Có phải có ai đó
quý vị biết đang
đi sai đường
không?
Để được trợ giúp bảo mật, độc lập:

Gọi số 1800 875 204 hoặc truy cập
STEPTOGETHER.COM.AU

Quý vị có thể trợ giúp.

Kết nối

Trợ giúp sớm có thể giúp ngăn
chặn cá nhân hướng đến chủ
nghĩa cực đoan bạo lực.
Hãy tìm hiểu cách thức.

@StepTogetherAU
@StepTogetherAU
/company/step-together/

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

Cô lập. Không thích tiếp xúc. Đơn độc.
Đây là những cảm xúc thông thường, nhưng khi
chúng trở nên cực đoan, chúng có thể dẫn đến
các vấn đề khác.
Nhu cầu cảm thấy gắn bó.
Là điều tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Đôi khi
những người cảm thấy bị loại ra thường tìm
kiếm cảm giác mình thuộc thành phần sống
bên lề xã hội.
Các nhóm ủng hộ việc sử dụng bạo lực để đạt
được sự thay đổi thường sử dụng ý muốn 'gắn
bó' để tuyển mộ thành viên.

Chấp nhận. Không phân biệt. Ủng hộ.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đôi khi tất cả
những gì cần phải thực hiện để bảo vệ ai đó là
có một người chịu lắng nghe.
Khi lắng nghe mà không phê phán, quý vị có
thể giúp người quý vị quan tâm tìm kiếm sự trợ
giúp tích cực từ người khác và cảm giác gắn bó
với cộng đồng của họ, thay vì tìm kiếm sự kết
nối từ các nhóm thực hành chủ nghĩa cực đoan
bạo lực.

Quý vị có thể làm những gì.
Nhiệm vụ của Step Together là để trợ giúp.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của
chúng tôi có thể giúp giải thích cách thức quý vị
có thể trợ giúp tốt hơn cho người có nhu cầu và
kết nối quý vị với các dịch vụ có thể trợ giúp
thêm trong cộng đồng của quý vị.
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