
Quý vị Có PHải nạn nHân bạo  
lựC tronG Gia đìnH kHônG? nếu 
Cần, Quý vị CùnG CáC Con Có  
tHể tìm đượC sự CHe CHở tronG 
CáC nHà Gọi là nHà PHụ nữ  
(FRAuEnhAuS).

nhà phụ nữ là gì?
Nhà phụ nữ là những nơi ẩn tránh và bảo vệ 
đặc biệt an toàn không tìm thấy trong  
bất cứ danh mục địa chỉ nào. Những phụ nữ  
là nạn nhân bạo lực về tình dục, về  
thể chất cũng như tinh thần, sẽ cùng hoặc 
không cùng các con mình tìm thấy an  
toàn và ủng hộ ở đây, không phụ thuộc vào 
xuất sứ bản thân, vào loại giấy phép  
cư trú cũng như vào khả năng tài chính để 
tự nuôi mình. Nhà phụ nữ sẽ mở cửa cả  
vào ban đêm cho những trường hợp khẩn cấp.   

Cuộc sống trong nhà phụ nữ ra sao?
Dù khác nhau đến đâu đi nữa, các Nhà phụ 
nữ đều có một điểm chung: Những  
phụ nữ trú ngụ trong các nhà này tìm được 
cho mình và các con mình một không  
gian có bảo vệ để lấy lại sức lực. Nhưng đồng  
thời họ cũng là thành phần của một  
tập thể những phụ nữ và trẻ em đã trải qua 
những hoàn cảnh giống nhau. Trong  
nhà có những phòng cho sử dụng riêng tư 
và những phòng dùng vào sinh hoạt  
chung (như bếp, phòng khách, phòng đồ chơi  
cho trẻ em vv.). Mỗi phụ nữ chịu trách  
nhiệm chăm lo sinh hoạt cho bản thân và các  
con mình, nhiều Nhà phụ nữ còn có  
cơ sở trông nom trẻ.

Các phụ nữ nạn nhân được giúp đỡ như 
thế nào?
Tất cả các Nhà phụ nữ đều cung cấp dịch 
vụ tư vấn miễn phí cũng như các chương 
trình khác kèm theo giúp sử lý khắc  

phục quá khứ chịu đựng bạo lực và xây dựng  
một triển vọng mới cho cuộc sống.  
Những phụ nữ cùng con mình đã tìm được 
nơi ẩn náu trong Nhà phụ nữ sẽ được  
cung cấp thông tin và được hướng dẫn trong 
các vấn đề về ổn định cuộc sống, về  
quyền nuôi dậy và thăm nom con cũng như 
về ly thân, ly hôn và cả về các chương  
trình điều trị. Trẻ em trong các Nhà phụ nữ 
cũng được cung cấp các dịch vụ có  
định hướng thích hợp. 

Các phụ nữ nạn nhân cùng con họ có thể 
trú ngụ bao lâu trong nhà phụ nữ?
Về nguyên tắc, có thể ở lâu tùy theo cần 
thiết. Trú ngụ tại đây hoàn toàn tự nguyện. 
Mỗi phụ nữ ở đây có quyền tự quyết.

Các phụ nữ nạn nhân đến nhà phụ nữ 
nên mang gì theo mình?
Ngoài quần áo và các đồ dùng học tập, đồ 
chơi cho con, nhất thiết mang theo  
tất cả giấy tờ cá nhân quan trọng. Nếu có 
thể, cần mang theo chứng minh thư  
và hộ chiếu – cả của các con – các giấy phép  
cư trú, giấy phép lao động, các giấy  
chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, thẻ bảo 
hiểm y tế, thuốc cần dùng và sổ tiêm  
chủng phòng dịch của các con.

... và nếu không thể chuyển đến ở nhà 
phụ nữ?
Ngay cả khi các phụ nữ là nạn nhân  
hoặc bị đe dọa bạo lực không muốn nhận sự 
che chở của Nhà phụ nữ, Quý vị - kể  
cả khi ẩn danh - sẽ nhận được tư vấn miễn 
phí của chúng tôi hoặc trực tiếp hoặc  
qua điện thoại.

Chúng tôi chờ đón Quý vị. Xin hãy gọi 
điện thoại cho chúng tôi.
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B ả o  v ệ  chống bạo lực


