
โควิด-19 และความรุนแรง
ในบ้านและในครอบครัว 
(COVID-19 and Domestic and Family Violence) 

เราคาดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านและใน
ครอบครัวจะเพ่ิมขึ้นอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่
ของโควิด-19 เรารู้เรื่องราวนี้ผ่านการวิจัยและหลัก
ฐานว่าเหตุการณ์เช่นนี้เพ่ิมความรุนแรงขึ้นในช่วง
เวลาฉุกเฉิน เวลาของความเครียดและความยาก
ลำาบากไม่เคยเป็นข้อแก้ตัวสำาหรับความรุนแรง  

ผู้หญิงและเด็กทุกคน
สมควรทีจ่ะอยู่อย่าง
อิสระจากความกลัวและ
ความรุนแรงในบ้านและ
ในครอบครัว

บุคคลที่กระทำาความผิดในการมีความรุนแรงใน
ครอบครัวต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมและรุนแรงนั้นๆ

คุณหรือลูก ๆ ของคุณจะ
ไม่ต้องรับผิดชอบ

ระงับรายการที่จำาเป็นเช่นอาหาร
, ยา, เจลทำาความสะอาดมือ
หรือยาฆ่าเชื้อ

ให้ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการติดเชื้อเพ่ือ
ควบคุมหรือทำาให้คุณกลัว

ใช้วิกฤติเป็นข้ออ้างในการเพ่ิม
หรือควบคุมการเงิน

ขู่จะทำาให้ตัวคุณหรือลูกๆติดเชื้อ
โควิด-19

ใช้ปัญหาเรื่องการตกงาน, 
สุขภาพ หรือที่อยู่อาศัยเพ่ือให้
ตนมีที่อยู่

กันไม่ให้คุณหรือลูกๆไปพบ
แพทย์ หรือซ่อนบัตรMedicare
 ของคุณ

แยกคุณหรือลูก ๆ ของคุณ
ออกจากบ้านโดย จำากัดการ
เคลื่อนไหว ของคุณในบ้าน
หรือทำาให้คุณอยู่ในพ้ืนที่เฉพาะ
ภายในบ้าน

ใช้การแยกตัวอยู่เพ่ือมิให้คุณ
สื่อสารกับครอบครัวหรือเพ่ือน
ฝูง

ใช้การแยกตัวอยู่เพ่ือกันมิให้
คุณไปที่ร้านค้าหรือร้านขายยา

การคุกคามทางกฏหมายหรือ
เกี่ยวกับการเข้าเมือง

ฝ่าฝืนคำาสั่งห้ามใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวเพราะคิดว่าตำารวจ
มีงานยุ่งเกินกว่าจะรับสาย
โทรศัพท์คุณ

คู่ครองคุณอาจใช้โควิด-19 
และสถานะวีซ่าคุณในการขู่เพ่ือ
ควบคุมคุณ

ใช้โควิด-19 เพ่ือเป็นข้ออ้าง, 
ตำาหนิ หรือปรับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมและมีความรุนแรงที่มี
ต่อคุณและลูก ๆ

เพ่ิมการตรวจสอบการวิพากษ์
วิจารณ์และตำาหนิพ่อแม่คุณหา
กลูกๆอารมณ์เสีย

เพ่ิมการตรวจสอบโทรศัพท์
มือถือ, อีเมล์ หรือข้อความสื่อ
สังคมของคุณ

ใช้สื่อสังคม

การใช้โควิด-19 
เพ่ือจัดการ

ใช้การแยกตัวอยู่ ใช้การขู่คุณและ
ลูกๆของคุณ
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หากคุณรู้สึกว่ามีปัญหา
หรือรู้สึกว่ากำาลังจะทะเลาะ
กันให้ย้ายไปที่ “พ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงต่ำา” : ห้องที่มี
ทางออกสองทางและมีสิ่ง
ต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็น
อาวุธได้น้อยที่ซึ่งบุคคลจาก
ภายนอกสามารถมองเห็น
หรือได้ยินเสียงคุณได้

ห้องครัว ห้องน้ำาและโรงรถ
มีอันตรายมากกว่าห้องนั่ง
 เล่น ห้องรับประทานอาหาร
หรือห้องนอน สอนให้ลูก
 ๆ ของคุณรู้ - เพ่ือให้ได้
ตำาแหน่ง “ระหว่างปัญหา
กับประตูทางออก”

หากเป็นไปได้ชาร์จโทร ศัพท์
และเครื่องสำารองให้เต็ม
 เช่นถ้าปลอดภัยควรซ่อน
โทรศัพท์เครื่องที่สองไว้

มีแผนการหลบหนีและแผน
สำารอง หากปลอดภัยให้
ซ้อมหนีออกไปในตอนมืดๆ
และกับเด็ก ๆ

เก็บกุญแจสำารองและ
เอกสารสำาคัญที่คุณสามารถ
ไปหยิบได้ทันที

ซ่อนเงินไว้สำาหรับกรณี
ฉุกเฉินหรือในบัญชีที่
ปลอดภัย

ทำาทุกสิ่งที่จำาเป็นต้องทำา
เพ่ือซื้อเวลาและ / หรือ
พ้ืนที่ว่างเพ่ือคลี่คลาย
สถานการณ์หรือเพ่ือ
ปกป้องตัวคุณเองและลูก 
ๆ ของคุณ

สร้างสัญญาณที่จะทำาให้
เพ่ือนบ้าน / สมาชิกใน
ครอบครัวของคุณรู้ว่าคุณ
ต้องการความช่วยเหลือ 
ตัวอย่างเช่นเปิดไฟระเบียง
หน้าบ้าน, เปิดจากที่มืด
 หรือโทรศัพท์ว่า  “และแล้ว
ฉันก็ไปไม่ได้ในวันพฤหัสบดี
”

สร้างสัญญาณและ / หรือ
รหัสคำาพูดที่จะให้ลูกๆของ
คุณรู้ว่าให้ออกไปและไปยัง
สถานที่ปลอดภัยที่เตรียมไว้
ล่วงหน้า

ให้สอดคล้องกับอายุและ
ทักษะของลูกๆ พัฒนา
แผนการด้านความ
ปลอดภัยสำาหรับเด็ก – 
เกี่ยวกับการขอความช่วย
เหลือหรือการไปยังสถานที่
ที่ปลอดภัย

สอนลูก ๆ ให้รู้จักเรียก
ตำารวจ 000 และให้รู้ที่อยู่
บ้านตนเอง

วางแผนกับลูก ๆรักษาพ้ืนที่
ปลอดภัย ทำาแผน ขอความช่วยเหลือ

และสัญญาณ

แผนความปลอดภัยเป็นแผนปฏิบัติส่วนบุคคลที่รวมถึงการอยู่อย่างปลอดภัยในขณะที่อยู่ในความสัมพันธ์, 
วางแผนที่จะจากไป หรือหลังจากที่คุณจากไปแล้ว การมีแผนความปลอดภัยสามารถช่วยคุณป้องกันตัวเองใน
ช่วงเวลาที่ยากลำาบากนี้ได้ เคล็ดลับเต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้

อยูอ่ยา่งปลอดภยั

ขอความช่วยเหลือ
หากคุณกำาลังหลบหนีจากอันตรายหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
อันตรายจากความรุนแรงในครอบครัว คุณสามารถหนีออกจาก
บ้านได้ คุณจะไม่ถูกปรับหากคุณออกจากสถานการณ์ที่อันตราย
 บริการความรุนแรงในบ้านและในครอบครัวทั้งหมดยังคงเปิด
และพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

สำาหรับผู้เชี่ยวชาญหลากวัฒนธรรม
อันเป็นความลับ วันจันทร์ - วันศุกร์
 9.00 น. ถึง 16.00 น. กรุณาติดต่อ
บริการต่อไปนี้:

หากคุณตกอยู่ในอันตรายโปรดโทรหา 000 และ 
สำ�หรับก�รช่วยเหลือวิกฤตอันถือเป็นตว�มลับเกีย่วกับ
ข้อมูลและทีพั่กโปรดติดต่อ CRISIS CARE ทีห่ม�ยเลข 
9223 1111 หรือ 1800 199  008 – ตลอด 24 ชั่วโมง

สุขภาพสตรี อิชาร์ (Ishar Women’s 
Health) ที่หมายเลข 08 9345 5335

บริการสนับสนุนสตรีหลากวัฒนธรรม
 ( Multicultural Womens 
Advocacy Service) ที่หมายเลข 08 
9328 1200

ทีมสนับสนุนและช่วยเหลือชาวต่างชาติ
 (Ethnic Advocacy and Support 
Team) ที่หมายเลข 0452 399 717 

—  funded through Lotterywest WACOSS peaks sector grant
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