
Trình báo các hành 
vi ngoài ý muốn trên 
phương tiện giao  
thông công cộng với  
STOPIT
Nếu bạn đã từng cảm thấy khó chịu hoặc  
bị đe dọa trên phương tiện giao thông công cộng,  
bạn khôngphải là người duy nhất.

Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của quấy rối tình  
dục hoặc hành vi phản xã hội ở nơi công cộng - kể cả trên  
xe lửa, xe điện (tram) và xe buýt.

Mọi người thường không biết có nên trình báo những việc này với Cảnh sát 
Victoria không, nhưng nếu nó khiến bạn cảm thấy không an toàn thì đây là việc 
nghiêm trọng và cần được ngăn chặn.  

Để hỗ trợ, Cảnh sát Victoria đã đưa ra STOPIT: một đường dây nhắn tin nhằm giúp 
việc trình báo bằng 13 ngôn ngữ trở nên kín đáo, dễ dàng và hoàn toàn bảo mật.

Bằng việc trình báo những hành vi này, bạn sẽ giúp cảnh sát nhận diện kẻ phạm 
tội, tăng cường việc bảo vệ và khiến cho mạng lưới giao thông an toàn hơn cho 
toàn bộ cộng đồng.

STOPIT hoạt động thế nào?

STOPIT là dịch vụ trình báo các hành vi quấy rối tình dục và phản xã hội trên 
phương tiện giao thông công cộng qua tin nhắn.

Sau khi nhắn STOPIT đến 0499 455 455, người nhắn sẽ nhận được một đường dẫn 
để cung cấp thêm thông tin chi tiết cho đội chuyên trách của Cảnh sát Victoria, đội 
này có thể điều tra vụ việc. 

https://www.police.vic.gov.au/stopit


Các tin nhắn tới đường dây STOPIT không được giám sát trực tiếp và nếu bạn cần 
ngay sự giúp đỡ của cảnh sát, hãy gọi Ba Số Không (000).

Bạn có thể trình báo những gì?

Bạn có thể trình báo bất kỳ hình thức nào của hành vi tình dục ngoài ý muốn và 
phản xã hội khiến bạn cảm thấy:
• Khó chịu
• Sợ hãi
• Bị đe doạ
 
Những hành vi này có thể liên quan đến thân thể hoặc bằng lời nói, một cách gián 
tiếp hay trực tiếp/hiển nhiên. Những hành vi này có thể diễn ra liên tục hoặc chỉ 
xảy ra một lần duy nhất.
 
Các ví dụ về hành vi tình dục ngoài ý muốn bao gồm:
• Rình rập, nhìn chằm chằm hoặc theo dõi
• Chọc ghẹo và các cử chỉ hoặc lời bình phẩm liên quan đến tình dục
• Áp sát vào người hoặc xâm phạm không gian riêng tư
• Tấn công tình dục

Bạn cũng có thể trình báo các hành vi phản xã hội khác bao gồm:
• Hành vi khả nghi
• Ngôn từ và hành vi tục tĩu, có tính phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm
• Sự việc về ma túy và rượu bia
• Phá hoại tài sản.

Bạn không thể trình báo những gì?

STOPIT dùng để trình báo các sự việc không khẩn cấp trên phương tiện giao thông 
công cộng.

Các tin nhắn tới đường dây STOPIT không được giám sát trực tiếp và nếu bạn cần 
ngay sự giúp đỡ của cảnh sát, hãy gọi Ba Số Không (000).

Trình báo với STOPIT không giống việc điền bản trình báo tội phạm chính thức, 
vốn bắt buộc phải nói chuyện với cảnh sát, đến đồn cảnh sát, hoặc liên lạc với 
Đường dây Ngăn chặn Tội phạm theo số 1800 333 000.

https://www.police.vic.gov.au/stopit
https://www.crimestoppersvic.com.au/vietnamese/


Cách sử dụng STOPIT?

Sử dụng STOPIT rất nhanh chóng và đơn giản, với việc trình báo có sẵn bằng  
13 ngôn ngữ:

1. Gửi tin nhắn với chữ STOPIT  đến số 0499 455 455
2. Bạn sẽ nhận được một đường dẫn đến một mẫu đơn trực tuyến để chia sẻ 

thông tin chi tiết về sự việc, chẳng hạn như loại hành vi, xảy ra khi nào và ở đâu.
3. Điền mẫu đơn với thông tin bạn muốn chia sẻ. Bạn cũng có lựa chọn để tải lên 

hình ảnh hoặc video.
4. Gửi mẫu đơn và đợi tin nhắn xác nhận.

Sau khi hoàn thành mẫu đơn, đội chuyên trách của STOPIT sẽ xem xét đơn trình 
báo và có thể gọi cho bạn nếu cần thêm thông tin.

Bạn có thể lưu lại số điện thoại của STOPIT đề phòng trường hợp bạn hoặc ai đó 
bạn biết, cần số điện thoại trong tương lai. Không có trình báo nào là quá nhỏ 
nhặt và chúng tôi sẽ luôn xem xét chúng một cách nghiêm túc.

Việc trình báo có bảo mật không?

Các trình báo của STOPIT hoàn toàn bảo mật và chỉ được sử dụng để giúp cảnh  
sát nhận diện kẻ phạm tội trên phương tiện giao thông công cộng và làm cho  
mạng lưới giao thông an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Các dịch vụ hỗ trợ

Đối với nạn nhân của hành vi tình dục ngoài ý muốn trên phương tiện giao thông 
công cộng, hỗ trợ luôn có sẵn tại  
police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse

http://police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse

