
vn07-05 

Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Bạo hành Gia đình: DV / Đeo bám quấy rối 
 
 
(Bạo hành gia đình) 
Bạo hành gia đình là hành vi bạo hành từ phía người có mối quan hệ thân mật như vợ chồng, người yêu hoặc là một 
thành viên nào đó, không chỉ giới hạn ở bạo hành thể xác mà còn có nhiều loại bạo hành khác (về tinh thần, xã hội, 
kinh tế, v.v.). Mục đích của hành vi bạo hành đó là nhằm đe dọa sự an toàn hoặc phủ nhận nhân cách của nạn nhân từ 
đó cố gắng chi phối họ theo ý muốn của kẻ bạo hành. Hành vi bạo hành từ người vợ/chồng được coi là một hành vi 
phạm tội. 
“Luật phòng chống bạo hành gia đình và bảo vệ nạn nhân” (Luật phòng chống DV) quy định về việc tư vấn và bảo vệ 
nạn nhân bị bạo hành từ người vợ/chồng. 
  
 
○ Các hoạt động bảo vệ 
Xin hãy thảo luận với Trung tâm phụ nữ, Văn phòng Phúc lợi, Sở cảnh sát, v.v.. 
Khi chính bản thân hoặc nhìn thấy người khác gặp phải hành vi bạo hành, thì hãy thảo luận với Trung tâm Tư vấn và 
Hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình hoặc Sở cảnh sát,v.v. gần nhất. Ngoài ra, tất cả các Cục Pháp vụ địa phương 
trong cả nước đều đã thành lập bàn tư vấn qua điện thoại dành riêng cho phụ nữ được gọi là “Đường dây nóng Nhân 
quyền Phụ nữ”. 
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình, những nhân viên tư vấn nữ sẽ hỗ trợ bạn và bạn cũng có 
thể nhận được sự bảo vệ. 
 
Nơi liên hệ: 
 Cục Pháp vụ khu vực Kobe “Đường dây nóng nhân quyền của phụ nữ”  0570-070-810 
 Phòng Tư vấn về bạo hành gia đình thành phố Nishinomiya  
        (Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình)  0798-23-6011 
 Trung tâm Cộng đồng bình đẳng giới thành phố Nishinomiya WAVE 

(Tầng 4, Plaza Nishinomiya, 4-8 Takamatsu-cho, thành phố Nishinomiya)  0798-64-9495 
 
(Đeo bám quấy rối) 
Đeo bám quấy rối bao gồm những hành vi như “bám theo, phục kích, đột nhập” hoặc “yêu cầu gặp gỡ, hẹn hò”, “gọi 
điện thoại nhưng không nói gì”, v.v. với một người cụ thể hoặc gia đình của họ, v.v. nhằm mục đích thỏa mãn cảm xúc 
tình cảm yêu đương đối với một người cụ thể hoặc thỏa mãn cảm giác oán hận khi tình cảm này không được đáp lại. 
Theo “Đạo luật quản lý, v.v. hành vi đeo bám quấy rối và các hành vi tương tự” (Luật quản lý hành vi đeo bám quấy 
rối) đã quy định về việc trừng phạt hành vi đeo bám quấy rối và hỗ trợ cho nạn nhân, v.v.. 
Nếu bạn là nạn nhân của hành vi đeo bám quấy rối hoặc nếu bạn thấy ai đó đang bị đeo bám quấy rối, hãy tìm kiếm sự 
hỗ trợ sở cảnh sát hoặc trạm cảnh sát gần nhất. 
 
Nơi liên hệ:  
           Điện thoại tư vấn chung của Sở cảnh sát  “#9110”  (chung trên toàn quốc) 
 
 
*Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 
 
 
 
 
 


