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*Bạn có điều này không?

Những người mà bạn gần gũi với có …

• Hỏi bạn muốn gì trong tình dục và tôn trọng 
ranh giới của bạn không? Hầu hết các vụ tấn 
công tình dục là do người quen biết gây ra. 
Không ai được gây áp lực hoặc ép buộc bạn 
làm bất cứ điều gì trong tình dục, hay gây hại 
cho thân thể của bạn.

• Hỗ trợ sự độc lập và sở thích của bạn không? 
Không ai được ngăn cản bạn đạt được các 
mục tiêu trong cuộc sống xã hội, công việc 
hay học tập.

Trong tình dục tất cả các bên đều nên cảm thấy 
hài lòng và các mối quan hệ lành mạnh là những 
mối quan hệ hỗ trợ cho bạn.

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG

Cảnh sát ACT 
ĐT 131 444 (KHÔNG KHẨN CẤP) 

ĐT 000 (CẤP CỨU)

Đội Bảo vệ của UC 
ĐT 6201 2222

Dịch vụ Khẩn cấp về Bạo hành Gia đình Canberra
ĐT 02 6280 0900 (đường dây khẩn cấp 24 giờ)

Trung tâm Trợ giúp Khẩn cấp cho Nạn nhân  
Hiếp dâm Canberra 

ĐT 02 6247 2525 (7 giờ sáng–11 giờ tối)

SAMSSA (Hỗ trợ cho nam giới bị tấn công tình 
dục hay bị lạm dụng trong quá khứ)

 ĐT 02 6247 2525 

Đường dây mạch sống 
ĐT 13 11 14

canberra.edu.au/on-campus/health-and-childcare-services/medical-counselling

TRUNG TÂM Y TẾ VÀ TƯ VẤN đt 02 6201 2351



VĂN HÓA ƯNG THUẬN

Ưng thuận là một thỏa thuận tự 
nguyện, chủ động có thể được rút 
lại bất cứ lúc nào.

• Ngay cả khi bạn đã quan hệ tình dục với ai 
đó trước đây, điều rất quan trọng là mỗi lần 
vẫn phải hỏi xem người đó có ưng thuận 
không. Hơn một nửa các vụ tấn công tình 
dục xảy ra trong các mối quan hệ sẵn có.

• Nếu một người đang say rượu, phê thuốc, 
ngủ, hoặc sợ quá không dám nói, họ không 
thể ưng thuận.
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