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Nếu một người nào đó cư xử với tính cách kiểm soát hoặc lấn át người khác và làm cho 
họ cảm thấy không an toàn và lo sợ về an sinh của họ - đó là bạo hành trong nhà hoặc 
trong gia đình. 

Và chuyện này xảy ra theo nhiều hình thức hơn những gì nhiều người chúng ta nghĩ. 

Bạo hành trong nhà và trong gia đình thường là thói ngược đãi và kiểm soát dưới nhiều 
hình thức khác nhau. 

Nó xảy ra trong mối quan hệ gần gũi, gia đình và các mối quan hệ chăm sóc không 
chính thức. 

Nó có thể là đấm, đánh, bóp cổ, hoặc phá hoại tài sản. 

Nó cũng có thể bao gồm những hình thức ngược đãi khác hơn, như tình cảm và tâm lý, 
như rình rập, hăm dọa, tin nhắn lặp đi lặp lại, chê bai công khai hoặc riêng tư, hoặc gây 
áp lực để quý vị cư xử theo cách mình không cảm thấy thoải mái, kể cả gây áp lực để có 
quan hệ tình dục. 

Các thủ đoạn ngược đãi có thể là hăm dọa, lăng mạ, chửi bới, hoặc sử dụng mưu lược 
để một người nào đó làm những điều họ không muốn làm, ví dụ như hăm dọa tự làm 
tổn thương bản thân. 

Nó có thể là cấm cản, kiểm soát hay tiêu tiền bừa bãi, hoặc hăm dọa sẽ làm như vậy. 

Hoặc kiểm soát việc xuất hiện của một ai đó, hoặc cô lập họ bằng cách cấm liên lạc với 
gia đình và bạn bè. 

Bạo hành trong nhà và trong gia đình cũng bao gồm trẻ em chứng kiến cảnh bạo hành, 
như nhìn thấy mẹ bị tổn thương, bị chửi bới, đồ đạc bị đập phá hoặc cảnh sát đến nhà. 

Nó có thể làm cho quý vị cảm thấy mình vô dụng ...sợ hãi... hoặc bất lực. 

Bất kể tuổi tác, nguồn gốc văn hóa, giới tính hoặc bản dạng giới tính, quý vị có quyền 
sinh sống mà không sợ hãi. 

Luật pháp công nhận tầm quan trọng của sự an toàn cá nhân, và rằng bạo hành trong 
nhà và trong gia đình là hành vi không thể chấp nhận mà xã hội không dung túng. 

Án lệnh B ạo hành trong Nhà  là một phần của biện pháp nhằm bảo vệ an toàn của tất 
cả thành viên trong cộng đồng chúng ta và để chấm dứt nạn bạo hành. 

 


