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Phục hồi và Hỗ trợ 
 

Dịch vụ Phục hồi và Hỗ trợ cung cấp phản ứng hỗ trợ cho 
những người đã bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng tình dục 
khi còn nhỏ hoặc khi trưởng thành do những người làm 
việc hoặc phục vụ cho Giáo phận Maitland-Newcastle gây 
ra. Điều này liên quan đến việc làm việc với những người 
bị lạm dụng và bạn đời, cha mẹ, anh chị em hoặc con cái 
của họ.

Dịch vụ Phục hồi và Hỗ trợ đóng vai trò là người bênh vực 
cho người đó cả trong giáo phận và cho cộng đồng rộng 
lớn hơn.

Chúng ta làm gì
 

Phục hồi và Hỗ trợ làm việc trực tiếp với các cá nhân để 
hỗ trợ và thúc đẩy hành trình cá nhân và duy nhất của họ 
hướng tới việc phục hồi, có thể bao gồm:

 f gặp gỡ người đó và tạo điều kiện tư vấn với các cố vấn 
bên ngoài nếu cần

 f hỗ trợ người đó khai báo với Cảnh sát hoặc các cơ quan 
pháp luật khác khi người đó tiết lộ hành vi lạm dụng 
của mình

 f hỗ trợ người đó, gia đình và bạn bè của họ vượt qua 
quá trình phạm tội để tìm kiếm công lý hoặc thủ tục 
dân sự để tìm kiếm sự bồi thường

 f vận động cho giáo phận hoặc các cơ quan chức năng 
khác của Giáo hội thay mặt cho cá nhân hoặc nhóm 
người bị ảnh hưởng xấu

 f hỗ trợ người đó và gia đình họ vượt qua giai đoạn buồn 
khổ do khủng hoảng thể chất, tình cảm hoặc tinh thần

 f thay mặt người đó xây dựng mạng lưới hỗ trợ và liên lạc 
với các mạng lưới bên ngoài.

Phục hồi là một hành trình - 
một quá trình, không phải là 
một sự kiện.”  
NGƯỜI SỐNG SÓT


