Thành phố Yao

（ベトナム語版）
Bạo hành do vợ chồng hoặc người yêu
Đừng cam chịu bạo hành một mình
●DV Là gì? Có rất nhiều hình thức bạo hành
DV（Bạo hành gia đình） là những hình thức bạo hành do vợ chồng, người yêu hay những
người thân thích gây ra.
Đánh(Đấm), đá, ném đồ vật
Quát nạt, dọa dẫm, bỏ mặc
Bắt buộc phải quan hệ tình dục
Không hợp tác trong các biện pháp tránh thai.
Không đưa tiền để sinh hoat gia đình
Hạn chế hoặc theo dõi trong các quan hệ với bạn bè hay người trong gia đình.
●DV là hành động xâm phạm nhân quyền, có nhiều hành vi mang tính chất tội phạm.
Dù là vợ chồng hay người yêu nhưng nếu có những hành vi bạo hành thì đó điều không thể
tha thứ được. Khi bạn cho rằng đó là những hành vi bạo hành gia đình thì đừng chịu đựng một
mình mà trước hết hãy đến tư vấn với chúng tôi.
Và nếu bạn nhìn thấy những người xung quanh đang phải chịu đựng bạo hành gia đình thì hãy
khuyên họ đến các tổ chức chuyên môn để giải quyết.
Nơi tư vấn
Phòng chính sách nhân quyền thuộc bộ phận văn hóa nhân quyền thành phố Yao
☎ ０７２－９２４－３８９４
Thứ 2～ Thứ 6（８：４５～１７：１５）
Trung tâm xây dựng bình đẳng giới thành phố Yao “Sumire”
☎ ０７２－９２３－４９４０
Thứ 3～Thứ 7（９：００～１７：００）
Trung tâm tư vấn dành cho phụ nữ phủ Osaka（ Trung tâm hỗ trợ bạo lực do vợ chồng）
☎ ０６－６９４６－７８９０ ☎ ０６－６９４９－６０２２
（９：００～２０：００）※Nghỉ vào ngày lễ, Tết.
※Số điện thoại dành cho người nước ngoài ☎ ０６－６９４９－６１８１
（９：００～１７：３０）※Thứ7, Chủ Nhật, ngày lễ , những ngày cuối năm và đầu năm nghỉ.
Trung tâm thanh thiếu niên và xây dựng bình đẳng giới phủ Osaka（Don Center）
☎ ０６－６９３７－７８００
Thứ 3～ Thứ 6（１７：００～２０：００） Thứ 7・Chủ nhật（１０：００～１６：００）
※Ngày lễ, những ngày cuối năm và đầu năm nghỉ.
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