TỜ THÔNG TIN: LUẬT LỆ QUY ĐỊNH THẾ NÀO VỀ BẠO
HÀNH GIA ĐÌNH?
Mọi người đều có quyền có cuộc sống an lành không bị bạo hành và ngược đãi. Một người nào đó hành hung, hăm dọa,
hoặc ép buộc người khác quan hệ tình dục hoặc cưỡng hiếp là trái luật.
Nếu ai sắp bị nguy hiểm hoặc nếu đã bị hành hung hoặc xâm phạm tính dục, hăm dọa hay rình mò theo dõi, họ có thể gọi
cảnh sát qua số 000.
Tại Victoria, nếu một người nào đó cần được bảo vệ khỏi bị bạo hành thêm nữa, họ có thể xin tòa cấp Án lệnh Can thiệp
(Intervention Order). Cảnh sát cũng có thể thay mặt một người nào đó xin Án lệnh Can thiệp. Án lệnh Can thiệp là lệnh của
tòa án, có thể buộc kẻ bạo hành phải tuân theo các điều kiện khác nhau, chẳng hạn như họ không được hành hung hoặc
hăm dọa, hoặc không được đến gần hoặc liên lạc với người kia. Nếu kẻ bạo hành không tuân theo Án lệnh Can thiệp, họ có
thể bị khép tội hình sự.

TRÌNH BÁO VỤ BẠO HÀNH GIA
ĐÌNH
Tại Victoria, những người giữ chức vụ nhất định phải trình báo
nếu một đứa trẻ đã bị hoặc có nguy cơ bị hành hung hoặc lạm
dụng tình dục. Những người này bao gồm bác sĩ, y tá, nữ hộ
sinh, giáo viên, hiệu trưởng, chuyên viên tâm lý học đã đăng
ký hoặc bất cứ ai có trình độ sau trung học về lĩnh vực thanh
niên, công tác xã hội và an sinh, làm việc cho các dịch vụ y tế,
giáo dục, cộng đồng và an sinh.
Nếu một nhà lãnh đạo tôn giáo giữ một (hoặc nhiều) chức vụ
này, thì họ phải trình báo nguy cơ một đứa trẻ có thể bị hành
hung hoặc bị hại về tình dục.
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Tại Victoria, theo luật các nhà lãnh đạo tôn giáo không bắt
buộc phải trình báo vụ bạo hành gia đình liên qua đến người
lớn.
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