Bạo hành Gia đình
Bạo hành gia đình là một loại các hành vi hành hung và cưỡng bức, bao gồm
việc tấn công thể chất, tình dục và tâm lý, cũng như tình trạng áp bức về mặt kinh
tế, mà một số người lớn hoặc thanh thiếu niên sử dụng đối với bạn tình thân yêu
của họ nhằm mục đích có được uy quyền và kiểm soát những người đó.
Bạo hành gia đình gây chết người, thường phổ biến, và ảnh hưởng đến mọi
người ở tất cả các nền văn hóa, tôn giáo, độ tuổi, định hướng tình dục, quá trình
giáo dục và thu nhập.
Nạn Bạo hành Gia đình, hay B ạo hành Bạn tình Thân yêu, có thể bao
gồm:
Ngược đãi Thể chất:
Làm hư hỏng tài sản hoặc đồ có giá trị. Tấn công bằng vũ khí hoặc dùng các đồ vật làm vũ
khí.
Đẩy, xô, tát, đấm, bóp cổ (làm nghẹt thở), đốt, trói lại, v.v...
Từ chối giúp đỡ khi bạn tình của họ bị bệnh hay bị thương.

Ngược đãi Tâm lý và/hoặc Tình cảm:
Quấy rối. Quá ích kỷ và ghen tương — luôn tìm kiếm đối thủ.
Kêu tên tục, liên tục chỉ trích và xúc phạm.
Đổ lỗi cho nạn nhân về mọi thứ. Đe dọa và làm nhục.
Đe dọa gây thương tích cho nạn nhân, con cái và/hoặc vật nuôi của họ.
Không cho tiếp xúc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngược đãi về Tình dục:
Buộc bạn tình phải thực hiện các hoạt động tình dục trái với ý muốn của họ.
Cứ hoạt động tình dục khi nạn nhân không nhận thức không đầy đủ, hoặc sợ phải nói “không”.
Gây tổn thương thể chất cho bạn tình của họ khi quan hệ tình dục.
Ép buộc bạn tình quan hệ tình dục mà không có biện pháp bảo vệ chống mang thai hoặc
các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI).

Thông tin do tổ chức Phụ nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse) trình bày
Xin gọi Đường dây Nóng về Bạo hành Gia đình Philadelphia (Philadelphia Domestic Violence Hotline) để được trợ giúp 24 giờ
một ngày, 7 ngày một tuần:

Ngược đãi về Kinh tế:
Ngăn không cho bạn tình của họ tìm hoặc duy trì công việc làm.
Hạn chế bạn tình được tiếp cận sử dụng các khoản tiền và thông tin về tài chính gia đình.
Kiểm soát tiền bạc của họ nếu nạn nhân đang đi làm.

Thông tin do tổ chức Phụ nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse) trình bày
Xin gọi Đường dây Nóng về Bạo hành Gia đình Philadelphia (Philadelphia Domestic Violence Hotline) để được trợ giúp 24 giờ
một ngày, 7 ngày một tuần:

