
Tìm chúng tôi ở đâu:

Chúng tôi tọa lạc tại số 53 Ballarat Road 
(góc Moore Street), Footscray 

(Tọa độ bản đồ Melways: 42 D3)

Muốn biết chi tiết các tuyến phương tiện giao 
thông công cộng, xin quý vị gọi điện thoại cho Cơ 
quan Phương tiện Giao thông Công cộng Victoria 

(Public Transport Victoria) qua số 1800 800 007.

Xâm phạm tình dục là gì?
Xâm phạm tình dục là bất kỳ hành vi tình 
dục nào có tính cách cưỡng ép hoặc làm 
cho quý vị cảm thấy sợ hay khó chịu.

Xâm phạm tình dục bao gồm:
 •  quấy rối tình dục
 •  sờ chạm hay mơn trớn không thuận tình
 •  hành vi hoặc lời nói gợi ý
 •  phô bày thân thể
 •  hiếp dâm
 •  loạn luân

Nếu là nạn nhân/người sống sót vụ xâm phạm 
tình dục, quý vị không có lỗi mà đó luôn là 
trách nhiệm của người đã xâm phạm quý vị.

Xâm phạm tình dục là vi phạm nhân quyền 
cơ bản và do đó là tội phạm đối với cá nhân 
và xã hội.

Western Region Centre Against Sexual Assault Inc

ABN 29 351 352 921

Bưu chính: PO Box 443, Footscray. Victoria 3011

Fax: 9687 8960

Đường dây Trợ giúp Sau Giờ Làm Việc 

cho Trường hợp bị Xâm phạm Tình dục

1800 806 292

Tư vấn 9687 5811

info@westcasa.org.au

Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Chúng tôi có thể giúp
• Gọi số 9687 5811  
 Để được biết thông tin, trợ 
 giúp và thảo luận về những 
 dịch vụ tư vấn.

• Chúng tôi có tài liệu thông 

 tin về nhiều đề tài và quý vị 
 cũng có thể tải về máy từ 
 trang mạng của chúng tôi.

• Các dịch vụ dành cho trẻ em 
 dưới 12 tuổi: gọi điện thoại 
 cho Gatehouse Centre, đặt 
 trong Bệnh viện Nhi đồng, 
 Điện thoại 9345 6391.

www.westcasa.org.au
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WestCASA là dịch vụ tư 
vấn nhằm mục đích tạo 

điều kiện thuận lợi để nạn 
nhân/người sống sót vụ 
xâm phạm tình dục phục 
hồi và tìm cách diệt trừ 
vấn đề bạo lực tình dục 
trong xã hội chúng ta.

Hành chính 9687 8637



Tư vấn
Dịch vụ tư vấn ngắn hạn đến trung hạn trong môi 
trường an toàn và bảo mật, miễn phí dành cho nạn 
nhân/người sống sót vụ xâm phạm tình dục và thân 
nhân khác trong nhà, người bạn đời và bạn bè.

Tất cả nhân viên tư vấn tại WestCASA đều được đào 
tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm làm việc với 
nạn nhân/người sống sót vụ xâm phạm tình dục.

Các cuộc hẹn là tại Footscray, Hoppers Crossing và 
Melton.

Dịch vụ trợ giúp sau giờ làm việc của Đường dây Trợ 
giúp Sau Giờ Làm Việc cho Trường hợp bị Xâm phạm 
Tình dục Tiểu bang Victoria (Victorian After Hours 
Sexual Assault Crisis Line): 
1800 806 292 / 9687 5811.

• được trình bày

• được tin tưởng

• được đối xử bình đẳng

• giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, có thông 
 dịch viên nếu cần thiết

• được đối xử tế nhị và cảm thông

• có quyền lựa chọn

• được cho biết thông tin liên quan 
 đến các lựa chọn

• mọi chi tiết sẽ được bảo mật và đời 
 tư được giữ kín.

Các dịch vụ của West-
CASA dành cho phụ nữ, 
các ông và thanh thiếu 
niên từ 12 tuổi trở lên là 
nạn nhân/người sống sót 
vụ xâm phạm tình dục.

WestCASA được thành lập dựa trên cơ sở tôn 
trọng các quyền của nạn nhân/người sống sót để:

WESTCASA CUNG CẤP:

Bênh vực
Thông tin về các lựa chọn pháp lý, các nơi khác và dịch 
vụ khác để quý vị được trợ giúp theo nhu cầu của mình.

Giới thiệu đến các dịch vụ khác có thể giúp đỡ và trợ 
giúp quý vị phục hồi.

Chăm sóc trong trường 
hợp khủng hoảng
Đơn vị chăm sóc trong trường hợp khủng hoảng 
được đặt trong Bệnh viện Sunshine. Đơn vị này là 
mối liên kết 24/24 với WestCASA cho nạn nhân/
người sống sót vụ xâm phạm tình dục xảy ra gần 
đây, và cần được tư vấn và trợ giúp trong lúc bị 
khủng hoảng.

WestCASA cộng tác với Cảnh sát Victoria và West-
ern Health để bảo đảm nạn nhân/người sống sót 
có thông tin và được sử dụng các thủ tục pháp lý 
và dịch vụ chăm sóc y tế.

Tư vấn & Tiếp 

nhận qua Điện thoại
Một nhân viên tiếp nhận sẽ làm việc từ thứ Hai đến 
thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều - 4 giờ 
30 chiều. Nhân viên tiếp nhận có thể phổ biến thông 
tin và trợ giúp qua điện thoại.

Quý vị cần phải nói chuyện với nhân tiếp nhận để 
thảo luận về các lựa chọn của mình về dịch vụ tư vấn.

Điều trị theo nhóm
Một số nhóm điều trị được tổ chức suốt năm do các 
nhân viên phụ trách giàu kinh nghiệm thực hiện.

Tham khảo ý kiến
Cung cấp dịch vụ tham khảo ý kiến thứ nhì và lâm 
sàng cho các chuyên viên khác để họ có thể chăm 
sóc tốt nhất cho nạn nhân/người sống sót vụ xâm 
phạm tình dục.

Giáo dục & Huấn luyện
Cung cấp thông tin và giáo dục cộng đồng và 
các hội thảo cùng các buổi huấn luyện chuyên đề 
dành cho chuyên gia, các nhóm và các tổ chức tại 
Vùng phía Tây.

“Quý vị lập tức sẽ cảm 

thấy thoải mái và tin cậy.”
“Không cảm thấy ngại 
ngùng hay có thái độ 

trịch thượng.”

“Bầu không khí yên 
tĩnh và an toàn.”


