
Địa điểm liên hệ với chúng tôi:

Chúng tôi làm việc tại Multi-Disciplinary 
Centre (Trung tâm Đa ngành) (MDC) 

236 Hoppers Lane, Werribee, VIC 3030.
(Số tham chiếu trên bản đồ Melways: 206 J4)

Muốn biết chi tiết về các tuyến giao thông 
công cộng, hãy gọi điện cho Public Transport 
Victoria (Giao thông Công cộng Victoria) theo 

số 1800 800 007.

Tấn công tình dục là gì?
Tấn công tình dục là bất kỳ hành vi nào mang 
tính chất tình dục, ngoài ý muốn hoặc làm cho 
quý vị cảm thấy sợ hãi hoặc khó chịu. 
Tấn công tình dục bao gồm:
 •  quấy rối tình dục
 •  đụng chạm hay vuốt ve ngoài ý muốn
 •  hành vi hay lời nói khêu gợi
 •  phơi bày cơ thể
 •  cưỡng hiếp
 •  loạn luân
Nếu quý vị là nạn nhân/người sống sót từ vụ tấn 
công tình dục, quý vị không có gì đáng trách. 
Đó luôn luôn là lỗi của người tấn công quý vị.
Tấn công tình dục là vi phạm nhân quyền cơ 
bản, vì vậy đó là một tội hình sự đối với cá nhân 
và xã hội

Western Region Centre Against Sexual Assault Inc  
(Trung tâm Chống Tấn công Tình dục Miền Tây)

ABN 29 351 352 921
236 Hoppers Lane, Werribee, VIC 3030.

Fax: 9216 0440

Điện thoại ngoài giờ làm việc về 
Khủng hoảng do Tấn công Tình dục

1800 806 292

Tư vấn 9216 0444

info@westcasa.org.au

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

Chúng tôi có thể giúp đỡ
•  Gọi 9216 0444 để biết thông tin, 

được hỗ trợ và để nói chuyện 
về các lựa chọn tư vấn.

•  Chúng tôi có một loạt các tài liệu 
thông tin hữu ích , các tài liệu 
này cũng có thể tải về từ trang 
mạng của chúng tôi.

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

  Gatehouse cũng cung cấp tư 
vấn tại MDC, Werribee.

www.westcasa.org.au

Dịch vụ tư vấn nhằm mục 
đích tạo điều kiện hàn gắn 
vết thương cho nạn nhân/

người sống sót từ tấn công 
tình dục và hoạt động hướng 
tới xoá bỏ bạo hành tình dục 

trong xã hội. 

Điện thoại văn phòng 9216 0411

Multi-Disciplinary Centre - Werribee
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236 HOPPERS LANE



     Tư vấn
Tư vấn ngắn hạn đến trung hạn trong môi 
trường an toàn và bảo mật cho nạn nhân/người 
sống sót từ tấn công tình dục.
Tư vấn cho người thân, bạn đời và bạn bè không 
phạm tội. Mọi dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 
Tất cả các nhân viên Tư vấn ở WestCASA đều 
được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm 
làm việc với nạn nhân/người sống sót từ tấn 
công tình dục. 
Quý vị có thể làm hẹn ở Werribee Multi-
Disciplinary Centre (văn phòng chính), Footscray 
và Melton.
Hỗ trợ ngoài giờ làm việc theo Đường dây điện 
thoại ngoài giờ làm việc về Khủng hoảng Tấn 
công Tình dục : 1800 806 292 / 9216 0444.

• được lắng nghe
• được tin tưởng
• được đối xử tử tế
•  được giao tiếp bằng ngôn ngữ của mình, 

có thông dịch viên nếu cần
• được đối xử với sự nhạy cảm và thông hiểu
• được kiểm soát các lựa chọn của mình
•  được cung cấp thông tin liên quan về các 

lựa chọn của mình
•  được bảo tồn tính bảo mật và quyền riêng 

tư.

WestCASA có các dịch vụ dành cho 
tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, 
là nạn nhân/người sống sót từ tấn 
công tình dục.
WestCASA là dịch vụ dành cho mọi 
người ở mọi giới tính, xu hướng tình 
dục, văn hoá, tôn giáo và khả năng.

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

WESTCASA CUNG CẤP:

     Bênh vực
Thông tin về các lựa chọn pháp lý, các nguồn 
lực hay dịch vụ hỗ trợ nhu cầu của quý vị.
Giới thiệu đến các dịch vụ khác có thể giúp đỡ 
và hỗ trợ quý vị phục hồi.

      Chăm sóc khi có Khủng 
hoảng

Chúng tôi cung cấp sự đối phó khủng hoảng 
cho các vụ tấn công tình dục mới xảy ra. Các 
đơn vị chăm sóc lúc khủng hoảng này nằm 
trong Bệnh viện Sunshine và Werribee MDC.
Bộ phận ở Sunshine cung cấp sự kết nối 24 giờ 
với WestCASA cho các nạn nhân/người sống 
sót từ tấn công tình dục gần đây, những người 
cần được tư vấn và hỗ trợ lúc khủng hoảng.  
WestCASA làm việc hợp tác với Cảnh sát 
Victoria, Viện Y học Pháp y Victoria và Y tế 
Miền Tây để tạo môi trường an toàn và bình an, 
nơi nạn nhân/người sống sót nhận được thông 
tin và lựa chọn liên quan đến các thủ tục pháp 
lý và chăm sóc y tế.

      Tư vấn qua Điện thoại và 
Tiếp nhận 

Nhân viên tiếp nhận làm việc từ thứ Hai đến 
thứ Sáu từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều. 
Nhân viên tiếp nhận có thể cung cấp thông 
tin và hỗ trợ qua điện thoại. Quý vị sẽ cần nói 
chuyện với Nhân viên Tiếp nhận để thảo luận 
các lựa chọn tư vấn cho quý vị. 

     Làm việc theo Nhóm
Nhiều nhóm hỗ trợ được tổ chức trong suốt cả 
năm do các nhân viên có kinh nghiệm chủ trì.

     Giáo dục và Đào tạo
Cung cấp thông tin và giáo dục cho cộng đồng, 
tổ chức các buổi hội thảo và các buổi huấn nghệ 
phù hợp cho các chuyên viên, các nhóm và cơ 
quan trong khu vực miền tây.

“Ngay lập tức quý vị sẽ 
có cảm giác hòa nhập và 
tin tưởng".

“Không hề có thái độ lúng 
túng hay trịch thượng.”

“Một không khí làm việc 
êm ả và an toàn.”

     Trị liệu Cơ thể
Shiatsu và Yoga hỗ trợ chấn thương Tâm lý  
do hai nhân viên có kinh nghiệm dạy  
và dành cho các cá nhân hiện đang tham gia tư 
vấn ở dịch vụ này. Các chương trình này được 
tổ chức định kỳ trong suốt cả năm.

     Ý kiến tham vấn
Các ý kiến tham vấn y khoa phụ được cung cấp 
cho các chuyên viên khác nhằm tối ưu hoá chất 
lượng chăm sóc họ cung cấp cho nạn nhân/
người sống sót từ tấn công tình dục.


