
Muốn khai báo chuyện xảy ra với quý vị hoặc một người quen của quý vị, hãy gọi: 

•  Kiểm soát tiền hay kiềm chế hành 
động của quý vị?

•  Ép buột quý vị ký giấy tờ trái ngược 
ý muốn của quý vị?

•  Làm quý vị cảm thấy không an toàn?
•  Sờ mó quý vị cách quý vị không 

muốn?

•  Làm quý vị tổn thương về thể chất?
•  Không cho quý vị thức ăn, áo quần, 

thuốc men, chăm sóc y tế hay chổ 
ở thích hợp?

•  Hại thú trợ giúp quý vị?
•  Làm thiệt hại hoặc giấu giữ thiết bị 

mà quý vị phụ thuộc vào cho sinh 
hoạt hàng ngày?

•  Ngăn chặn quý vị gặp gia đình hay 
bạn bè?

•  Đe doạ bỏ phế quý vị hoặc đưa 
quý vị vào cơ sở chăm sóc?

Ngược đải người già và người  
khuyết tật là điều không thể  
chấp nhận được.
Cùng nhau chúng ta có thể  
ngăn chặn được điều này.

Đã bao giờ có  
ai cố thử...

Vietnamese

Bảo vệ  
những người dễ bị hại  
trong cộng đồng
già yếu | khuyết tật | vô gia cư

000 - Ba Số Không
trong trường hợp nguy ngập hoặc tình hình nguy hiểm 
đến tánh mạng

131 444 - Đường Giây Trợ Giúp từ Cảnh Sát
trong những trường hợp không nguy ngập

1800 333 000 - Đội Bài Trừ Tội Ác
để cung cấp thông tin (có thể nặc danh)

1800 628 221 - Đường Giây NSW Trợ Giúp Người Già  
và Người Khuyết Tật Bị Ngược Đải 
để được có thông tin, trợ giúp và giới thiệu

Dịch vụ Truyền Tin Quốc Gia - 1800 555 660

Dịch Vụ Thông Ngôn Điện Thoại - 131 450


