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SIAPA YANG DAPAT 
DITELEPON:

PETUGAS PROYEK IWSA
9635 8022
9:00 pagi hingga 4:00 sore
Senin hingga Jumat
info@speakout.org.au

Atau Anda dapat menelepon nomor-
nomor berikut ini untuk bantuan 24 
jam sehari dan 7 hari seminggu.

POLISI:
000

DOMESTIC VIOLENCE LINE: 
1800 656 463

Jika Anda butuh layanan juru bahasa, 
teleponlah TIS: 13 14 50

BAGAIMANA KAMI DAPAT 
MEMBANTU:

• Membantu Anda memahami situasi
dan pilihan yang tersedia untuk
Anda.

• Memberikan informasi mengenai
bantuan seperti layanan kesehatan,
tunjangan khusus, tempat tinggal,
hukum dan hal-hal lainnya yang
perlu.

• Membantu Anda dalam membuat
keputusan.

• Memberikan rujukan bagi Anda
untuk layanan lain seperti
akomodasi darurat, bimbingan dan
nasihat hukum.

• Bantuan dalam berkomunikasi
dengan Departemen Dalam Negeri
tentang kekerasan dalam rumah
tangga yang Anda alami.

Jika Anda tidak dapat berbahasa 
Inggris, kami dapat memesan juru 

bahasa untuk Anda.

LAYANAN KEKERASAN DALAM 
RUMAH TANGGA (KDRT)

Layanan Bantuan Terintegrasi bagi 
Wanita Aneka Budaya yang Tidak Memiliki 
Tempat Tinggal (HoMWISS) Untuk Wanita 

Imigran dan Pengungsi

Apakah Anda merasa takut atau telah disakiti 
oleh orang yang tinggal bersama Anda?
Apakah Anda tuna wisma (tidak punya 

tempat tinggal) atau berisiko kehilangan 
tempat tinggal?

ANDA BISA MENDAPATKAN 
BANTUAN.



www.speakout.org.au

Apa arti kekerasan 
dalam rumah tangga 
dan keluarga?
Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga 
terjadi apabila seseorang menggunakan 
bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, 
emosional, seksual, spiritual, teknologi, 
keuangan, sosial atau budaya untuk 
mengendalikan orang lain dalam hubungan 
saat ini atau masa lalu.

Lebih dari 98% korban dari kasus kekerasan 
dalam rumah tangga adalah wanita.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga 
dapat berupa:
• Menonjok, memukul, menampar, melempar 

barang, mendorong, menggunakan senjata.
• Mengancam akan menyakiti atau melukai 

wanita atau anak-anak.
• Terus menerus bersikap menjatuhkan, 

berkomentar menghina di depan umum 
dan di rumah, meneriaki.

• Berkomentar dengan tujuan mengancam 
atau menakut-nakuti wanita atau anak-anak.

• Menyebabkan kecelakaan atau melukai 
binatang piaraan atau merusak harta 
benda.

• Sentuhan, tindakan atau komentar seksual 
yang tidak diinginkan.

• Menjauhkan wanita dari keluarga dan 
teman-temannya.

• Tidak memberikan kebutuhan dasar seperti 
uang atau makanan kepada wanita.

Kekerasan dalam 
rumah tangga adalah 
kejahatan.
Hal ini tidak hanya berdampak pada Anda 
tetapi juga anak-anak Anda. Anak-anak yang 
mengalami dan menyaksikan kekerasan dalam 
rumah tangga dan keluarga dapat menderita 
trauma sepanjang hidup mereka.

Anda berhak untuk merasa aman.

Apabila Anda mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga, Anda dapat mengambil 
langkah-langkah berikut:
• Katakan “TIDAK” terhadap segala bentuk 

kekerasan.
• Bicaralah dengan seseorang yang Anda 

percayai.
• Telepon Polisi di 000.
• Mintalah nasihat dari tenaga profesional 

seperti:
 w Domestic Violence Line (Bimbingan dan 

Nasihat melalui telepon).
 w Pembimbing (counsellor) di Pusat 

Kesehatan Masyarakat di wilayah Anda.
 w Pekerja pendukung keluarga di 

organisasi masyarakat.
 w Pekerja dari Layanan Advokasi 

Pengadilan untuk Wanita yang 
Mengalami Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (WDVCASs).

• Telepon polisi jika Anda terancam cedera 
atau tersakiti.

• Pergilah ke Chamber Magistrate (pengacara) 
di pengadilan lokal atau ke kantor polisi 
untuk meminta Putusan Pencegahan 
Kekerasan (AVO) agar pasangan Anda 
berhenti menyakiti Anda.

Layanan lain yang 
dapat menolong anda:
Telepon 000 untuk bantuan polisi, ambulans 
dan layanan gawat darurat lainnya.

DOMESTIC VIOLENCE LINE (BIMBINGAN DAN 
NASIHAT 24 JAM)
1800 656 463
 
LINK 2 HOME (AKOMODASI)
1800 152 152

DOMESTIC VIOLENCE SERVICE (BANTUAN 
UNTUK KDRT) - IWSA
9635 8022

WOMEN’S LEGAL SERVICE NSW (LAYANAN 
BANTUAN HUKUM)
8745 6999

1800 RESPECT 
1800 737 732
 
LAW ACCESS NSW
1300 888 529

WOMEN’S DOMESTIC VIOLENCE COURT 
ADVOCACY SERVICES (WDVCASs)
1800 938 227


