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ขอความ
ช่วยเหลือ

มีบริการหลายแห่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
แก่คุณได้ ใครกต็าม รวมทัง้นักศกึษานานาชาติ
และผู้มาเยือน สามารถขอรับความช่วยเหลือ
และสนับสนุนจากบริการเหล่านีไ้ด้

ความช่วยเหลือทางการแพทย์
ถ้าคณุถกูท�าร้ายทางเพศ คณุสามารถขอรับการ
บ�าบดัรักษาฟรีได้จากแผนกฉกุเฉินของโรงพยาบาล
สาธารณะทกุแหง่ บริการผู้ เช่ียวชาญด้านการถกู
ท�าร้ายทางเพศของกระทรวงการอนามยันิวเซาธ์
เวลส์ให้บริการฟรี วนัละ 24 ชัว่โมง (คณุไมจ่�าเป็น
ต้องใช้บตัรเมดแิคร์) 
บริการเหลา่นีใ้ห้ข้อมลู ค�าปรึกษา การรักษาทาง
แพทย์ และการตรวจฟรีแก่บคุคลใดท่ีถกูท�าร้ายทาง
เพศ นอกจากนัน้ บริการเหลา่นีย้งัจดัให้มีการตรวจ 
หาการตดิเชือ้ผา่นทางเพศสมัพนัธ์และการป้องกนั
การตัง้ครรภ์อีกด้วย
หลกัฐานทางการแพทย์สามารถพิสจูน์ได้วา่เกิดอะไร
ขึน้ การตรวจสอบการถกูท�าร้ายทางเพศจะให้ผล
ดีท่ีสดุถ้ากระท�าภายใน 24 ชัว่โมงแรก การตรวจท่ี
กระท�าจนถงึเจ็ดวนัหลงัจากการถกูท�าร้ายทางเพศ 
จะเป็นหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ท่ีอาจน�าไปใช้ในศาล
ได้ หากมีการด�าเนินคดีเร่ืองนีต้อ่ไป
บริการที่ใกล้คุณที่สุด

บริการการถูกท�าร้ายทางเพศซดินีย์ ตัง้อยู่ที่โรง
พยาบาลพรินซ์ อัลเฟร็ด ที่แคมเพอร์ดาวน์ 
9515 9040 (เวลาท�าการธรุกิจ) 
9515 6111 (หลงัเลกิงานและวนัหยดุปลายสปัดาห์)

การท�าร้ายทางเพศเป็นอาชญากรรม

ไม่เป็นการถูกต้องเลยที่ใครคนหน่ึงจะใช้ก�าลังหรือ
ขู่เขญ็ให้คุณท�าสิ่งต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการท�า

ถ้าคุณหรือใครกต็ามที่คุณทราบผ่านการถูกท�าร้าย
ทางเพศ คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก:

ต�ารวจนิวเซาธ์เวลส์: โทร 000 (ศูนย์สามตวั)

ข่มขืนฉุกเฉินนิวเซาธ์เวลส์: โทร 1800 424 017 

(โทรฟรี 24 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 7 วัน)

บริการล่ามฟรี: โทรบริการแปลและล่าม (TIS) ที่
หมายเลข 131 450

ล่ามจะตดิต่อบริการช่วยเหลือใดๆ ที่คุณต้องการ 
โดยคุณไม่ต้องเสียเงนิ

ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
บริการกฏหมายฟรีสามารถให้ค�าแนะน�าท่ีสงวน 
เป็นความลบัเก่ียวกบัทาง เลือกตา่งๆ แก่คณุได้  
ค�าแนะน�าเหลา่นีอ้าจรวมถงึการจดัการเก่ียวกบัท่ีพกั
อาศยั การศกึษา และสถานท่ีท�างานของคณุ รวมถงึ
การแจ้งเร่ืองให้ต�ารวจทราบ
ตอ่ไปนีเ้ป็นบริการกฎหมายท่ีผู้ เช่ียวชาญให้ฟรี
บริการกฎหมายสตรีนิวเซาธ์เวลส์ 
1800 801 501  |  wlsnsw.org.au

ศูนย์กฎหมายเรดเฟิร์น บริการกฎหมาย
นักศกึษานานาชาตนิิวเซาธ์เวลส์ 
9698 7277  |  rlc.org.au

ศูนย์กฎหมายอนิเนอร์ซติี ้บริการผู้เช่ียวชาญ
เลสเบยีน เกย์ ไบเซก็ชวล ทรานสเจนเดอร์  
อนิเตอร์เซก็ส์ และเควียร์ 
1800 244 481  |  iclc.org.au

เพื่อที่จะเข้าถงึความช่วยเหลือของบริการผู้รับ
เคราะห์
หากคณุตกเป็นผู้ รับเคราะห์ของอาชญากรรมหนึง่ใด 
คณุอาจมีสทิธิเข้าถงึบริการท่ีให้ฟรีหลายบริการของ
บริการผู้ รับเคราะห์นิวเซาธ์เวลส์ รวมทัง้การให้ค�า
ปรึกษาและความชว่ยเหลือทางการเงินตอ่เน่ือง
สายการตดิต่อของผู้รับเคราะห์ 
1800 633 063 โทรฟรี 
(วนัละ 24 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 7 วนั)

การแจ้งให้ต�ารวจทราบ
การท�าร้ายทางเพศเป็นอาชญากรรม การตกเป็นผู้ รับ
เคราะห์ด้านอาชญากรรมไมมี่ผลกระทบตอ่วีซา่หรือ
สถานะการท�างานของคณุ
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจในออสเตรเลียจะสืบสวนรายงาน
ของคณุ และดแูลความปลอดภยัของคณุและของ
บคุคลอ่ืนๆ คณุสามารถแจ้งเร่ืองให้ต�ารวจทราบโดย:
• โทรหมายเลขศนูย์สามตวั (000)

• ไปท่ีสถานีต�ารวจด้วยตนเอง
• รายงานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไมแ่สดงตวัผา่น

ทางไครม์ สตอ็ปเปอร์ท่ีหมายเลข 1800 333 000

บริการชว่ยเหลือหลายแหง่สามารถชว่ยคณุท�าเร่ือง
เพ่ือย่ืนตอ่ต�ารวจความริเร่ิมนีไ้ด้รับความสนับสนุนจาก
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การให้ความยนิยอมทางเพศ
คืออะไร?

การยินยอมคือเม่ือคณุเลือกท่ีจะท�าเชน่
นัน้โดยไมไ่ด้ถกูบงัคบั หวา่นล้อมหรืออยู่
ภายใต้อิทธิพลของยาเสพตดิหรือสรุา

ให้ด้วยความสมัครใจ

เม่ือพดูถงึเพศสมัพนัธ์ คณุควรยินยอม
ท�าสิง่ตา่งๆ ท่ีคณุต้องการท�าเทา่นัน้ 
ไมใ่ชท่�าสิง่ท่ีคณุรู้สกึวา่ถกูคาดหวงัให้ท�า

ด้วยความกระตอืรือร้น

การท�าร้ายทางเพศคืออะไร?
การท�าร้ายทางเพศครอบคลุมอาชญากรรมทาง
เพศหลายประเภท รวมถงึ:

• การข่มขืนช�าเรา คือเม่ือคณุถกูบงัคบัให้มีเพศ
สมัพนัธ์ (ทางชอ่งคลอด ทวารหนกั หรือทางปาก) 

• การสัมผัสที่ไม่พงึปรารถนา ไมว่า่แบบไหน ใน
หรือนอกเสือ้ผ้า 

• การถอดถุงยางอนามัยออก ก่อนหรือระหวา่ง
การมีเพศสมัพนัธ์โดยคณุไมไ่ด้อนญุาต

• การขู่เขญ็ทางเพศ เม่ือใครคนหนึง่บีบบงัคบั
หรือหลอกลอ่ให้คณุท�าสิง่ตา่งๆ ทางเพศซึง่คณุไม่
ต้องการท�า

• สะกดรอยตาม นัน่คือเม่ือคณุถกูใครสะกดรอย
ตามหรือเฝ้าดคูณุ

• การแอบดคุูณโดยคุณไม่ได้อนุญาตในระหวา่ง
ท่ีคณุก�าลงัมีเพศสมัพนัธ์หรือเปลือยกาย

• การเปิดเผยที่ไม่สุภาพ เชน่เม่ือมีใครเปิดเผย 
อวยัวะลบัของเขาให้คณุดู

• ถูกบงัคับให้ดหูรือเข้าร่วมในกจิกรรมลามก
อนาจาร รวมทัง้การท่ีคณุถกูบคุคลหนึง่บคุคล
ใดถ่ายภาพคณุโดยคณุไมไ่ด้อนญุาต  การบงัคบั
ให้คณุปรากฎตวัในวิดีโอ หรือการบงัคบัให้คณุดู
ภาพยนต์ลามกอนาจาร

• เซกส์ตงิ คือการแชร์ภาพเปลือยของคณุโดยคณุ
ไมไ่ด้อนญุาต หรือการสง่ภาพเปลือยมาให้คณุดู
ซึง่คณุไมไ่ด้ต้องการ

คุณมีสิทธิเลือกได้ว่าคุณอยากใกล้ชดิกับใคร  
เซก็ส์และความใกล้ชดิอาจรวมถงึการสัมผัส
ทางเพศ การร่วมประเวณี ภาพโป๊ และการ
แชร์ภาพเปลือย การบงัคับให้คุณเข้าร่วมใน
กจิกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดโดยคุณไม่ได้ให้ความ
ยนิยอมด้วยความสมัครใจ ถอืว่าเป็นความผิด
อาชญากรรม

ในออสเตรเลีย ใครจะแตะต้องตวัคุณ คุกคาม
คุณ แลกเปล่ียนภาพโป๊ของคุณหรือที่เขาถ่าย
ร่วมกับคุณที่คุณไม่พงึปรารถนา หรือวพิากษ์
วจิารณ์ทางเพศกับคุณหรือเก่ียวกับคุณโดยคุณ
ไม่ได้อนุญาต ไม่ได้ การกระท�าความผิดทาง
เพศเป็นอาชญากรรมร้ายแรง และผู้กระท�าผิด
อาจตดิคุกถงึ 14 ปี การรายงานคดอีาชญากรรม
หรือในกรณีที่คุณตกเป็นผู้รับเคราะห์ จะไม่มี
ผลกระทบต่อวีซ่าหรือต่อสถานะการท�างานของ
คุณ

อย่างเฉพาะเจาะจง

การยินยอมในเร่ืองบางเร่ือง (เชน่การ
เข้าไปในห้องนอน) ไมไ่ด้หมายความวา่
คณุยินยอมท่ีจะท�าสิง่อ่ืนๆ (เชน่การมีเพศ
สมัพนัธ์)  หากฝ่ายหนึง่ยินยอมท่ีจะใช้ถงุ
ยางอนามยั แล้วไมป่ฏิบตัติามนัน้ น่ีไม่
เรียกวา่เป็นการให้ความยินยอม

มีบริการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหากคุณถูก
ท�าร้ายหรือถูกรังควานทางเพศ

คณุสามารถเปลี่ยนใจเม่ือใดก็ได้ระหวา่ง
การมีเพศสมัพนัธ์ แม้วา่คณุจะเคยท�ามา
ครัง้หนึง่แล้ว และแม้วา่คณุและเขาจะอยู่
ในสภาพเปลือยบนเตียงนอน

การเปล่ียนใจ

การให้ความยินยอม ณ เวลาหนึง่เวลาใด
ไมไ่ด้หมายความวา่คณุให้ความยินยอม
ส�าหรับเร่ืองเดียวกนันีใ้นโอกาสอ่ืนๆ 

ขอบเขตจ�ากัดของเวลา

มีคนเป็นจ�านวนมากท่ีน่ิงเงียบเม่ือตก
อยูใ่นความหวาดกลวั  เพียงเพราะคณุ
ไมพ่ดูอะไร ไมไ่ด้หมายความวา่คณุ
ยินยอม

การน่ิงเงยีบไม่ได้หมายความว่าให้ความยนิยอม

การหารือกบัเพ่ือนท่ีคณุไว้วางใจ สมาชิกใน
ครอบครัว หรือกบับริการให้ค�าปรึกษาอาจ
ชว่ยให้คณุตดัสนิใจได้วา่ควรท�าอยา่งไรตอ่
ไป แม้วา่คณุจะได้ตดัสนิใจท่ีจะไมร่ายงาน
เร่ืองการถกูท�าร้ายทางเพศ แตก็่มีองค์กร
หลายแหง่ท่ีคณุสามารถขอรับความชว่ย
เหลือและสนบัสนนุโดยไมต้่องเสียเงิน

ข่มขืนฉุกเฉินนิวเซาธ์เวลส์ 
จดัหาหมายเลขโทรศพัท์และบริการให้ค�า
ปรึกษาฉกุเฉินทางออนไลน์แก่หญิงและชาย
ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ผู้ซึง่ประสบหรือเสี่ยงตอ่
การถกูท�าร้ายทางเพศและผู้ให้ความชว่ย
เหลือท่ีมิได้กระท�าผิด

1800 424 017  
(วนัละ 24 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 7 วนั) 
nswrapecrisis.com.au

เลสเบยีน เกย์ ทรานส์เจนเดอร์ ไบ
เซก็ส์ชวล อนิเตอร์เซก็ส์ และ เควียร์ 
(LGBTIQ) เจาะจง:

ควิไลฟ์  
จดัหาหมายเลขโทรศพัท์และความชว่ยเหลือ
ทางเวบ็ให้แก่คนทกุวยั

1800 184 527 
บา่ย 3 โมงถงึเท่ียงคืน สปัดาห์ละ 7 วนั


