
กฎบัตัรว่า่ด้ว้่ยบัรกิารคว่ามรนุแรงในครอบัครวั่
ความรุุนแรุงในครุอบครัุวเป็็นการุละเมดิสิทิธิมินุษยชนอย่างหน่�ง
ของแต่่ละบุคคล ทุกคนมสีิทิธิมินุษยชนสิากลในการุรุอดพ้น้จาก
ความรุุนแรุง
Berry Street ใหบ้รุกิารุผู้้เ้ชี�ยวชาญดา้นความรุนุแรุงในครุอบครัุวใน
ภาคเหนอืของเมลเบริุน์ (Northern Specialist Family Violence 
Service) และในภาคต่ะวนัต่ก (Western Specialist Family 
Violence Service) 
สิทิธิใินความป็ลอดภัยของผู้้รัุ้บเครุาะห ์ คอืวัต่ถุุป็รุะสิงคห์ลักของ
บรุกิารุผู้้เ้ชี�ยวชาญดา้นความรุนุแรุงในครุอบครัุวของเรุา และจะเป็็น
หลกัยด่มั�นในการุป็ฏิบิตั่งิานทกุดา้นของเรุา 
บรุกิารุของเรุาใหก้ารุสินับสินุนชว่ยเหลอืแกผู่้้รัุ้บเครุาะหจ์ากความ
รุนุแรุงในครุอบครัุวและบตุ่รุของเขา รุวมถุง่หญงิที�มเีพ้ศสิมัพั้นธิก์บัชาย
และผู้้ท้ี�มาจากชมุชนหญงิชอบหญงิ (เลสิเบยีน) ชายชอบชาย(เกย)์
รัุกรุว่มสิองเพ้ศ (ไบเซกสิช์วล) คนขา้มเพ้ศ (ทรุานสิเจนเดอรุ)์ คน 
เพ้ศกำากวม (อนิเต่อรุเ์ซก็สิ)์ ผู้้ช้อบเพ้ศเดยีวกนั (เควยีรุ)์ รุวมเรุยีกวา่ผู้้ ้
มคีวามหลากหลายทางเพ้ศ (LGBTIQ+) ผู้า่นโป็รุแกรุมเฉพ้าะทางดา้น
ความรุนุแรุงในครุอบครัุวนานาป็รุะเภท นอกจากนี� บรุกิารุบางป็รุะเภท
ของเรุายงัทำางานรุว่มกบัชายที�มเีพ้ศสิมัพั้นธิก์บัหญงิ ผู้้ซ้ ่�งถุก้รุะบวุา่
เป็็นทั �งผู้้รัุ้บเครุาะหข์องความรุนุแรุงในครุอบครัุว และผู้้ก้รุะทำาความ
รุนุแรุงในครุอบครัุวอกีดว้ย
เรุาต่อ้งการุความแน่ใจวา่ เรุาไดจั้ดหาบรุกิารุที�ต่รุงต่อ่ความต่อ้งการุ
สิ่วนบุคคลของคุณ กฎบัต่รุนี�แสิดงความมุ่งมั�นของเรุาที�มตี่่อคุณ 
ขณะที�คณุกำาลงัรุอรัุบความสินับสินุนและความชว่ยเหลอืจาก Berry 
Street เรุามุง่มั�นที�จะใหค้วามสินับสินุนที�มคีณุภาพ้สิง้แกผู่้้ใ้ช ้บรุกิารุ
ของเรุาทกุคนโดยป็รุาศจากการุเลอืกป็ฏิบิตั่ ิ

คว่ามมุง่ม ั�นในบัรกิารของเรา 
บรุกิารุ ความชว่ยเหลอื และความสินับสินุนของเรุาจะ:
• ไมค่ดิเงนิ 
• รุวมทกุอยา่งและเป็็นไป็ดว้ยความนับถุอื
• ป็ฏิบิตั่ติ่ามวฒันธิรุรุมของคณุ 
• รัุบทรุาบความต่อ้งการุและสิถุานการุณส์ิว่นบคุคลของคณุ 
• แจง้ใหค้ณุทรุาบเกี�ยวกบัสิทิธิ ิทางเลอืก และบรุกิารุต่า่งๆ ที�มใีห ้
คณุและบตุ่รุของคณุ

• เป็็นป็ากเสิยีงแทนคณุและบตุ่รุของคณุ
• สินับสินุนคณุในการุต่ดัสินิใจสิำาหรัุบต่วัคณุเองและบตุ่รุของคณุ 
• ชว่ยคณุคดิเกี�ยวกับอันต่รุายที�คณุและบุต่รุของคณุกำาลังป็รุะสิบ 
และความป็ลอดภยัของคณุ

สิทิธิขิองคณุ
บรุกิารุผู้้เ้ชี�ยวชาญดา้นความรุนุแรุงในครุอบครัุวของ Berry Street 
มุง่มั�นที�จะสิรุา้งความแน่ใจวา่คณุต่รุะหนักถุง่สิทิธิขิองคณุรุะหวา่งที�
คุณกำาลังรัุบความชว่ยเหลอืสินับสินุนจากเรุา ในการุใชบ้รุกิารุของ
เรุา คณุและบตุ่รุของคณุมสีิทิธิทิี�จะ:
• รุ้ส้ิก่ป็ลอดภยั และมคีวามป็ลอดภยั
• มผีู้้รัุ้บฟัังและรัุบรุ้ปั้็ญหาของคณุ
• ไดรัุ้บการุป็ฏิบิัต่อิย่างยกย่องและนับถุอืเกี�ยวกับเอกลักษณ์ทาง
วฒันธิรุรุม ความสิามารุถุ เพ้ศ รุสินยิมทางเพ้ศ จติ่วญิญาณ และ/
หรุอืศาสินา

• ไดรัุ้บขอ้มล้ที�ถุก้ต่อ้ง
• ต่ดัสินิใจดว้ยต่วัของคณุเอง 
• รุอ้งเรุยีนและ/หรุอืแสิดงความคดิเห็นเกี�ยวกบับรุกิารุนี�
• เป็็นสิว่นต่วัและเป็็นความลบั*
*โป็รุดดบ้ท: เมื�อไรุทสีิามารุถุนำาขอ้มล้ไป็ป็รุก่ษาหารุอืกบัผู้้อ้ื�นโดยไมต่่อ้งได ้
รัุบความยนิยอมจากฉัน?

การทำางานรว่่มกนั 
บรุกิารุและสิิ�งแวดลอ้มทั �งหมดของเรุาเป็็นบรุเิวณที�ป็ลอดจากความ
รุนุแรุง ผู้้ใ้ชบ้รุกิารุและโป็รุแกรุมต่า่งๆ ของเรุาทกุคนควรุรุ้ส้ิก่ป็ลอดภยั
และไดรัุ้บความป็ลอดภยั Berry Street มุง่มั�นที�จะสินับสินุนใหผู้้้ใ้ช ้
บรุกิารุของเรุาทกุคนรุ้ส้ิก่ป็ลอดภัยและปั็ญหาของพ้วกเขาไดรัุ้บการุ
รัุบฟััง
เนื�องจากเรุาทำางานรุว่มกนัเพ้ื�อชว่ยเหลอืและสินับสินุนคณุ เรุาจง่ใครุ่
ขอรุอ้งใหค้ณุ:
• ป็ฏิบิัต่ติ่่อเจา้หนา้ที�ของเรุาและผู้้ใ้ชบ้รุกิารุคนอื�นๆ ดว้ยความ
ยกย่องนับถุือ

• แสิดงความคดิเห็นของคุณเพ้ื�อที�เรุาจะไดท้รุาบว่างานที�เรุาทำา
ถุก้ต่อ้ง และมสีิ ิ�งใดบา้งที�ต่อ้งแกไ้ขป็รัุบป็รุงุ

คว่ามเป็็นสิว่่นตวั่ 
การุเขา้รุว่มกบับรุกิารุ Berry Street Family Violence Service ของ
คณุเป็็นการุกรุะทำาดว้ยความสิมคัรุใจ ยิ�งเรุาทรุาบขอ้มล้ที�เกี�ยวขอ้งกบั
สิถุานการุณข์องคณุมากเทา่ใด เรุากจ็ะสิามารุถุใหค้ำาแนะนำาและความ
ชว่ยเหลอืแกค่ณุมากยิ�งข่�นเทา่นั�น อยา่งไรุก็ต่าม เป็็นสิทิธิขิองคณุ
เสิมอที�จะต่ดัสินิใจวา่คณุต่อ้งการุเปิ็ดเผู้ยเรุื�องอะไรุใหเ้รุาทรุาบ
นอกจากนี� ขอ้มล้ที�คณุใหเ้รุาอาจถุก้นำาไป็ใชใ้นการุสิง่คณุต่อ่ไป็ยงั
บรุกิารุอื�นๆ ดว้ย และเรุาจะขอความยนิยอมจากคณุในการุกรุะทำาดงั
กลา่วเสิมอ นอกจากนี� ขอ้มล้ที�ไมรุ่ะบเุอกลกัษณอ์าจถุก้นำาไป็ใช ้
สิำาหรัุบการุรุายงานต่อ่องคก์รุที�ใหท้นุอดุหนุนเกี�ยวกับจำานวนของผู้้ ้
ใชบ้รุกิารุที�เรุากำาลงัทำางานดว้ย และเพ้ื�อวตั่ถุปุ็รุะสิงคใ์นการุป็รุะกนั
คณุภาพ้ การุวจัิยและการุป็รุะเมนิ

เรุามคีวามเชื�อมั�นวา่เด็ก คนหนุ่มสิาว และครุอบครัุว ควรุป็ลอดภยั เจรุญิรุุง่เรุอืง และมคีวามหวงั 
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การเขา้ถึงึขอ้มลู 
พ้รุะรุาชบญัญัต่คิุม้ครุองขอ้มล้สิว่นบคุคลเปิ็ดโอกาสิใหค้ณุไดเ้ห็นขอ้มล้ใดๆ ที� Berry Street เกบ็ไวเ้กี�ยวกบัคณุ คณุสิามารุถุขอดบ้นัทก่ต่า่งๆ 
ของคณุที� Berry Street เกบ็ไว ้ ดว้ยการุแจง้ความป็รุะสิงคต์่อ่เจา้หนา้ที�ที�คณุต่ดิต่อ่ต่ามป็รุกต่ ิหรุอืต่อ่ผู้้จั้ดการุอาวโุสิของบรุกิารุผู้้เ้ชี�ยวชาญ
ดา้นความรุนุแรุงในครุอบครัุว หรุอื คณุจะโทรุศพั้ทถ์ุง่เจา้หนา้ที�ความเป็็นสิว่นต่วัของ Berry Street ที�หมายเลข 03 9429 9266 กไ็ด ้

บัทบัญัญตัวิ่า่ด้ว้่ยการแบัง่ป็นัขอ้มลู•

 ภายใต่ ้ Child Information Sharing Scheme (CISS, โครุงการุแบง่ปั็นขอ้มล้เกี�ยวกบัเด็ก) และFamily Violence Information 
Sharing Scheme (FVISS, โครุงการุแบง่ปั็นขอ้มล้เกี�ยวกบัความรุนุแรุงในครุอบครัุว) องคก์รุที�ไดรัุ้บการุอนุมตั่ ิ(เชน่ Berry Street) สิามารุถุ
แบ่งปั็นขอ้ม้ลไดโ้ดยไม่ต่อ้งไดรัุ้บความความเห็นชอบจากองคก์รุที�ไดรัุ้บการุอนุมัต่อิงคก์รุอื�นๆ ถุา้ขอ้ม้ลนั�นสิง่เสิรุมิความผู้าสิกุและความ
ป็ลอดภยัของเด็ก หรุอืเกี�ยวขอ้งกบัการุป็รุะเมนิและการุจัดการุความเสิี�ยงดา้นความรุนุแรุงในครุอบครัุวต่อ่เด็ก อน่�ง ยงัจำาเป็็นต่อ้งไดรัุ้บความ
ยนิยอมจากผู้้รัุ้บเครุาะหท์ี�เป็็นผู้้ใ้หญ ่นอกเสิยีจากวา่ขอ้มล้นั�นๆ เกี�ยวขอ้งกบัการุป็รุะเมนิหรุอืการุจัดการุความเสิี�ยง ต่อ่ผู้้รัุ้บเครุาะหท์ี�เป็็นเด็ก 
หากเป็็นไป็ได ้ เรุาจะขอความยนิยอมของคณุกอ่นการุแบง่ปั็นขอ้มล้ อยา่งไรุก็ต่าม ในกรุณีเรุง่ดว่นและความเสิี�ยงสิง้ การุป็ฏิบิตั่ดิงักลา่วอาจ
เป็็นสิิ�งสิดุวสิิยั 

เม่�อไรท่�ขอ้มลูสิามารถึถึกูนำาไป็ป็รกึษาหารอ่กบัับัคุคลอ่�นโด้ยท่�ฉันัไมใ่ด้อ้นญุาต? 
• เมื�อเรุามคีวามวติ่กกงัวลอยา่งหนักเกี�ยวกบัความป็ลอดภยัของคณุ หรุอืของบตุ่รุของคณุ
• เมื�อเรุาถุก้กฎหมายบงัคบัใหจั้ดหาขอ้มล้สิำาหรัุบการุดำาเนนิคดใีนศาล
• ถุา้เรุาเชื�อวา่มภียัคกุคามรุา้ยแรุงต่อ่สิขุภาพ้และความป็ลอดภยัของสิาธิารุณชน
เรุาจะทำาอยา่งดทีี�สิดุในการุแจง้ใหค้ณุทรุาบเกี�ยวกบัขอ้มล้ที�เรุานำาไป็แบง่ปั็นและองคก์รุที�เรุานำาขอ้มล้นั�นไป็แบง่ปั็น 
• นอกจากนี� สิำาหรัุบขอ้มล้เพ้ิ�มเต่มิโป็รุดดท้ี�แบบฟัอรุม์ Consent to share information with other service providers  
(การุยนิยอมใหแ้บง่ปั็นขอ้มล้กบัผู้้ใ้หบ้รุกิารุอื�นๆ) ดว้ย 

โป็รด้แจ้ง้ใหเ้ราทราบัว่า่คณุคดิ้อยา่งไร 
คณุมสีิทิธิทิี�จะแสิดงความคดิเห็นหรุอืรุอ้งเรุยีนเกี�ยวกบัเรุื�องใดๆ ที�เกี�ยวกบับรุกิารุที�เรุาจัดให ้
ถุา้คณุมปัี็ญหากบับรุกิารุของเรุา เรุาต่อ้งการุทำางานกบัคณุเพ้ื�อหาทางแกไ้ข
ความคดิเห็นของคณุจะชว่ยเรุาป็รัุบป็รุงุบรุกิารุของเรุาสิบืต่อ่ไป็ เรุาต่อ้งการุไดย้นิทั �งเรุื�องที�ดำาเนนิไป็ดว้ยดแีละไมด่ ี และยนิดรัีุบฟัังขอ้มล้
ป้็อนกลับทกุป็รุะเภท 
เป็็นการุป็ลอดภยัที�จะรุอ้งเรุยีนหรุอืแสิดงความคดิเห็นเชงิลบ และไมม่ผีู้ลกรุะทบต่อ่สิทิธิขิองคณุในการุเขา้ถุง่บรุกิารุหน่�งใด หรุอืมผีู้ลกรุะทบ
เชงิลบต่อ่บรุกิารุที�เรุากำาลงัใหค้ณุอย้ ่นอกจากนั�น คณุยงัมสีิทิธิทิี�จะรุอ้งเรุยีนโดยไมต่่อ้งเปิ็ดเผู้ยชื�อของคณุอกีดว้ย
บคุคลใดก็ต่าม ไมว่า่จะอย้ใ่นวยัไหน สิามารุถุแสิดงความคดิเห็นหรุอืสิง่คำารุอ้งเรุยีนไป็ยงั Berry Street หรุอืมอบหมายใหใ้ครุทำาหนา้ที�รุอ้ง
เรุยีนแทนก็ได ้คณุสิามารุถุสิง่คำารุอ้งเรุยีน ขอ้เสินอแนะ หรุอืความคดิเห็นมาใหเ้รุาไดโ้ดย: 
• การุพ้ด้กบัเจา้หนา้ที�ของ Berry Street 
• การุโทรุศพั้ทแ์ละขอพ้ด้กบัหวัหนา้ทมีหรุอืผู้้จั้ดการุอาวโุสิของบรุกิารุ 
• การุกรุอกแบบฟัอรุม์แสิดงความคดิเห็นและคำารุอ้งเรุยีน แลว้สิง่กลบัมาทางไป็รุษณียห์รุอืฝากไวท้ี�สิำานักงาน Berry Street แหง่ใดกไ็ด ้
• การุกรุอกแบบฟัอรุม์แสิดงความคดิเห็นบนเว็บไซต่ข์องเรุา www.berrystreet.org.au/feedbackform
• การุสิง่อเีมลถุง่เรุาที� feedback@berrystreet.org.au 
• การุเขยีนหรุอืการุพ้ด้กบัผู้้อ้ำานวยการุเขต่ภม้ภิาคที�อย้ใ่กลค้ณุที�สิดุ

หากคณุต่อ้งการุความชว่ยเหลอื เรุาสิามารุถุชว่ยคณุในการุใหข้อ้เสินอแนะหรุอืทำาคำารุอ้งเรุยีน 

คำารอ้งเรย่น 
เรุาจะพ้ยายามแกไ้ขปั็ญหาคำารุอ้งเรุยีนโดยเร็ุวที�สิดุเทา่ที�จะสิามารุถุทำาได ้ เรุาจะต่ดิต่อ่คณุภายในสิองวันทำาการุเพ้ื�อใหก้ารุต่อบสินองเบื�อง
ต่น้ และแจง้ใหค้ณุทรุาบวา่เรุากำาลงัจัดการุกบัคำารุอ้งเรุยีนอยา่งไรุ ถุา้คณุไมพ่้อใจกบัวธิิพี้จิารุณาคำารุอ้งเรุยีนของคณุหรุอืผู้ลที�ออกมา คณุมี
สิทิธิทิี�จะอทุธิรุณ์ คณุสิามารุถุอทุธิรุณ์ผู้ลที�ออกมา โดยการุยื�นอทุธิรุณ์ต่อ่ผู้้จั้ดการุที�มหีนา้ที�รัุบผู้ดิชอบต่อ่คำารุอ้งเรุยีนนั�นภายในหน่�งเดอืน
หลงัจากการุแกปั้็ญหานั�น
นอกจากนั�น คณุยงัมสีิทิธิติ่ดิต่อ่องคก์รุอสิิรุะ เชน่ Homelessness Advocacy Service  
(บรุกิารุเป็็นป็ากเสิยีงแทนผู้้ไ้รุท้ี�อย้อ่าศยั) ซ่�งเป็็นองคก์รุที�ใหเ้งนิอดุหนุน ที�หมายเลข 1800 066 256 อกีดว้ย 
หรุอืมฉิะนั�น Victorian Ombudsman (ผู้้ต้่รุวจการุแผู้น่ดนิวกิต่อเรุยี) สิามารุถุพ้จิารุณาดค้ำารุอ้งเรุยีนที�เกี�ยวกบัป็ฏิบิตั่กิารุของบรุกิารุ
ชมุชนที�จดทะเบยีนแหง่ใดกไ็ด ้หมายเลขโทรศัพัท:์ 03 9613 6222 อเ่มล: ombudvic@ombudsman.vic.gov.au  
เว็่บัไซต:์ www.ombudsman.vic.gov.au
นอกจากนั�น หากคณุเป็็นผู้้รัุ้บเครุาะหด์า้นอาชญากรุรุม คณุมทีางเลอืกที�จะขอใหม้กีารุทบทวนวธิิกีารุที� Victims of Crime Commissioner 
(กรุรุมาธิกิารุผู้้รัุ้บเครุาะหด์า้นอาชญากรุรุม) พ้จิารุณาคำารุอ้งเรุยีนของคณุดว้ย บทบาทของพ้วกเขาคอืการุสิรุา้งความมั�นใจวา่คำารุอ้งเรุยีนของ
ผู้้รัุ้บเครุาะหด์า้นอาชญากรุรุมเป็็นไป็ต่ามหลกัการุของ Victims of Crime Charter (กฎบตั่รุผู้้รัุ้บเครุาะหด์า้นอาชญากรุรุม) สิำาหรัุบขอ้มล้
เพ้ิ�มเต่มิเกี�ยวกบักรุรุมาธิกิารุและกฎบตั่รุ โป็รุดดท้ี� www.victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au.

สิำานกังานกลาง Berry Street 1 Salisbury St Richmond VIC 3121
หมายเลขโทรศัพัท:์ (03) 9429 9266 อเ่มล: info@berrystreet.org.au 
www.berrystreet.org.au
Berry Street มุง่มั�นต่อ่หลกัการุความยตุ่ธิิรุรุมทางสิงัคม เรุาขอแสิดงความคารุวะต่อ่ทา่นผู้้เ้ป็็นเจา้ของดั �งเดมิของแผู้น่ดนิและผู้นืนำ�าของออสิเต่รุเลยี


