ความช่ วยเหลือด้ านกฎหมาย
ขอความ
ช่ วยเหลือ
มีบริการหลายแห่ งที่สามารถให้ ความช่ วยเหลือ
แก่ คุณได้ ใครก็ตาม รวมทัง้ นักศึกษานานาชาติ
และผู้มาเยือน สามารถขอรั บความช่ วยเหลือ
และสนับสนุนจากบริการเหล่ านีไ้ ด้

ความช่ วยเหลือทางการแพทย์

ถ้ าคุณถูกท�ำร้ ายทางเพศ คุณสามารถขอรับการ
บ�ำบัดรักษาฟรี ได้ จากแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล
สาธารณะทุกแห่ง บริ การผู้เชี่ยวชาญด้ านการถูก
ท�ำร้ ายทางเพศของกระทรวงการอนามัยนิวเซาธ์
เวลส์ให้ บริ การฟรี วันละ 24 ชัว่ โมง (คุณไม่จ�ำเป็ น
ต้ องใช้ บตั รเมดิแคร์ )
บริ การเหล่านี ้ให้ ข้อมูล ค�ำปรึกษา การรักษาทาง
แพทย์ และการตรวจฟรี แก่บคุ คลใดที่ถกู ท�ำร้ ายทาง
เพศ นอกจากนัน้ บริ การเหล่านี ้ยังจัดให้ มีการตรวจ
หาการติดเชื ้อผ่านทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน
การตังครรภ์
้
อีกด้ วย
หลักฐานทางการแพทย์สามารถพิสจู น์ได้ วา่ เกิดอะไร
ขึ ้น การตรวจสอบการถูกท�ำร้ ายทางเพศจะให้ ผล
ดีที่สดุ ถ้ ากระท�ำภายใน 24 ชัว่ โมงแรก การตรวจที่
กระท�ำจนถึงเจ็ดวันหลังจากการถูกท�ำร้ ายทางเพศ
จะเป็ นหลักฐานที่เป็ นประโยชน์ที่อาจน�ำไปใช้ ในศาล
ได้ หากมีการด�ำเนินคดีเรื่ องนี ้ต่อไป
บริการที่ใกล้ คุณที่สุด
บริการการถูกท�ำร้ ายทางเพศซิดนีย์ ตัง้ อยู่ท่ โี รง
พยาบาลพรินซ์ อัลเฟร็ด ที่แคมเพอร์ ดาวน์
9515 9040 (เวลาท�ำการธุรกิจ)
9515 6111 (หลังเลิกงานและวันหยุดปลายสัปดาห์)
ความริเริ่มนีไ้ ด้ รับความสนับสนุนจาก

บริ การกฏหมายฟรี สามารถให้ ค�ำแนะน�ำที่สงวน
เป็ นความลับเกี่ยวกับทาง เลือกต่างๆ แก่คณ
ุ ได้
ค�ำแนะน�ำเหล่านี ้อาจรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับที่พกั
อาศัย การศึกษา และสถานที่ท�ำงานของคุณ รวมถึง
การแจ้ งเรื่ องให้ ต�ำรวจทราบ
ต่อไปนี ้เป็ นบริ การกฎหมายที่ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ ฟรี
บริการกฎหมายสตรี นิวเซาธ์ เวลส์
1800 801 501 | wlsnsw.org.au

ศูนย์ กฎหมายเรดเฟิ ร์ น บริการกฎหมาย
นักศึกษานานาชาตินิวเซาธ์ เวลส์

ร่ างกายของคุณ
สุดแท้แต่คณ
ุ จะเลือก
Thai

9698 7277 | rlc.org.au

ศูนย์ กฎหมายอินเนอร์ ซติ ี ้ บริการผู้เชี่ยวชาญ
เลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานสเจนเดอร์
อินเตอร์ เซ็กส์ และเควียร์
1800 244 481 | iclc.org.au

เพื่อที่จะเข้ าถึงความช่ วยเหลือของบริการผู้รับ
เคราะห์
หากคุณตกเป็ นผู้รับเคราะห์ของอาชญากรรมหนึง่ ใด
คุณอาจมีสทิ ธิเข้ าถึงบริ การที่ให้ ฟรี หลายบริ การของ
บริ การผู้รับเคราะห์นิวเซาธ์เวลส์ รวมทังการให้
้
ค�ำ
ปรึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินต่อเนื่อง
สายการติดต่ อของผู้รับเคราะห์
1800 633 063 โทรฟรี
(วันละ 24 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน)

การแจ้ งให้ ตำ� รวจทราบ

การท�ำร้ ายทางเพศเป็ นอาชญากรรม การตกเป็ นผู้รับ
เคราะห์ด้านอาชญากรรมไม่มีผลกระทบต่อวีซา่ หรื อ
สถานะการท�ำงานของคุณ
เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจในออสเตรเลียจะสืบสวนรายงาน
ของคุณ และดูแลความปลอดภัยของคุณและของ
บุคคลอื่นๆ คุณสามารถแจ้ งเรื่ องให้ ต�ำรวจทราบโดย:
• โทรหมายเลขศูนย์สามตัว (000)
• ไปที่สถานีต�ำรวจด้ วยตนเอง
• รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยไม่แสดงตัวผ่าน
ทางไครม์ สต็อปเปอร์ ที่หมายเลข 1800 333 000
บริ การช่วยเหลือหลายแห่งสามารถช่วยคุณท�ำเรื่ อง
เพื่อยื่นต่อต�ำรวจ

การท�ำร้ ายทางเพศเป็ นอาชญากรรม
ไม่ เป็ นการถูกต้ องเลยที่ใครคนหนึ่งจะใช้ กำ� ลังหรื อ
ขู่เข็ญให้ คุณท�ำสิ่งต่ างๆ ที่คุณไม่ ต้องการท�ำ
ถ้ าคุณหรื อใครก็ตามที่คุณทราบผ่ านการถูกท�ำร้ าย
ทางเพศ คุณสามารถขอความช่ วยเหลือได้ จาก:
ต�ำรวจนิวเซาธ์ เวลส์ : โทร 000 (ศูนย์ สามตัว)
ข่ มขืนฉุกเฉินนิวเซาธ์ เวลส์ : โทร 1800 424 017
(โทรฟรี 24 ชั่วโมง สัปดาห์ ละ 7 วัน)
บริการล่ ามฟรี : โทรบริการแปลและล่ าม (TIS) ที่
หมายเลข 131 450
ล่ ามจะติดต่ อบริการช่ วยเหลือใดๆ ที่คุณต้ องการ
โดยคุณไม่ ต้องเสียเงิน

รู้ สิทธิของ
คุณเอง

หารื อกับคนที่
คุณไว้ วางใจ

ขอความ
ช่ วยเหลือ

การท�ำร้ ายทางเพศคืออะไร?

การท�ำร้ ายทางเพศครอบคลุมอาชญากรรมทาง
เพศหลายประเภท รวมถึง:
รู้ สิทธิของ
• การข่ มขืนช�ำเรา คือเมื่อคุณถูกบังคับให้ มีเพศ
คุณเอง
สัมพันธ์ (ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรื อทางปาก)
• การสัมผัสที่ไม่ พงึ ปรารถนา ไม่วา่ แบบไหน ใน
หรื อนอกเสื ้อผ้ า
คุณมีสิทธิเลือกได้ ว่าคุณอยากใกล้ ชดิ กับใคร
เซ็กส์ และความใกล้ ชดิ อาจรวมถึงการสัมผัส
• การถอดถุงยางอนามัยออก ก่อนหรื อระหว่าง
ทางเพศ การร่ วมประเวณี ภาพโป๊ และการ
การมีเพศสัมพันธ์โดยคุณไม่ได้ อนุญาต
แชร์ ภาพเปลือย การบังคับให้ คุณเข้ าร่ วมใน
กิจกรรมอย่ างหนึ่งอย่ างใดโดยคุณไม่ ได้ ให้ ความ • การขู่เข็ญทางเพศ เมื่อใครคนหนึง่ บีบบังคับ
หรื อหลอกล่อให้ คณ
ุ ท�ำสิง่ ต่างๆ ทางเพศซึง่ คุณไม่
ยินยอมด้ วยความสมัครใจ ถือว่ าเป็ นความผิด
ต้
อ
งการท�
ำ
อาชญากรรม
• สะกดรอยตาม นัน
่ คือเมื่อคุณถูกใครสะกดรอย
ในออสเตรเลีย ใครจะแตะต้ องตัวคุณ คุกคาม
ตามหรื
อ
เฝ
้
าดู
ค
ณ
ุ
คุณ แลกเปลี่ยนภาพโป๊ของคุณหรื อที่เขาถ่ าย
ร่ วมกับคุณที่คุณไม่ พงึ ปรารถนา หรื อวิพากษ์
• การแอบดูคุณโดยคุณไม่ ได้ อนุญาตในระหว่าง
วิจารณ์ ทางเพศกับคุณหรื อเกี่ยวกับคุณโดยคุณ
ที่คณ
ุ ก�ำลังมีเพศสัมพันธ์หรื อเปลือยกาย
ไม่ ได้ อนุญาต ไม่ ได้ การกระท�ำความผิดทาง
เพศเป็ นอาชญากรรมร้ ายแรง และผู้กระท�ำผิด • การเปิ ดเผยที่ไม่ สุภาพ เช่นเมื่อมีใครเปิ ดเผย
อวัยวะลับของเขาให้ คณ
ุ ดู
อาจติดคุกถึง 14 ปี การรายงานคดีอาชญากรรม
หรื อในกรณีท่ คี ุณตกเป็ นผู้รับเคราะห์ จะไม่ มี
• ถูกบังคับให้ ดห
ู รื อเข้ าร่ วมในกิจกรรมลามก
ผลกระทบต่ อวีซ่าหรื อต่ อสถานะการท�ำงานของ
อนาจาร รวมทังการที
้
่คณ
ุ ถูกบุคคลหนึง่ บุคคล
คุณ
ใดถ่ายภาพคุณโดยคุณไม่ได้ อนุญาต การบังคับ
ให้ คณ
ุ ปรากฎตัวในวิดีโอ หรื อการบังคับให้ คณ
ุ ดู
ภาพยนต์ลามกอนาจาร
• เซกส์ ตงิ คือการแชร์ ภาพเปลือยของคุณโดยคุณ
ไม่ได้ อนุญาต หรื อการส่งภาพเปลือยมาให้ คณ
ุ ดู
ซึง่ คุณไม่ได้ ต้องการ

การให้ ความยินยอมทางเพศ
คืออะไร?
ให้ ด้วยความสมัครใจ
การยินยอมคือเมื่อคุณเลือกที่จะท�ำเช่น
นันโดยไม่
้
ได้ ถกู บังคับ หว่านล้ อมหรื ออยู่
ภายใต้ อิทธิพลของยาเสพติดหรื อสุรา
ด้ วยความกระตือรื อร้ น
เมื่อพูดถึงเพศสัมพันธ์ คุณควรยินยอม
ท�ำสิง่ ต่างๆ ที่คณ
ุ ต้ องการท�ำเท่านัน้
ไม่ใช่ท�ำสิง่ ที่คณ
ุ รู้สกึ ว่าถูกคาดหวังให้ ท�ำ
อย่ างเฉพาะเจาะจง
การยินยอมในเรื่ องบางเรื่ อง (เช่นการ
เข้ าไปในห้ องนอน) ไม่ได้ หมายความว่า
คุณยินยอมที่จะท�ำสิง่ อื่นๆ (เช่นการมีเพศ
สัมพันธ์) หากฝ่ ายหนึง่ ยินยอมที่จะใช้ ถงุ
ยางอนามัย แล้ วไม่ปฏิบตั ติ ามนัน้ นี่ไม่
เรี ยกว่าเป็ นการให้ ความยินยอม
การเปลี่ยนใจ
คุณสามารถเปลี่ยนใจเมื่อใดก็ได้ ระหว่าง
การมีเพศสัมพันธ์ แม้ วา่ คุณจะเคยท�ำมา
ครัง้ หนึง่ แล้ ว และแม้ วา่ คุณและเขาจะอยู่
ในสภาพเปลือยบนเตียงนอน
ขอบเขตจ�ำกัดของเวลา
การให้ ความยินยอม ณ เวลาหนึง่ เวลาใด
ไม่ได้ หมายความว่าคุณให้ ความยินยอม
ส�ำหรับเรื่ องเดียวกันนี ้ในโอกาสอื่นๆ
การนิ่งเงียบไม่ ได้ หมายความว่ าให้ ความยินยอม
มีคนเป็ นจ�ำนวนมากที่นิ่งเงียบเมื่อตก
อยูใ่ นความหวาดกลัว เพียงเพราะคุณ
ไม่พดู อะไร ไม่ได้ หมายความว่าคุณ
ยินยอม
มีบริการให้ ความช่ วยเหลือและสนับสนุนหากคุณถูก
ท�ำร้ ายหรื อถูกรั งควานทางเพศ

หารื อกับคนที่
คุณไว้ วางใจ
การหารื อกับเพื่อนที่คณ
ุ ไว้ วางใจ สมาชิกใน
ครอบครัว หรื อกับบริ การให้ ค�ำปรึกษาอาจ
ช่วยให้ คณ
ุ ตัดสินใจได้ วา่ ควรท�ำอย่างไรต่อ
ไป แม้ วา่ คุณจะได้ ตดั สินใจที่จะไม่รายงาน
เรื่ องการถูกท�ำร้ ายทางเพศ แต่ก็มีองค์กร
หลายแห่งที่คณ
ุ สามารถขอรับความช่วย
เหลือและสนับสนุนโดยไม่ต้องเสียเงิน
ข่ มขืนฉุกเฉินนิวเซาธ์ เวลส์
จัดหาหมายเลขโทรศัพท์และบริ การให้ ค�ำ
ปรึกษาฉุกเฉินทางออนไลน์แก่หญิงและชาย
ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ผู้ซงึ่ ประสบหรื อเสี่ยงต่อ
การถูกท�ำร้ ายทางเพศและผู้ให้ ความช่วย
เหลือที่มิได้ กระท�ำผิด
1800 424 017
(วันละ 24 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน)
nswrapecrisis.com.au

เลสเบียน เกย์ ทรานส์ เจนเดอร์ ไบ
เซ็กส์ ชวล อินเตอร์ เซ็กส์ และ เควียร์
(LGBTIQ) เจาะจง:
คิวไลฟ์
จัดหาหมายเลขโทรศัพท์และความช่วยเหลือ
ทางเว็บให้ แก่คนทุกวัย
1800 184 527
บ่าย 3 โมงถึงเที่ยงคืน สัปดาห์ละ 7 วัน

