
WESTERNSYDNEY.EDU.AU/ 
RESPECTNOWALWAYS

ĐỂ ĐƯỢC 
GIÚP ĐỠ
Trong trường hợp khẩn cấp, 
luôn luôn gọi số 000

An toàn và An ninh Trường 
sở: 1300 737 003

Dịch vụ Tư vấn Đại học hoặc 
Dịch vụ Phúc lợi: 1300 668 370

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ về  
ảnh hưởng của tội phạm đối với  
việc học, thông tin về thị thực,  
nhu cầu về chỗ ở, y tế hoặc tài chính.

http://westernsydney.edu.au/respectnowalways
http://westernsydney.edu.au/respectnowalways


LUÔN LUÔN 
CÓ SẴN SỰ 
GIÚP ĐỠ
≥ Luôn luôn có An 

toàn và An ninh 
Trường sở: hãy gọi 
số 1300 737 003 
(24 hours hotline) 

≥ Cấp cứu / Cảnh 
sát, gọi số 000

≥ Bạn không cô 
đơn, và luôn có 
sẵn sự giúp đỡ.

AN TOÀN, TRỢ GIÚP VÀ LIÊN KẾT



KHÔNG PHẢI 
LỖI CỦA BẠN
Nếu bạn là nạn nhân bị xâm 
phạm tình dục thì điều này 
không bao giờ là lỗi của bạn.

Sự đồng ý về tình dục phải hoàn  
toàn không bị ép buộc, ví dụ như  
bị đe dọa, dọa dẫm hoặc quấy rối.  
Một người đang bị ảnh hưởng 
của thuốc men, ma túy hoặc 
rượu bia hoặc đang ngủ thì 
không thể có sự ưng thuận.

AN TOÀN, TRỢ GIÚP VÀ LIÊN KẾT



TÔI CẢM THẤY  
TỆ QUÁ, THẬT KHÓ 
NÓI CHO AI BIẾT
Tân, một sinh viên quốc tế là nạn  
nhân bị xâm phạm tình dục. Cô sợ  
hãi vì phạm nhân đe dọa hủy bỏ thị  
thực của cô nếu cô nói cho ai biết,  
và cô sợ làm nhục danh giá gia đình.

Thị thực du học của bạn sẽ không 
bị ảnh hưởng nếu bạn là nạn nhân 
bị xâm phạm tình dục và báo cáo 
tội ác này với cảnh sát ở số 000.

AN TOÀN, TRỢ GIÚP VÀ LIÊN KẾT



LÒNG CAN ĐẢM 
VÀ SỨC MẠNH
Tan chứng tỏ lòng can đảm và sức  
mạnh bằng cách tìm sự giúp đỡ. 
Cô liên lạc với Dịch vụ Tư vấn Đại 
học ở số 1300 668 370, vì sự đau 
buồn khiến cô khó học và cô không 
còn cảm thấy an toàn. Tân đã phục 
hồi và cảm thấy an toàn trở lại.

Dịch vụ Tư vấn  
cung cấp cho Tan một  
nơi tin cẩn để hồi phục.

AN TOÀN, TRỢ GIÚP VÀ LIÊN KẾT



TÔN TRỌNG. 
BÂY GIỜ.

LUÔN LUÔN.
AN TOÀN, TRỢ GIÚP 

VÀ LIÊN KẾT

SINH VIÊN 
QUỐC TẾ

VIỆN ĐẠI HỌC  
MIỀN TÂY SYDNEY 

LUÔN HỖ TRỢ  
CHO BẠN



TÔN TRỌNG. BÂY GIỜ. LUÔN LUÔN.

THÍCH NGHI 
VỚI CUỘC 
SỐNG TẠI ÚC

Học tập tại Úc là  
một thời gian thú vị 
mà bạn có thể cảm 
thấy choáng ngợp.

Từ từ và khi hiểu  
thêm về nền văn  
hóa Úc, bạn có thể 
bắt đầu cảm thấy dễ 
lo liệu mọi việc hơn.



SỐNG THOẢI 
MÁI TẠI ÚC
≥ Dịch vụ Phúc lợi Sinh viên  

có thể cung cấp cho bạn các  
công cụ để giúp bạn ổn định  
và sống thoải mái tại Úc.

≥ 1300 668 370

≥ WESTERNSYDNEY.EDU.AU/
WELFARE

TÔN TRỌNG. BÂY GIỜ. LUÔN LUÔN.

THÍCH NGHI
VỚI CUỘC
SỐNG TẠI ÚC

Học tập tại Úc là
một thời gian thú vị 
mà bạn có thể cảm 
thấy choáng ngợp.

Từ từ và khi hiểu
thêm về nền văn
hóa Úc, bạn có thể 
bắt đầu cảm thấy dễ 
lo liệu mọi việc hơn.

http://WESTERNSYDNEY.EDU.AU/WELFARE
http://WESTERNSYDNEY.EDU.AU/WELFARE


CÁC TRẢI 
NGHIỆM MỚI
Học tập tại Úc mang lại rất nhiều trải 
nghiệm mới mẻ, và đối với một số 
sinh viên quốc tế thì đây cũng là lần  
đầu tiên họ sống xa gia đình.

Điều quan trọng là nói với ai đó 
nếu bạn đang gặp khó khăn.

Bạn không đơn độc một mình đâu!

TÔN TRỌNG. BÂY GIỜ. LUÔN LUÔN.



SỰ AN TOÀN CỦA 
BẠN LÀ TRÊN HẾT
Tại Úc, bạn có quyền được an toàn 
và có cuộc sống không bị quấy 
rối, gặp bạo lực và bị tổn hại.

Đôi khi có thể có những chuyện sai 
trái và tìm kiếm sự giúp đỡ sớm có thể 
làm cho mọi chuyện ít đáng sợ hơn.

Thị thực du học của bạn sẽ không 
bị ảnh hưởng nếu bạn là nạn 
nhân của tội ác và báo cáo tội 
ác này với cảnh sát ở số 000. 

TÔN TRỌNG. BÂY GIỜ. LUÔN LUÔN.



XÂM PHẠM 
TÌNH DỤC
Xâm phạm tình dục là bất kỳ hành 
vi tình dục nào khiến ai đó cảm 
thấy bị đe dọa, không thoải mái, 
không an toàn hoặc sợ hãi. Xâm 
phạm tình dục là phạm pháp ở Úc.

Bạn có thể báo cáo xâm phạm 
tình dục đối với mình hoặc người 
khác tại trạm cảnh sát địa phương 
hoặc gọi điện thoại số 000.

TÔN TRỌNG. BÂY GIỜ. LUÔN LUÔN.



AI CÓ THỂ 
BỊ ẢNH 
HƯỞNG?
Bất kỳ ai thuộc mọi lứa  
tuổi, giới tính, nền tảng 
văn hóa hoặc khuynh 
hướng tình dục đều 
có thể là nạn nhân của 
xâm phạm tình dục.

Phạm nhân cố gắng làm 
nạn nhân cảm thấy có lỗi 
và có thể làm cho họ sợ 
đến nổi không dám tìm sự 
giúp đỡ. Bạn không có lỗi 
nếu có ai đó làm hại bạn.TÔN TRỌNG. BÂY GIỜ. LUÔN LUÔN.


