ขอมุลเรื่อง

ความสัมพันธ
การใชความรุนแรงและ
ขูเ ข็ญบังคับในครอบครัว
การใชความรุนแรงในครอบครัวเปนไปอยางแพรหลาย
ซึ่งสงผลกระทบตอคนทุกวัย เพศ วัฒนธรรมและภูมิหลัง
ทางเศษฐกิจและสังคม

การคุกคาม
แรงกดดันที่กาวราวหรือการขมขู โทรถึง
หรือสงขอความถึงคุณตลอดเวลา

การทําใหโดดเดี่ยว
ถูกหามพบปะ
ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงและทําใหฉัน
ตองพึ่งพาคูครอง
ของฉัน

การทารุณกรรมทางเทคโนโลยี
ดูขอความ อีเมล
และ โซเชียลมีเดียของคุณโดยปราศจาก
ความยินยอมของคุณ ตรวจเช็คโทรศัพทของ
คุณ
และควบคุม
การเขาถึงของคุณ

การทารุณกรรมทางการ
เงิน
จํากัดการเขาถึงและควบคุมวิธี
ใชเงินของคุณ

เพียงเพราะวาไมมีการทําราย
รางกาย บางคนจึงไมรูตัว
วาพวกเขากําลังอยูในความ
สัมพันธที่ไมดี หรือเปนความ
สัมพันธที่มีการทํารายกัน
ทางดานอื่นๆ
การบังคับควบคุมเปนพฤติกรรมการใชความรุนแรงที่ถูก
ใชเพื่อทําใหคนเกิดความกลัวและ/หรือควบคุมคนหรือ
สถานการณ การใชความรุนแรงในครัวเรือนประเภทนี้เปนที่
รูจักในชื่อของการทารุณกรรมในครอบครัวและสามารถเกิด
ขึ้นในในความสัมพันธของคูรักหรือครอบครัวโดยไมมีใครรู็
เปนเวลานานหลาย ๆ ป
ถาพฤติกรรมการขูเข็ญบังคับนี้ไมไดรับการแกไข อาจนําไป
สูการใชความรุนแรงทางกายที่เปนอันตรายถึงชีวิตได

การสะกดรอยตาม
ถูกติดตามหรือรูส
 ก
ึ วาคูค
 รอง ของคุณทราบ
วาคุณ
กําลังทําอะไรและอยูท
 ไ่ี หน
ตลอดเวลา

การกล่าวโทษ

การบังคับ
ควบคุม

ทําใหเรารูสึกวา
เราเปนฝายที่ตองรับผิดชอบ เปน
ฝายผิด

การดอยคา
ดูถก
ู ทําใหอบ
ั อาย ตอหนาสาธารณชน
ขาดความเคารพและ การใชความลับของ
คุณมาทํารายคุณ

สัญญาณ
ของการ
ถูกขูเข็ญ
บังคับ
คุณมีคนในชีวิตที่กําลังทํา
สิ่งเหล่านี้กับคุณหรือไม่:
•
•
•
•
•

ทําให้คุณรู้สึกกลัว
ควบคุมสิ่งที่คุณทําและพูด
ดูถูกคุณหรือทําให้คุณอับอาย
กล่าวหาว่าคุณเจ้าชู้หรือนอกใจ
กดดันหรือบังคับให้คุณทํา
กิจกรรมทางเพศ
• ข่มขู่ว่าจะทําร้ายคุณ ตัวเขาเอง เพื่อนฝูงหรือ
ครอบครัว
• ตรวจเช็คโทรศัพท์และรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน
ตลอดเวลา
• จํากัดการใช้เงินของคุณ
การกระทําข้างบนนีอ
้ าจเป็นสัญญาณของการ
ขูเ่ ข็ญบังคับและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ถ้าคุณตอบข้อใดข้อหนึ่งว่า ใช่ หรือยอมรับว่า
คุณใช้พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเป็นไปได้ว่าความ
สัมพันธ์ของคุณนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดี

การปั่นหัว โบ้ยความผิด
ทําใหคุณสับสน บีบบังคับอารมณของคุณ
และทําใหคุณสงสัยตัวเองและ
ทําใหคุณรูสึกวาคุณกําลังบา

การขมขู
ขูวาจะฆา ทํารายหรือ
ทําลายชีวิตของคุณ
พวกเขา เพื่อนฝูงและครอบครัว
หรือสัตวเลี้ยง

มีบริการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ได้

การสอบสวน
ถูกถามอยูตลอดเวลา
แลวบอกวาเธอ
กําลังโกหก

การขอคําปรึกษาและความช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่ง
ที่สําคัญแม้ว่าคุณจะยังไม่มั่นใจก็ตาม เราทุก
คนจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือบางครั้งบาง
คราว

บริการชวยเหลือ

TIS
Telephone and
Interpreting Service
(บริการลามทางโทรศัพท)
131 450

สถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
มีภย
ั ต่อชีวต
ิ
Police (ตํารวจ) 000

สายใหความชวยเหลือ

1800RESPECT 1800 737 732
Kids Help Line (สายชวยเหลือเด็ก)
1800 551 800
Lifeline (ไลฟไลน) 131 114
NSW Rape Crisis Line (สายวิกฤต
จากการขมขืนในรัฐ NSW)
1800 424 017
Mensline (สายใหความชวยเหลือบุรุษ)
1300 789 978

ทีพ
่ ก
ั ฉุกเฉิน

Dome ic Violence
Hotline NSW (การใชความรุนแรงใน
ครัวเรือน สายดวน NSW)
1800 656 463
Link2Home 1800 152 152

บริการดานกฎหมาย

Women’s Dome ic Violence
Court Advocacy Service
(หนวยงานบริการเปนตัวแทนสระสานคดี
การใชความรุนแรงในครอบครัวสําหรับ
ผูห
 ญิง)
1800 938 227

บริการสําหรับผูยานถิ่น
มาใหมและ ชุมชน
Advance Diversity Services
(แอดวานซ ไดเวอรซิตี้ เซอรวิส)
9597 5455

Immigrant Women’s Speakout
Association (สมาคมอิมมิแกรนท
วีเมนส สปกเอาท) 9635 8022

บริการใหคา
ํ แนะนํางาน
ใหความชวยเหลือ

Integricare Parenting and Family
Service (บริการการเลี้ยงดูบุตรและ
ครอบครัวแบบบูรณาการ) 9599 7821
Interrelate 1300 473 528
St George and Sutherland
Domestic Violence Service (บริการ
ผูประสบความรุนแรงในครอบครัวของ
St George และ Sutherland)
9113 2495
St George Family Support services
(บริการชวยเหลือครอบครัวใน St
George)
9553 9100
Sutherland Shire Family Services
(บริการชวยเหลือครอบครัวใน
Sutherland Shire) 9528 2933

www.georgesriver.nsw.gov.au

f GeorgesRiverCouncil
i @grcouncil

ฉันอยูในความ
สัมพันธที่ดีหรือไม?
ทางจิตใจ
ทางอารมณ
......................................................................
คูครองของฉันไมตัดสินความรูสึกของ
ฉัน เขาสนับสนุนฉันและเคารพขอบเขต
ของฉัน

คูครองของฉันทําใหฉันรูสึกบาและบอก
วาฉันบา เขาตัดสินความรูสึกของฉันและ
ไมเคารพขอบเขตของฉัน

ทางเพศ
...............................................................................
ฉันมีทางเลือกวาฉันตองการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางเพศหรือไม คูครองของฉันขอ
ความยินยอมและเคารพการตัดสินใจของฉัน

คูครองของฉันทําใหฉันมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางเพศถึงแมวาฉันไมตองการเขาทําทุกอยาง
เทาที่เขาจะทําไดเพื่อโนมนาวและคุกคามฉัน
จนฉันยอมทํา

ทางสั
งคม
..............................................................................
ฉันไดรับการสนับสนุนใหใชเวลากับเพื่อนๆ
และครอบครัวของฉัน เราเขาใจถึงความ
สําคัญของความสัมพันธเหลานี้

ทางกาย
............................................................

ฉันรูสึกปลอดภัยกับคูครองของ
ฉัน เขาไมเคยทํารายฉันหรือคนที่
ฉันหวงใย
คูครองของฉันกระทํารุนแรงกับ
ฉัน ขวางปาสิ่งของใสฉันเวลาเขา
โกรธหรือทุบตีฉัน ระหวางการ
ทะเลาะกัน

ทางการเงิ
น
........................................................................
คูครองของฉันไมควบคุมวิธีการเงินของ
ฉัน ฉันมีการเขาถึงการเงินของฉันได
อยางสมบูรณ

คูครองของฉันควบคุมวาฉันจะใชเงินซื้อ
อะไร เวลาเราทําอะไรดวยกัน ฉันตองเปน
คนจายเสมอ เขาใชเงินของฉันโดยไมขอ
อนุญาต

การควบคุ
มทางเทคโนโลยี
........................................................................
คูครองของฉันไมตรวจโทรศัพทของฉัน
หรือจํากัดคนที่ฉันจะพูดดวยและสิ่งที่
ฉันทําไดทางออนไลน ฉันรูสึกวาไดรับ
ความไววางใจและใชเทคโนโลยีไดตาม
ตองการ

คูครองของฉันไมยอมใหฉันพบกับครอบครัว
หรือเพื่อนฝูง และฉันไมไดรับอนุญาตใหสังคม
กับพวกเขาโดยปราศจากเขาอยูที่นั่นดวย

ทางจิ
ตวิญญาณ
...................................................................
คูครองของฉันเคารพความเชื่อของ
ฉันและเห็นคุณคาของทางเลือกใน
การเขารวมปฏิบัติทางศาสนาหรือจิต
วิญญาณของฉัน

คูครองของฉันไมเห็นดวยกับการ
ปฏิบัติทางศาสนาและจิตวิญญาณของ
ฉัน คอยหามฉันเขารวมกิจกรรมและ
ใชศาสนาและความเชื่อของฉันมา
โจมตีฉัน

คูครองของฉันตรวจสอบขอความและ
บัญชีโซเชียลมีเดียของฉัน ขอรหัสผาน
และบอกฉันวาเขาสามารถเห็นวาฉันอยู
ที่ไหนไดตลอดเวลา

คําพูด

......................................................................................
เราปรึกษาหารือปญหาตาง ๆของเราอยางมีสติ
และเคารพความคิดเห็นของกันและกัน เราสื่อสาร
กันอยางมีประสิทธิภาพและอยางยุติธรรมเพื่อหา
ทางออกที่ดีสําหรับเราแตละคน
คูครองของฉันกลาวโทษฉัน วิจารณฉันเสีย ๆหายๆ
ทําใหฉันขายหนาและดูถูกฉัน

