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liên hệ chúng tôi

Dịch vụ hỗ trợ và giới thiệu 
cho phụ nữ có trải nghiệm 

trong ngành

9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 
Thứ Hai – Thứ Sáu

Có thông tin và hỗ trợ về COVID-19



Tất cả các dịch vụ của chúng tôi mang tính 
không phán xét, bảo mật, miễn phí, riêng tư và 
không yêu cầu sự giới thiệu.

Các dịch vụ của Project Respect bao gồm: 

•   Hỗ trợ qua điện thoại, với dịch vụ thông dịch 
miễn phí theo yêu cầu 

•   Thông tin và hỗ trợ toàn diện liên tục 

•   Giới thiệu đến các tổ chức khác để đạt được 
mục tiêu của quý vị 

•   Lập kế hoạch an toàn để giúp quý vị làm việc 
an toàn hơn

•   Hỗ trợ giảm giờ làm hoặc chuyển ngành nghề 
nếu đây là lựa chọn của quý vị  

•   Hỗ trợ chuyên sâu cho phụ nữ từng bị buôn bán 
(cả quốc tế và trong nước)  

•   Một người phụ nữ thân thiện, hiểu biết để hỗ 
trợ và lắng nghe quý vị 

•   Vận động vì quyền lợi của quý vị  

•   Tham gia các bữa ăn trưa cộng đồng đồng 
đẳng và các buổi làm vườn cộng đồng thư 
giãn 

•   Cơ hội sắp đặt cho sinh viên linh hoạt  

•   Các cơ hội tình nguyện bao gồm cả với Nhóm 
Cố Vấn Dành Cho Phụ Nữ của chúng tôi 

Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho bất kỳ ai ở 
Úc tự nhìn nhận mình là phụ nữ (từ 18 tuổi trở 
lên), bao gồm tất cả phụ nữ thuộc cộng đồng 
LGBTQIA+ cũng như những người đa dạng về giới 
tính và phi nhị giới, bao gồm:  

•   Có trải nghiệm sống trong bất kỳ lĩnh vực nào 
của ngành nghề giải trí tình dục hoặc dành 
cho người lớn, được cấp phép hoặc không 
được cấp phép, trực tuyến hoặc trực tiếp 

•   Từng bị buôn bán vì mục đích bóc lột tình dục 
(cả quốc tế và trong nước)  

•   Hiện tại hoặc trong quá khứ có tham gia trong 
ngành nghề tình dục  

•   Muốn duy trì hoặc giảm giờ làm trong ngành 
nghề tình dục 

•   Có quan điểm và trải nghiệm đa dạng về 
ngành nghề tình dục  

•   Có bất kỳ tình trạng nhập cư, thị thực, cư trú 
hoặc quốc tịch nào 

•   Có người thân, bạn bè và các tổ chức cung 
cấp dịch vụ đang tìm kiếm thông tin và hỗ trợ 
về ngành nghề tình dục 

những dịch vụ của 
chúng tôi

chúng tôi hoạt 
động vì ai

Project Respect (Dự Án Tôn Trọng) là 
dịch vụ hỗ trợ và giới thiệu dành cho 
những phụ nữ có trải nghiệm đa dạng 
trong ngành tình dục.
Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho 
phụ nữ, phi tín ngưỡng, hoạt động vì cộng đồng, 
có trụ sở tại Melbourne, Victoria.

Chúng tôi có nhân viên, tình nguyện viên và sinh 
viên trong đội ngũ của chúng tôi, là những người 
có trải nghiệm trong ngành tình dục. Chúng tôi 
được hướng dẫn bởi Nhóm Cố Vấn Phụ Nữ do 
đồng nghiệp của chúng tôi lãnh đạo

chúng tôi là ai


