So you want the violence to stop

Thai

คุณต้องการยุติความรุนแรงใช่หรือไม่

บริการ
ความช่วยเหลือ
ในชั้นศาล
แก่สตรี
ผู้ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง
ภายในครอบครัว

คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับความรุนแรงภายในครอบครัว
และความช่วยเหลือในชัน้ ศาล
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เราคือใคร
บริการความช่วยเหลือในชั้นศาลแก่
สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ภายในครอบครัว (Women’s Domestic
Violence Court Advocacy Services
– WDVCAS) เป็นหน่วยงานอิสระภายใน

ท้องถิ่นที่ให้บริการแก่สตรีและเด็กที่ต้องการ
ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอรับ
ความคุ้มครองจากศาลจากปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัว
เงินทุนสำ�หรับ Women’s Domestic

Violence Court Advocacy Services ได้

รับการบริหารโดย Legal Aid NSW (หน่วย
งานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแห่งรัฐ
นิวเซาท์เวลส์)

หากคุณกำ�ลังคิดว่าควรทำ�อย่างไร
และต้องการทราบข้อมูลเกีย่ ว
กับ Apprehended Violence
Orders (AVOs) ซึง่ เป็นคำ�สัง่ ศาล
เพือ่ คุม้ ครองบุคคลทีถ่ กู ทำ�ร้ายและ
บริการอืน่ ๆ —WDVCAS สามารถ
ช่วยคุณได

ก่อนการขึ้นศาล

หากคุณมีคดีความรุนแรงภายในครอบครัว
ที่กำ�ลังจะได้รับการพิจารณาในชั้นศาล และ
คุณต้องการทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
WDVCAS สามารถให้ข้อมูลและส่งต่อเรื่อง
ของคุณไปยังตัวแทนและหน่วยงานให้บริการ
อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้้

ระหว่างการขึ้นศาล

คุณมั่นใจได้ว่าเราจะจัดที่นั่งที่ปลอดภัยให้กับ
คุณภายในศาลอย่างแน่นอน และให้ข้อมูล
เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่ากำ�ลังเกิดอะไรขึ้นและ
ดำ�เนินการร่วมกับคุณในการขอรับคำ�สั่งศาล
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด
นอกจากนี้ WDVCAS จะแจ้งให้คุณทราบ
เกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีของคุณ รวมถึง
วันกำ�หนดนัดหมายต่างๆในอนาคตที่คุณจะ
ต้องไปขึ้นศาลอีกด้วย

หลังจากการขึ้นศาล

หลังจากการขึ้นศาล เราสามารถส่งต่อคุณไป
ยังหน่วยงานบริการอื่นๆ ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่คุณในเรื่องที่พักอาศัย ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน การให้การดูแลเด็ก
กฎหมายครอบครัว และบริการคำ�ปรึกษา เรา
สามารถให้ข้อมูลแก่คุณว่าจะต้องทำ�อย่างไร
หากความรุนแรงยังคงดำ�เนินต่อไป

หน่วยงาน WDVCAS บางแห่งมีเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญพิเศษในการช่วยเหลือสตรีชา
วอะบอริจนิ หรือสตรีทม่ี ภี มู หิ ลังมาจากวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป

บริการความช่วยเหลือในชั้นศาลแก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงภายในครอบครัว

เกี่ยวกับคำ�สั่งศาล
AVO คืออะไร?

AVO (Apprehended Violence Order)

คือคำ�สั่งเพื่อคุ้มครองเหยื่อจากความรุนแรง
ภายในครอบครัว ในกรณีที่พวกเขาหวาดกลัว
ว่าจะได้รับความรุนแรงหรือหวั่นเกรงในความ
ปลอดภัยของตน ในบางครั้งคำ�สั่งนี้จะเรียก
ว่า restraining orders (คำ�สั่งควบคุม) หรือ
protection orders (คำ�สั่งคุ้มครอง)
AVO มีอยู่สองประเภทด้วยกันคือ :
•A
 pprehended Domestic Violence
Order (ADVO). คำ�สั่งประเภทนี้จะออก

ให้เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวดองต่อ
กัน หรือมีความสัมพันธ์กันภายในครอบครัว
หรือฉันท์คนรัก WDVCAS ได้รับเงิน
สนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สตรีใน
กรณีที่เกี่ยวกับ ADVO

•A
 pprehended Personal Violence

Order (APVO) คำ�สั่งประเภทนี้จะออก
ให้เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีความเกี่ยวดอง
ต่อกัน หรือไม่ได้มีความสัมพันธ์กันภายใน
ครอบครัวหรือฉันท์คนรัก ยกตัวอย่างเช่น
บุคคลดังกล่าวอาจจะเป็นเพื่อนบ้าน หรือใน
กรณีที่บุคคลหนึ่งถูกสะกดรอยตามหรือถูก
ข่มขู่

AVO ไม่ได้เป็นการตั้งข้อหาในทางอาญา
แต่เป็นคำ�สั่งเพื่อให้ความคุ้มครองแก่คุณใน
อนาคต AVO จะระบุข้อกำ�หนดต่างๆ ไว้เพื่อ
ใช้ควบคุมความประพฤติของคู่กรณีอีกฝ่าย
เพื่อที่จะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยขึ้น หากคุณ
มีบุตร คำ�สั่งนี้ก็จะคุ้มครองรวมถึงพวกเขา
ด้วย

ข้าพเจ้าจะยื่นคำ�ร้องเพื่อขอ AVO ได้
อย่างไร?
วิธีการขอ AVO มีสองวิธี คุณสามารถยื่น
คำ�ร้องเป็นการส่วนตัวได้ที่ศาลท้องถิ่นของ
คุณหรือเจ้าหน้าที่ตำ�รวจสามารถยื่นคำ�ร้อง
แทนคุณได้ WDVCAS สามารถให้ข้อมูลเกี่ยว
กับการยื่นคำ�ร้องทั้งแบบส่วนตัวหรือผ่านเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจและจะจัดเตรียมหาที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายให้คุณหากคุณต้องการ
WDVCAS จะอธิบายว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน

ศาล พวกเขาจะดำ�เนินการไปพร้อมกับคุณ
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หรือทนายของคุณเพื่อให้
แน่ใจว่าเงื่อนไขของ AVO ของคุณนั้นเหมาะ
สมกับความจำ�เป็นต่างๆในสถานการณ์ของ
คุณ ทั้งยังสามารถให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนคุณหากคู่กรณีอีกฝ่ายถูกตำ�รวจตั้ง
ข้อหาว่าได้กระทำ�ผิด

ฉันจำ�เป็นต้องไปที่ศาลหรือไม่?
ใช่ คุณควรไปศาลเพื่อที่ศาลจะได้มีข้อมูล
ล่าสุดเกี่ยวกับคดีของคุณและรับรู้ถึงสิ่งที่
คุณต้องการเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ เจ้า
หน้าที่จาก WDVCAS จะไปที่ศาลเพื่อช่วย
เหลือคุณและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่
จำ�เป็นสำ�หรับคุณในอนาคต
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เราจะอธิบายให้เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในศาล
ฉันต้องการอยู่ร่วมกับคู่ครองของฉันต่อ
ไป WDVCAS สามารถช่วยเหลือฉัน
ได้หรือไม่?

ได้ คุณยังคงสามารถยื่นคำ�ร้องเพื่อขอ AVO
ซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่คุณ แต่อนุญาตให้
คุณอยู่ร่วมกับคู่ครองของคุณต่อไป คำ�สั่งดัง
กล่าวสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ WDVCAS
จะช่วยเหลือคุณในการยื่นคำ�ร้องเพื่อขอ
เงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามความจำ�เป็นของ
คุณ แต่ในขณะเดียวกันยังคงให้ความคุ้มครอง
คุณได้้
หากคุณได้รับคำ�สั่งมาเรียบร้อยแล้ว แต่
สถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณ
ควรปรึกษา WDVCAS เกี่ยวกับการขอ
เปลี่ยนแปลง AVO ของคุณ

ฉันจะต้องทำ�อย่างไร หากฉันต้องการจะ
ถอนคำ�ร้องขอ AVO ที่ยื่นไปแล้ว?
แม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
แล้ว จะเป็นการดีที่สุดที่คุณควรขอรับคำ�
ปรึกษาก่อนจะตัดสินใจถอนคำ�ร้อง
โปรดจำ�ไว้ว่านี่ไม่ใช่การตั้งข้อหาในทางอาญา

แต่เป็นการคุ้มครองคุณจากความรุนแรงและ
พฤติกรรมการข่มเหงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากคุณมีบุตร คำ�สั่งนี้ก็จะคุ้มครองรวมถึง
พวกเขาด้วย WDVCAS สามารถให้ข้อมูล
แก่คุณและพูดคุยถึงข้อกังวลใจต่างๆ ที่คุณมี
เกี่ยวกับการถอนคำ�ร้องขอ AVO ที่ยื่นไว
ในกรณีที่ทางตำ�รวจเป็นผู้ยื่นคำ�ร้องขอ AVO
คุณอาจไม่สามารถขอถอนคำ�ร้องได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ
ถ้าตำ�รวจเชื่อว่าได้มีการกระทำ�ผิดเกิดขึ้นแล้ว
หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น
WDVCAS สามารถอธิบายรายละเอียดใน

เรื่องนี้ให้ทราบต่อไปได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ต้องหาฝ่าฝืน
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน AVO?
การฝ่าฝืนคำ�สั่ง AVO ถือว่าเป็นการกระทำ�ความผิด
ทางอาญา คุณควรแจ้งตำ�รวจให้ทราบถึงการกระทำ�
ใดๆที่ฝ่าฝืน AVO ตำ�รวจจะทำ�การสอบสวนคดีและ
ตัดสินว่าจะตั้งข้อหาต่อผู้ต้องหาหรือไม่ในการกระทำ�
ฝ่าฝืนต่อ AVO

บริการความช่วยเหลือในชั้นศาลแก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงภายในครอบครัว

หลังจากการขึ้นศาล
ในกรณีฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งตำ�รวจที่หมายเลข
000

หากมีการออกคำ�สั่งที่ศาล โดยปกติแล้วคุณ
จะได้รับหมายคำ�สั่งนั้นทางไปรษณีย์ หากคุณ
ต้องการสำ�เนาของ AVO ทันทีคุณสามารถขอ
สำ�เนาได้ที่สำ�นักงานศาลก่อนที่คุณจะกลับ เจ้า
หน้าที่จาก WDVCAS สามารถช่วยคุณได้
ในเรื่องนี้
ถ่ายสำ�เนา AVO ไว้หลาย ๆ ฉบับและเก็บ
ไว้กับตัวเองหนึ่งฉบับ ขอแนะนำ�ให้คุณฝาก
สำ�เนาหนึ่งฉบับไว้ที่โรงเรียนของบุตร เก็บ
หนึ่งฉบับไว้ในรถ และอีกหนึ่งฉบับไว้ที่ทำ�งาน
โทรติดต่อ WDVCAS ประจำ�ท้องถิ่นของคุณ
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือความ
ช่วยเหลือใดๆ

สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
AVO หรือต้องการค้นหาหน่วยงาน
WDVCAS ใกล้บา้ นคุณ โทร
1800 WDVCAS
(1800 938 227)

Safer Pathway คืออะไร?
Safer Pathway คือวิธใี หม่ส�ำ หรับการให้
บริการกับเหยือ่ ความรุนแรงในครอบครัว คุณจะ
มีจดุ ติดต่อเพียงจุดเดียวและหน่วยงานบริการ
ต่าง ๆ จะประสานงานกันเพือ่ ร่วมมือหาทางออก
ให้กบั คุณและบุตรของคุณ
เมือ่ ตำ�รวจเดินทางมารับทราบเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวหรือคุณไปทีส่ ถานีต�ำ รวจ
เพือ่ รายงานเหตุการณ์ ตำ�รวจจะประเมินระดับ
การคุกคามทีค่ ณ
ุ กำ�ลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั
ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยังจุดประสานงาน
ในท้องถิน่ ทีค่ ณ
ุ อาศัยอยูบ่ ริการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของ WDVCAS ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความรุนแรง
ภายในครอบครัวจะติดต่อคุณเพือ่ พูดคุยเกีย่ ว
กับความต้องการของคุณและจะคุยกับคุณเกีย่ ว
กับบริการทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ช่วยเหลือคุณ
หากคุณถูกประเมินว่ากำ�ลังได้รบั การคุกคาม
อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าทีจ่ ะคุยกับคุณเกีย่ วกับ
การส่งต่อเรือ่ งไปทีก่ ารประชุมการดำ�เนินการ
ด้านความปลอดภัย การประชุมนีจ้ ะมีหน่วย
งานต่าง ๆ ทีท่ �ำ งานในด้านความรุนแรงภายใน
ครอบครัวเข้าร่วม และสามารถเริม่ การดำ�เนิน
การอย่างรวดเร็วเพือ่ ลดระดับการคุกคามที่
คุณและครอบครัวของคุณได้รบั พวกเขาจะ
พิจารณาสภาวะแวดล้อมของคุณและสร้างแผน
เพือ่ ความปลอดภัยให้คณ
ุ พิจารณา หลังจากการ
ประชุมเจ้าหน้าทีจ่ ดุ ประสานงานท้องถิน่ จะโทร
หาคุณเพือ่ พูดคุยว่าคุณต้องการรับบริการใดๆที่
เสนอให้หรือไม่
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คำ�ที่ใช้กันโดยทั่วไปในศาล
Consent (คำ�ยินยอม)

บางครั้งผู้ต้องหาจะยอมรับตกลงตามเงื่อนไขใน
AVO ที่ออกให้แก่ตน ในกรณีดังกล่าว คดีนี้จะ
ไม่จำ�เป็นต้องมีการดำ�เนินการพิจารณาไต่สวน
ในวันข้างหน้า ผู้ต้องหาอาจยินยอม ‘โดยที่ไม่ได้
ยอมรับ’ ซึ่งหมายถึงว่าเขา/เธอตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามคำ�สั่งแต่ไม่ยอมรับในข้อเท็จจริงตามที่กล่าว
อ้างในคำ�ร้องเพื่อขอให้ออก AVO
Court list (รายการพิจารณาคดีของศาล)

รายการนี้คือรายการคดีต่างๆ ที่ศาลจะดำ�เนิน
การพิจารณาไต่สวนในแต่ละวัน ศาลบางแห่ง
จะกำ�หนดวันเอาไว้สำ�หรับรายการ AVO โดย
เฉพาะ เพื่อให้มีการพิจารณาคด AVO ส่วนมาก
ในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห

Cross-application (การยื่นคำ�ร้องกลับ)

บางครั้งผู้ต้องหาในคดี AVO จะยื่นคำ�ร้องเพื่อ
ขอให้ศาลออก AVO กลับไปยังบุคคลที่ได้รับการ
คุ้มครอง หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นกับคุณ โปรด
ติดต่อ WDVCAS ประจำ�ท้องถิ่นของคุณทันที
หรือขอรับคำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย หน่วยงาน
ประจำ�ท้องถิ่นของคุณจะสามารถช่วยหาตัวแทน
ทางกฎหมายให้กับคุณได้
Defendant (ผู้ต้องหา)

บุคคลที่ศาลออกคำ�สั่งให้ปฎิบัติตาม
Final order (คำ�สั่งศาลขั้นสุดท้าย)
คำ�สั่งที่ศาลออกให้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
พิจารณา คำ�สั่งนี้จะมีผลบังคับใช้นานเท่าที่ศาล
เห็นว่าคุณจำ�เป็นต้องใช้คำ�สั่งดังกล่าว และคุณ
ไม่จำ�เป็นต้องกลับไปที่ศาลอีก นอกจากในกรณี
ที่คุณต้องการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของคำ�สั่ง
หรือขอต่ออายุคำ�สั่งนั้น

Interim order (คำ�สั่งศาลชั่วคราว)

คำ�สั่งที่มีผลบังคับจนกระทั่งถึงวันกำ�หนดนัด
พิจารณาของศาลในครั้งต่อไป
Magistrate (ผู้พิพากษา)
ผู้พิพากษาจะเป็นผู้ควบคุมการดำ�เนินการของ
ศาลและตัดสินว่าจะออกคำ�สั่ง AVO ให้หรือไม่
ควรจะระบุเงื่อนไขข้อใดบ้างในคำ�สั่งนั้นและจะ
มีผลบังคับใช้เป็นเวลานานเท่าใด ภายในศาลผู้
พิพากษาจะได้รับการเรียกขานว่า ‘Your Honour’
Mention (การกล่าวถึง)
นี่วันที่คดีของคุณได้รับการกล่าวถึงต่อหน้าศาล
หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำ�สั่ง
AVO การพิจารณาคดีจะต้องเลื่อนไปในวันอื่น
คุณควรพยายามไปขึ้นศาลในทุกๆ วันที่มีการ
กล่าวถึงคดีของคุณ หากคุณไม่สามารถไปศาลได้
โปรดโทรแจ้ง WDVCAS ที่ดูแลคดีของคุณอยู่
Police prosecutor

(อัยการตำ�รวจ)

อัยการตำ�รวจจะเป็นผู้ยื่นเสนอข้อมูลต่างๆ
ต่อศาลในนามของตำ�รวจ เช่นเดียวกับการที่
ทนายความจะเป็นผู้ดำ�เนินการในนามของผู้ยื่น
คำ�ร้องเป็นการส่วนตัว
Private applications (การยื่นคำ�ร้อง

เป็นการส่วนตัว)

การยื่นคำ�ร้องขอ AVO ที่ดำ�เนินการโดยบุคคล
ผู้ที่ต้องการขอรับการคุ้มครอง คุณสามารถ
ยื่นคำ�ร้องที่ศาลท้องถิ่นด้วยตัวเองหรืออาจให้
ทนายความเป็นผู้ยื่นเรื่องในนามของคุณได้
Protected person (บุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง)
บุคคลที่ต้องการขอคำ�สั่งศาลหรือที่ศาลออกคำ�สั่งให้
Provisional Order (คำ�สั่งเฉพาะกาล
ชั่วคราว หรือ PO)
คำ�สั่งชั่วคราวที่ตำ�รวจเป็นผู้ดำ�เนินการขอใน
กรณีฉุกเฉิน จนกว่าจะถึงวันกำ�หนดนัดพิจารณา
ของศาล

บริการความช่วยเหลือในชั้นศาลแก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงภายในครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือ
การสนับสนุนและความช่วยเหลือสำ�หรับผูต้ กเป็นเหยือ่
อาชญากรรม
แผนกบริการสำ�หรับผูต้ กเป็นเหยือ่ จะได้รบั การส่งต่อรายงาน
การแจ้งเรือ่ งความรุนแรงภายในครอบครัวทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผูช้ ายทีต่ �ำ รวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รบั

1800 633 063

สายติดต่อเรื่องความรุนแรง
ภายในครอบครัว บริการสำ�หรับ
ครอบครัวและชุมชนของรัฐ
นิวเซาท์เวลส์

ให้ความช่วยเหลือเรือ่ งทีพ่ กั อาศัยฉุกเฉินและการส่งต่อไป
ยังบริการให้ค�ำ ปรึกษา บริการด้านสุขภาพ และบริการด้าน
กฎหมาย (ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน)

1800 656 463

Link2Home

การส่งต่อไปยังบริการสำ�หรับผูท้ ไ่ี ร้ทอ่ี ยูอ่ าศัยทัว่ รัฐ
นิวเซาท์เวลส์ (ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน)

1800 152 152

หน่วยดูแลความรุนแรงภายใน
ครอบครัว องค์กรช่วยเหลือด้าน
กฎหมายในรัฐนิวเซาท์เวลส์

คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย ความช่วยเหลือ การส่งต่อ และการ (02) 9219 6300
เป็นตัวแทนรวมถึงการสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ส�ำ หรับผู้
ตกเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงภายในครอบครัว

บริการสำ�หรับผู้ตกเป็นเหยื่อ

1800 019 123
(สายติดต่อสำ�หรับชาวอะ

บอริจนิ )

บริการด้านกฎหมายสำ�หรับสตรีใน คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย ความช่วยเหลือ การส่งต่อ และการ (02) 8745 6900
เป็นตัวแทนสำ�หรับสตรีโดยเน้นเรือ่ งกฎหมายครอบครัว ความ 1800 810 784
รัฐนิวเซาท์เวลส์
รุนแรงภายในครอบครัวและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
สายติดต่อสำ�หรับคำ�แนะนำ�
ด้านกฎหมายเกีย่ วกับความ
รุนแรงภายในครอบครัว
LawAccess NSW

ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการส่งต่อทางโทรศัพท์ ผูใ้ ช้ 1300 888 529
บริการทีต่ กเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงภายในครอบครัวจะได้
รับบริการให้ค�ำ แนะนำ�ก่อน

บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันความรุนแรงภายใน
ครอบครัวระดับชาติ

ผูใ้ ห้บริการผูเ้ ชีย่ วชาญ การช่วยเหลือสนับสนุน และบริการ www.nationalfvpls.
ด้านกฎหมายทีป่ ลอดภัยตามวัฒนธรรม ให้กบั เหยือ่ /ผูร้ อดชีวติ org/Where-We-Are.
จากความรุนแรงภายในครอบครัวทีเ่ ป็นชาวอะบอริจนิ และชาว php
เกาะทอเรสสเตรททัว่ ออสเตรเลีย สามารถดูรายละเอียดของผู้
ให้บริการในท้องถิน่ แต่ละรายได้จากเว็บไซต์ NFVPLS

บริการผู้เชี่ยวชาญ LGBTIQ
(ผู้รักร่วมเพศ แปลงเพศ และ
สับสนทางเพศ)

ACON – Another Closet

สายติดต่อสำ�หรับบุรษ

คำ�ปรึกษาทางโทรศัพท์และการส่งต่อเรือ่ งสำ�หรับผูต้ กเป็นเหยือ่ 1300 789 978
เพศชายและผูก้ อ่ ความรุนแรงภายในครอบครัว

โปรแกรมการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุรุษในรัฐนิวเซาท์เวลส์

โปรแกรมนีจ้ ะให้ความช่วยเหลือผูช้ ายทีใ่ ช้ความรุนแรงและ www.mbcn-nsw.net
ข่มเหง(อดีต)คูส่ มรสและลูกของพวกเขา ดูรายชือ่ ผูใ้ ห้บริการที่
ผ่านการรับรองในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้บนเว็บไซต์

ศูนย์กฎหมายในเมือง โครงการความสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย

www.anothercloset.
com.au
1800 244 481

ต่อ
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ตำ�รวจนิวเซาท์เวลส์

ความช่วยเหลือฉุกเฉินเกีย่ วกับความรุนแรงภายในครอบครัว 000 หรือ 112 จาก
โทรศัพท์มอื ถือ

บริการความช่วยเหลือในชั้นศาล ข้อมูล ความช่วยเหลือในชัน้ ศาล และการส่งต่อเรือ่ งสำ�หรับสตรี 1800 WDVCAS หรือ
แก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความ ในสถานการณ์ทม่ี คี วามรุนแรงภายในครอบครัวและความช่วย 1800 938 227
เหลือในการขอ ADVO
รุนแรงภายในครอบครัว
WDVCAS ได้รบั การส่งต่อรายงานการแจ้งเรือ่ งความรุนแรง
ภายในครอบครัวทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรีและเด็กทีต่ �ำ รวจรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ได้รบั
1800 RESPECT

การให้ค�ำ ปรึกษา ข้อมูล และการส่งต่อเรือ่ ง
(ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน)

1800 RESPECT หรือ
1800 737 732

ภาษา
โบรชัวร์นี้จัดทำ�ขึ้นในภาษาอาหรับ จีน(ดั้งเดิม) จีน(ตัวย่อ) ดารี/ฟาร์ซี เกาหลี อินโดนีเซีย สเปน ตากาล็อก ไทย เวียดนาม
สิ่งพิมพ์นี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางโดยทั่วไปในเรื่องกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แทนการขอรับคำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย
เราขอแนะนำ�ให้คุณปรึกษากับทนายความเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณข้อมูลที่นำ�เสนอมีความถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์
เอกสารนี้ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร

1800 WDVCAS (1800 938 227)

สั่งโบรชัวร์ออนไลน์ได้ที่ www.legalaid.nsw.gov.au/publications
หรืออีเมล publications@legalaid.nsw.gov.au
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านความช่วยเหลือด้านกฎหมายในนิวเซาท์เวลส์:

คุณต้องการล่ามหรือไม่?

หากคุณต้องการพูดคุยกับเราในภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการแปล			
และล่าม (TIS) ที่หมายเลข 131 450 (9.00 น. – 17.00 น.)

คุณมีปัญหาในการได้ยินหรือการพูดหรือไม่?

หากคุณมีปัญหาในการได้ยินหรือการพูด:
โทรศัพท์ติดต่อเราผ่านทาง National Relay Service ได้ที่ 133 677 หรือ
www.relayservice.gov.au หรือโทรศัพท์ติดต่อ LawAccess NSW
ได้ที่ 1300 889 529
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