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TĂNG CƯỜNG CHO CÁC NHÓM HỖ TRỢ GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA 
 
Các nhóm đa văn hóa sẽ nhận được thêm 2 triệu đô la tiền tài trợ trong khoản đầu tư kỷ 
lục của Chính phủ NSW để giải quyết vấn đề bạo hành trong gia đình và tình dục. 
 
Bộ trưởng An toàn Phụ Nữ và Ngăn ngừa Bạo hành trong Gia đình và Tình dục Natalie 
Ward cho biết ngân quỹ này sẽ bảo đảm các dịch vụ đáp ứng dựa trên đức tin và cộng 
đồng có thể hỗ trợ thêm cho nhiều người hơn bao giờ hết. 
 
Bà Ward nói: “Bạo hành trong gia đình không có sự phân biệt, và tất cả mọi nạn nhân từng 
trải qua đều phải có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết bất kể nguồn gốc của họ,”. 
 
“Chúng tôi biết có những nạn nhân từng trải qua trong các cộng đồng đa văn hóa rất ngần 
ngại trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ chính thống vì tình trạng thị thực của họ, không có mạng 
lưới xã hội đáng tin cậy ở Úc, trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa. 
 
“Các khoản tài trợ này sẽ nâng cao năng lực của các dịch vụ đáp ứng của chúng ta trên 
khắp NSW và cung cấp nhiều sự hỗ trợ có mục tiêu hơn cho những nạn nhân từng trải 
qua trong các cộng đồng đa văn hóa.” 
 
Các ứng viên trong cộng đồng đa văn hóa và tín ngưỡng hội đủ điều kiện có thể nộp đơn 
xin tài trợ chỉ cho một lần, từ mức tối thiểu là 20.000 đô la cho tới 150.000 đô la. 
 
Bộ trưởng Đa văn hóa Mark Coure cho biết điều quan trọng là phải cung cấp cho các nhóm 
đa văn hóa những công cụ cần thiết để họ đối phó với bạo lực theo các cách thức thuận 
lợi và bao hàm về mặt văn hóa. 
 
Ông Coure nói: “Bạo hành trong gia đình là vấn đề toàn cầu, nó không có riêng trong một 
cộng đồng hay một nhóm nào,”. 
 
“NSW là tiểu bang đa dạng nhất về văn hóa trên toàn nước Úc, và chúng ta cần có phòng 
tuyến đáp ứng đầu tiên để phản ánh điều đó.   
 
“Từ những bài học trước đây, chúng ta biết việc dùng một cách để giải quyết mọi chuyện 
là không có hiệu quả, và vì vậy tốt nhất cho toàn tiểu bang chúng ta là trang bị cho các 
cộng đồng đa văn hóa các công cụ và nguồn lực để giải quyết những vấn đề này.” 
 
 
 
 



 
Các khoản tài trợ này được xây dựng trên một loạt các hỗ trợ hiện có do Chính phủ cung 
cấp để hỗ trợ các nạn nhân của bạo hành trong gia đình, bao gồm: 

 
• Miễn tiêu chuẩn hội đủ điều kiện về Khoản vay Tiền cọc Mướn nhà (Rentstart Bond 

Loan) đối với những người rời bỏ bạo hành trong gia đình; 
• Cho các nạn nhân từng trải qua có được cả hai chương trình Lựa Chọn cho Người 

Mua Nhà Lần Đầu (First Homer Buyer Choice) và Trợ giúp cho Người Mua Nhà Lần 
Đầu (First Home Buyer Assistance); 

• Tạo điều kiện chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngay lập tức để thoát khỏi bạo hành; 
• Cung cấp sự hỗ trợ 24/7 qua Đường dây Bạo hành trong Gia đình NSW để giúp 

nạn nhân tìm một chỗ ở an toàn, hoặc phương tiện di chuyển cho họ và con cái; 
liên kết họ với cảnh sát, tòa án, luật sư và cố vấn; và giúp đỡ về một kế hoạch an 
toàn; 

• Chương trình ‘Quyền Được Hỏi’, nơi mọi người có thể tìm hiểu xem người phối 
ngẫu có tiền sử phạm tội bạo hành trong gia đình hay không; 

• 20 triệu đô la trong hai năm cho tối đa thêm 200 dụng cụ giám sát điện tử; 
• Chính phủ NSW THÌ quyết tâm xét lại tất cả các bản án về các tội về bạo hành trong 

gia đình ở NSW; 
• Chính phủ NSW khi tái đắc cử sẽ tài trợ cho một Danh sách Bạo hành trong Gia 

đình và Trong nhà chuyên biệt tại ba tòa án địa phương và tài trợ cho việc gia tăng 
thêm năm thẩm phán để bảo đảm các vụ án được xét xử sớm hơn. 

 
Chính phủ NSW đang đầu tư khoản tài trợ kỷ lục hơn 700 triệu đô la vào các sáng kiến hỗ 
trợ An toàn cho Phụ nữ, bao gồm: 
 

• 426,6 triệu đô la để mở rộng sáng kiến Cốt lõi và Thu gộp, cung cấp và điều hành 
các nơi trú ẩn mới dành cho phụ nữ sẽ hỗ trợ cho thêm 2.900 phụ nữ và trẻ em 
thoát khỏi bạo hành trong gia đình và trong nhà mỗi năm. Đây là cam kết tài trợ lớn 
nhất từ trước đến nay cho lĩnh vực bạo hành trong gia đình; 

• Các luật lệ mốc điểm nhằm làm sự kiểm soát ép buộc trở thành tội hình sự trong 
các mối quan hệ bạn tình thân thiết 

• Luật về xác định sự đồng ý dẫn đầu cả nước, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 
6 năm 2022. 

 
 
Đơn xin tài trợ sẽ bắt đầu được nhận vào ngày 13 tháng 2 và hết hạn vào ngày 27 tháng 
3. 
 
Các khoản tài trợ sẽ được trả vào tháng 6 năm 2023 sau tiến trình thẩm định và chấp thuận 
tài trợ, và phải được sử dụng chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2024. Không có nguồn 
tài trợ liên tục hoặc cấp lại. 
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