
Bản điều lệ Dịch vụ Bạo hành Gia đình
Bạo hành gia đình là vi phạm Nhân Quyền của cá nhân. Không 
bị bạo hành là nhân quyền phổ quát của tất cả mọi người 
chúng ta.

Berry Street cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về Bạo hành Gia 
đình ở khu vực phía Bắc Melbourne (Northern Specialist Family 
Violence Service) và ở Khu vực phía Tây (Western Specialist Family 
Violence Service). 

Mục đích chính của Dịch vụ Chuyên nghiệp về Bạo hành Gia 
đình của chúng tôi là quyền được an toàn của nạn nhân từng 
bị bạo hành và sẽ được tôn trọng trong công việc của chúng tôi 
về mọi mặt. 

Dịch vụ của chúng tôi giúp đỡ những nạn nhân từng bị bạo hành 
gia đình và con cái của họ, bao gồm phụ nữ dị tính hợp giới 
và người thuộc giới Đồng tính Nam và Nữ, Song tính Luyến ái, 
Chuyển giới, Liên giới tính và người có Xu hướng Tính dục Khác lạ 
(LGBTIQ+) thông qua hàng loạt các chương trình chuyên nghiệp 
về bạo hành gia đình. Một số dịch vụ của chúng tôi cũng làm việc 
với những người đàn ông hợp giới trong các mối quan hệ dị tính, 
những người được xác định là nạn nhân bị bạo hành gia đình và 
thủ phạm bạo hành gia đình.

Chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi cung cấp cho quý vị 
dịch vụ theo đúng nhu cầu riêng của quý vị. Bản điều lệ này nêu 
rõ cam kết của chúng tôi với quý vị trong khi quý vị đang nhờ 
Berry Street giúp đỡ và trợ giúp. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch 
vụ giúp đỡ chất lượng cao cho tất cả người sử dụng dịch vụ của 
chúng tôi, không phân biệt đối xử.

Cam kết của Dịch vụ chúng tôi 
Các dịch vụ, trợ giúp và giúp đỡ của chúng tôi sẽ:
• miễn phí
• không phân biệt và tôn trọng
• phù hợp về mặt văn hóa
• nhận biết nhu cầu và hoàn cảnh riêng của quý vị
• cho quý vị biết về các quyền hạn của quý vị và về các hình 

thức và dịch vụ dành cho quý vị và con cái
• bênh vực quý vị và con cái
• giúp quý vị tự quyết định cho mình và con cái 
• giúp quý vị suy nghĩ về mọi rủi ro hiện tại đối với bản thân 

mình cùng con cái và sự an toàn của quý vị

Quyền hạn của quý vị 
Các dịch vụ chuyên nghiệp về bạo hành gia đình của Berry Street 
cam kết bảo đảm rằng quý vị biết các quyền hạn của mình trong 
khi được chúng tôi giúp đỡ. Khi sử dụng các dịch vụ của chúng 
tôi, quý vị và con cái có quyền:
• cảm thấy và được an toàn
• được lắng nghe và cảm thấy được lắng nghe
• được đối xử một cách có phẩm giá và tôn trọng liên quan đến 

bản sắc văn hóa, khả năng, giới tính, xu hướng tình dục, tâm 
linh và hoặc tôn giáo của quý vị

• nhận được thông tin chính xác 
• tự quyết định
• khiếu nại và/hoặc đóng góp ý kiến về dịch vụ
• riêng tư và bảo mật*

* Vui lòng đọc phần: Khi nào có thể thảo luận thông tin với người khác mà 
không có sự đồng ý của tôi?

Hợp tác với nhau 
Tất cả các dịch vụ và môi trường của chúng tôi đều là nơi không 
có bạo hành. Tất cả những người sử dụng các dịch vụ và chương 
trình của chúng tôi nên cảm thấy và được an toàn. Berry Street 
cam kết giúp đỡ tất cả những người sử dụng dịch vụ của chúng 
tôi cảm thấy an toàn và được lắng nghe.

Khi chúng ta hợp tác với nhau để giúp đỡ và trợ giúp quý vị, 
chúng tôi yêu cầu quý vị:
• đối xử tôn trọng với nhân viên của chúng tôi và những người 

sử dụng dịch vụ khác
• đóng góp ý kiến cho chúng tôi để chúng tôi biết những gì 

chúng tôi đang làm tốt và những gì chúng tôi cần cải thiện. 

Sự riêng tư 
Việc quý vị tham gia Berry Street Family Violence Service là tự 
nguyện. Chúng tôi càng biết nhiều thông tin liên quan về hoàn 
cảnh của quý vị, chúng tôi càng có thể sắp xếp dịch vụ và hướng 
dẫn việc tư vấn của chúng tôi đúng nhu cầu của quý vị hơn. Tuy 
nhiên, quý vị luôn có quyền quyết định những gì quý vị muốn nói 
với chúng tôi.

Thông tin quý vị cho chúng tôi biết cũng có thể được sử dụng để 
giúp giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khác và chúng tôi sẽ luôn 
xin phép quý vị để làm như vậy. Thông tin không làm lộ danh tính 
cũng có thể được sử dụng để báo cáo cho các cơ quan tài trợ về 
số lượng khách hàng chúng tôi đang phục vụ, và cho các mục 
đích bảo đảm chất lượng, nghiên cứu và đánh giá. 

Chúng tôi tin rằng trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình phải được an toàn, phát triển 
tốt và tràn đầy hy vọng.
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Xem thông tin 
Theo Đạo luật Bảo mật Thông tin (Information Privacy Act), quý vị có quyền được xem bất kỳ thông tin nào Berry Street lưu trữ về mình. 
Quý vị có thể yêu cầu xem hồ sơ Berry Street của mình bằng cách hỏi nhân viên quý vị thường xuyên tiếp xúc hoặc Nhân viên Quản 
lý Cấp cao của Dịch vụ Chuyên nghiệp về Bạo hành Gia đình. Ngoài ra, quý vị có thể gọi số 03 9429 9266 để liên lạc với Nhân viên 
Phụ trách Bảo mật của Berry Street.

Các điều khoản Chia sẻ Thông tin•

Theo Child Information Sharing Scheme (CISS, Chương trình Chia sẻ Thông tin Trẻ em) và Family Violence Information Sharing Scheme 
(FVISS, Chương trình Chia sẻ Thông tin Bạo hành Gia đình), các tổ chức hợp lệ (chẳng hạn như Berry Street ) có thể chia sẻ thông tin 
với các tổ chức hợp lệ khác mà không cần xin phép trước, nếu thông tin đó tăng cường an sinh và an toàn của trẻ em hoặc liên quan 
đến việc đánh giá và quản lý nguy cơ bạo hành gia đình đối với trẻ em. Thế nhưng vẫn cần phải có sự đồng ý của nạn nhân là người 
trưởng thành, trừ phi thông tin liên quan đến việc đánh giá hoặc quản lý rủi ro đối với nạn nhân là trẻ em. 

Chúng tôi sẽ xin phép quý vị bất cứ khi nào có thể trước khi chia sẻ thông tin, tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp và rủi ro cao, điều 
này có thể không phải lúc nào cũng thực hiện được.

Khi nào thông tin có thể được thảo luận với người khác mà không cần tôi đồng ý?
• Khi có những lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của con cái quý vị,
• Khi chúng tôi bắt buộc phải cung cấp thông tin cho thủ tục tố tụng tại tòa án,
• Nếu chúng tôi tin rằng có mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và an toàn cộng đồng.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho quý vị biết về thông tin chúng tôi đã chia sẻ và tổ chức chúng tôi đã chia sẻ thông tin đó.
• Vui lòng cũng tham khảo Consent to share information with other service providers (Đồng ý chia sẻ thông tin với các cơ sở cung cấp dịch vụ khác) để biết 
thêm thông tin

Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì
Quý vị có quyền đóng góp ý kiến hoặc khiếu nại về mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Nếu quý vị có vấn đề gì với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn cùng quý vị tìm ra giải pháp.

Ý kiến quý vị đóng góp giúp chúng tôi liên tục cải thiện dịch vụ của mình. Chúng tôi muốn nghe về những gì đã diễn ra tốt hoặc những 
gì không tốt và tri ân tất cả các ý kiến đóng góp.

Quý vị sẽ không bị vấn đề gì khi khiếu nại hoặc đóng góp ý kiến tiêu cực và điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến tư cách đủ điều kiện 
sử dụng dịch vụ hoặc tác động tiêu cực đến dịch vụ do chúng tôi đang cung ứng. Quý vị cũng có quyền khiếu nại ẩn danh. 

Bất kỳ người nào ở mọi lứa tuổi đều có thể đóng góp ý kiến cho Berry Street hoặc khiếu nại hay nhờ người khác thay mặt mình đóng 
góp ý kiến hoặc khiếu nại . Quý vị có thể khiếu nại, đề nghị hoặc đóng góp ý kiến cho chúng tôi bằng cách: 

• Nói chuyện với nhân viên Berry Street của quý vị
• Gọi điện thoại và yêu cầu được nói chuyện với Trưởng nhóm (Team Leader) hoặc Nhân viên Quản lý Cấp cao (Senior Manager) của dịch vụ
• Điền mẫu đóng góp ý kiến và khiếu nại, và gửi qua đường bưu điện hoặc để lại tại văn phòng Berry Street 
• Điền mẫu đóng góp ý kiến trên trang mạng của chúng tôi tại www.berrystreet.org.au/feedbackform
• Gửi email cho chúng tôi về feedback@berrystreet.org.au 
• Viết thư hoặc nói chuyện với Giám đốc Khu vực (Regional Director) gần quý vị nhất

Nếu quý vị cần giúp đỡ, chúng tôi cũng có thể giúp quý vị đóng góp ý kiến hoặc khiếu nại.

Khiếu nại 
Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các khiếu nại càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong vòng hai ngày làm việc để hồi 
đáp sơ khởi và cho quý vị biết cách chúng tôi giải quyết việc khiếu nại như thế nào. Nếu không hài lòng với cách giải quyết việc khiếu 
nại của mình hoặc với kết quả việc khiếu nại, quý vị có quyền kháng cáo. Quý vị có thể kháng cáo kết quả việc khiếu nại bằng cách 
yêu cầu nhân viên quản lý phụ trách việc khiếu nại trong vòng một tháng kể từ khi việc khiếu nại được giải quyết. 

Quý vị cũng có quyền liên lạc với cơ quan độc lập, chẳng hạn như Homelessness Advocacy Service, là cơ quan tài trợ, qua số  
1800 066 256.

Ngoài ra, Victorian Ombudsman (Giám sát viên Tiểu bang Victoria) có thể xem xét các khiếu nại liên quan đến các hành động  
của dịch vụ cộng đồng đã đăng ký. Đt: 03 9613 6222 Email: ombudvic@ombudsman.vic.gov.au  
Trang mạng: www.ombudsman.vic.gov.au
Nếu là nạn nhân tội phạm, quý vị cũng có thể yêu cầu Victims of Crime Commissioner (Ủy viên Đặc trách Nạn nhân Tội phạm) tái xét 
cách giải quyết việc khiếu nại của quý vị. Vai trò của họ là bảo đảm rằng các khiếu nại của nạn nhân tội phạm được giải quyết theo 
các nguyên tắc của Victims of Crime Charter (Bản điều lệ Nạn nhân Tội phạm). Muốn biết thêm thông tin về Ủy viên và Bản điều lệ, vui 
lòng truy cập www.victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au.

Văn phòng Trung ương Berry Street 1 Salisbury St Richmond VIC 3121
Đt: (03) 9429 9266 Email: info@berrystreet.org.au www.berrystreet.org.au
Berry Street cam kết thực hiện các nguyên tắc công bằng xã hội. Chúng tôi trân trọng thừa nhận những chủ sở hữu truyền thống các vùng đất và vùng biển của Úc. 


