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Được Chính phủ NSW tài trợ và On The Line thực hiện.

Bảo vệ người quý vị biết
tránh vướng vào con đường đi
đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
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Vietnamese

Nếu nhận thấy người gần gũi với quý vị có
những thay đổi, bao gồm hành vi chống lại
xã hội cực đoan kết hợp với ý thích mãnh
liệt về chính trị, ý thức hệ hoặc tôn giáo,
nhiều khi quý vị cảm thấy sợ và lo ngại.
Mặc dù không phải tất cả những thay đổi
này đều là nguyên nhân đáng lo ngại nhưng
chúng có thể cho thấy họ chớm nghiêng về
bạo lực đối với bản thân hoặc người khác.
Quý vị có thể trợ giúp bằng cách nào
Trợ giúp sớm là cách tốt nhất để giảm bớt nguy
cơ tham gia vào hoạt động bạo lực.
Đôi khi, chỉ đơn giản như lắng nghe một cách
quan tâm, không phê phán. Đối với những
trường hợp khác, quý vị có thể cần giới thiệu họ
đến những người khác trong cộng đồng có thể
giúp đỡ họ.
Nói chuyện với người được huấn luyện để trợ
giúp là bước đầu tiên tuyệt vời.

Step Together có thể trợ giúp bằng cách nào
Step Together là đường dây trợ giúp và dịch vụ
trực tuyến do nhân viên tư vấn chuyên nghiệp
phụ trách. Chúng tôi cung cấp một không gian
an toàn để trợ giúp những người biết người có
thể vướng vào con đường đi đến chủ nghĩa cực
đoan bạo lực.
Tư vấn riêng tư và bảo mật
Chúng tôi độc lập với cảnh sát và các dịch vụ an
ninh quốc gia và mọi thông tin quý vị báo cho
chúng tôi biết sẽ được bảo mật.
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