu, các doanh nghiệp, các chính quyền tiểu bang, 
địa phương và công chúng.  

Ý kiến góp ý được đưa ra trong thời gian lấy ý kiến sẽ là cơ sở cho những ưu tiên chính và 
lĩnh vực trọng tâm trong Chương Trình Quốc Gia tiếp theo ở cấp quốc gia, tiểu bang và vùng 
lãnh thổ. Chương trình này cũng được phát triển trên cơ sở ý kiến góp ý thông qua Phiên 
Điều Trần của Quốc Hội về bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục (Phiên Điều Trần).  

Đã có hướng dẫn đóng góp ý kiến dưới dạng hỗ trợ trực quan để giúp đỡ quý vị hiệu quả hơn 
trong việc trả lời khảo sát DSS Engage.  

Ý kiến góp ý của quý vị sẽ được tích hợp trong chương trình lấy ý kiến toàn quốc trên phạm vi 
rộng hơn, nhằm giúp cung cấp thông tin đầu vào cho công tác thiết kế, các chủ đề và kết quả 
của Chương Trình Quốc Gia tiếp theo, đồng thời giúp chúng tôi hiểu sâu hơn các ưu tiên 
trong việc thực hiện chương trình năm 2022. 

Chúng tôi cũng đang thu thập ý kiến của:  

• Nhóm Tư Vấn Chương Trình Quốc Gia riêng, với chuyên môn về bạo hành gia đình, 
bạn tình và tình dục. 

• Các chuyên gia, thông qua các hội thảo mục tiêu trên mạng tại mỗi tiểu bang và vùng 
lãnh thổ, để ghi nhận các ý kiến cụ thể theo từng địa điểm và các bối cảnh đa dạng.  

• Các cuộc phỏng vấn chọn lọc để giải quyết những vấn đề cụ thể được nêu lên thông 
qua lấy ý kiến cần thảo luận chuyên sâu hơn.  

Đăng ký nhận cập nhật 

Quý vị có thể nhận thông tin cập nhật về các cơ hội đóng góp ý kiến trong tương lai và công 
tác xây dựng Chương Trình Quốc Gia tiếp theo thông qua bản tin thường xuyên khi đăng ký 
dưới đây.  

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Social_Policy_and_Legal_Affairs/Familyviolence
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Social_Policy_and_Legal_Affairs/Familyviolence


 

Nếu quý vị cần hỗ trợ 

Bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục có thể là một chủ đề khó thảo luận và sự an toàn của 
quý vị là điều quan trọng nhất. 

Nếu quý vị hoặc người nào đó mà quý vị biết cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ tại bất kỳ thời điểm nào, 
hãy liên hệ với một trong số các dịch vụ dưới đây: 

• Nếu là trường hợp khẩn cấp, hãy gọi Ba Số Không (000) 
• 1800RESPECT (1800 737 732) chuyên hỗ trợ các vấn đề bạo hành gia đình, bạn tình 

và tình dục 
• Đường dây nóng 13 11 14 chuyên hỗ trợ khủng hoảng và ngăn chặn tự tử 
• Beyond Blue 1300 224 636 chuyên hỗ trợ các trường hợp lo lắng, trầm cảm và tự tử 
• MensLine 1300 78 99 78 để hỗ trợ nam giới có quan ngại về gia đình và các mối quan 

hệ 
• Tổ Chức Suicide Call Back Service (Hỗ Trợ Các Vấn Đề Liên Quan Đến Tự Tử) 1300 

659 467. 

 

 Chia sẻ nội dung này trên (các biểu tượng mạng xã hội) 

Những ngày quan trọng  

Bắt đầu lấy ý kiến XXX 2021 vào Giờ Chuẩn Đông Úc (sẽ sớm được xác nhận) 

Kết thúc lấy ý kiến XXX 2021 vào Giờ Chuẩn Đông Úc (sẽ sớm được xác nhận) 

Các nút 

 Liên hệ với chúng tôi Nationalplanfeedback@dss.gov.au  

 Đăng ký nhận cập nhật  

 Các vấn đề Bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục khác tại Úc: thông tin tổng quan 

 Khác       

Bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục tại Úc – thông tin tổng quan 

Bạo hành bạn tình là hành động sử dụng bạo lực phát sinh giữa hai người có hoặc từng có 
quan hệ thân mật. Hành vi này bao gồm cả lạm dụng về thể xác, tình dục, cảm xúc, tâm lý và 
tài chính. Mặc dù không có một định nghĩa duy nhất nhưng yếu tố chính của bạo hành bạn 
tình là hành vi được thúc đẩy bởi các tác nhân bạo lực theo giới, có thể bao gồm kiểm soát 

mailto:Nationalplanfeedback@dss.gov.au


bạn tình dựa vào sự sợ hãi, ép buộc và dọa dẫm — ví dụ như thông qua hành vi bạo lực và 
đe dọa. 

Bạo hành gia đình là hành vi bạo lực giữa các thành viên trong gia đình và giữa bạn tình. 
Hành vi này bao gồm các loại hành vi giống như đã mô tả cho bạo hành bạn tình nhưng bao 
gồm phạm vi quan hệ hôn nhân và họ hàng rộng hơn, trong đó có thể phát sinh hành vi sử 
dụng bạo lực. 

Bạo hành tình dục là các hành động quan hệ tình dục khi không có sự ưng thuận. Loại bạo 
hành này có thể bao gồm ép buộc, sử dụng vũ lực, hiếp dâm, tấn công tình dục có sử dụng 
dụng cụ, bị buộc phải xem hoặc thực hiện hành động khiêu dâm, bị buộc phải bán dâm hoặc 
bị ép phải quan hệ tình dục với người khác. Bạo hành tình dục có thể là hành vi của bạn tình 
hiện tại hoặc trước đây, người quen khác của nạn nhân hoặc người lạ.  

Nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế tiếp tục xác định bất bình đẳng giới là một trong những 
nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bạo hành gia đình, bạn tình và tình dục (FDSV). 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng FDSV chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Khảo Sát An 
Toàn Cá Nhân 2016 cho thấy khoảng một trong bốn phụ nữ và một trong 13 nam giới từng là 
nạn nhân của hành vi bạo hành về thể xác hoặc tình dục do bạn tình gây ra, từ độ tuổi 15. 

Kể từ khi triển khai Chương Trình Quốc Gia về Giảm Bạo Hành đối với Phụ Nữ và Trẻ Em 
năm 2010, Chính Phủ Úc đã đầu tư hơn $1 tỷ để trực tiếp ứng phó và ngăn chặn FDSV. 

Được triển khai năm 2019, Chương Trình Hành Động Thứ Tư là chương trình hành động cuối 
cùng thuộc Chương Trình Quốc Gia và là cam kết trị giá $340 triệu của Chính Phủ Úc để 
giảm tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em. Khoản tài trợ này đã góp phần hỗ trợ các 
cơ quan tuyến đầu, cung cấp địa điểm an toàn và bảo vệ nạn nhân an toàn trong chính ngôi 
nhà của họ, đồng thời làm việc với các nạn nhân là nam giới và người có hành vi bạo hành bị 
cáo buộc trong các vấn đề về luật gia đình. 

Để ứng phó với đại dịch COVID-19, chính phủ đã phân bổ thêm khoản tài trợ $130 triệu trực 
tiếp cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ thông qua Thỏa Thuận Hợp Tác Quốc Gia về Ứng 
Phó với Bạo Hành Bạn Tình và Gia Đình trong Đại Dịch COVID-19 (NPA). Khoản tài trợ này 
đã đẩy mạnh năng lực của các cơ quan để hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân 
hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân bị bạo hành trong suốt thời gian diễn ra đại dịch, bao 
gồm các nhóm dễ bị tổn thương, phụ nữ có thị thực tạm thời và các cộng đồng xa xôi.  

Để biết thêm thông tin về Chương Trình Quốc Gia và các Chương Trình Triển Khai và Hành 
Động hỗ trợ, hãy truy cập trang web plan4womenssafety.  

Đăng ký nhận cập nhật 

Quý vị có thể nhận thông tin cập nhật về các cơ hội đóng góp ý kiến trong tương lai và công 
tác xây dựng Chương Trình Quốc Gia tiếp theo thông qua bản tin thường xuyên khi đăng ký 
dưới đây.  

 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/personal-safety-australia/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/personal-safety-australia/latest-release
https://plan4womenssafety.dss.gov.au/
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