PEDINDO
AJUDA
Em uma emergência, ligue 000
Segurança e proteção no Campus:
1300 737 003
Serviço de aconselhamento e
bem-estar: 1300 668 370
Nós proporcionamos suporte em
relação aos impactos do assédio
sob seus estudos, informação sobre
vistos e qualquer necessidade médica,
financiera ou de acomodação.

WESTERNSYDNEY.EDU.AU/
RESPECTNOWALWAYS
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AJUDA
SEMPRE
DISPONÍVEL
≥ Campus Safety
and Security está
sempre disponível:
ligue 1300 737 003
(24 hours hotline)
≥ Emergência/
Polícia ligue 000
≥ Você não está
sozinho e ajuda está
sempre disponível.

VOCÊ NÃO É
RESPONSÁVEL
Se você for vítima de uma ofensa
sexual, a culpa nunca é sua.
Consentimento sexual precisa ser dado
livre de coerções, por exemplo,
ameaças, intimidação e assédio.
Uma pessoa sob a influência de drogas,
alcóol ou que está desacordada,
não é capaz de consentir.

ME SINTO TÃO MAL,
É DIFÍCIL FALAR
COM ALGUÉM
Tan, uma estudante internacional,
foi vítima de um crime sexual.
Ela estava assustada porque o ofensor
ameaçou cancelar seu visto se ela
falasse com alguém, além de se
preocupar em envergonhar sua família.
Seu visto de estudante NÃO será
afetado se você for vítima
de abuso sexual e reportar
o crime para a polícia 000 .

CORAGEM
E FORÇA
Tan demonstrou coragem e força ao
pedir ajuda. Ela comtactou o serviço
de aconselhamento da Universidade
1300 668 370, já que sua angústia
dificultava seus estudos e ela não
se sentia segura mais. Tan se
recuperou e recoboru a segurança.
O serviço de aconselhamento
proporcionou a Tan um espaço
de confiança aonde se recuperar.

SEGURANÇA, SUPORTE E CONEXÃO

ESTUDANTES
INTERNACIONAIS
WESTERN SYDNEY
UNIVERSITY
ESTÁ AQUI PARA
OS APOIAR

RESPEITO. AGORA.

SEMPRE.

SEGURANÇA, SUPORTE
E CONEXÃO
18/01/2017 2:27 PM

ADAPTANDO-SE
À AUSTRALIA

SE SINTA EM
CASA

NOVAS
EXPERIÊNCIAS

SUA SEGURANÇA
PRIMEIRO

OFENÇAS
SEXUAIS

QUEM PODE SER
AFETADO?

Estudar na Australia é
uma fase emocionante
em que você pode se
sentir sobrecarregado.

≥ O Student Welfare Service
pode te proporcionar ferramentas
que o ajudarão a se estabeler e se
sentir em casa na Australia.

Na Australia você tem o direito de
estar seguro e ter uma vida livre
de assédio, violência e danos.

Com o tempo e, ao
desenvolver um
entendimento da
cultura Australiana,
as coisas ficarão
mais fáceis de
administrar.

≥ 1300 668 370

Estudar na Australia traz muitas
novas experiências e, para alguns
estudantes internacionais, também
é a primeira vez que moram longe
de suas famílias.

Ofenças sexuais consistem em
comportamentos que façam outros
se sentirem ameaçados, inseguros,
ou amedrontados. Na Austrália,
ofenças sexuais são crimes.

Qualquer um, apesar da
idade, gênero, origem
cultural ou orientação
sexual, pode ser vítima
de uma ofensa sexual.

Você pode reportar ofenças sexuais
dirigidas à você ou à qualquer
pessoa na delegacia de polícia local
ou ligando 000

Os transgressores intendem
que as vítimas se sintam
responsáveis e amendrotadas
demais para pedir ajuda.
Você não é responsável se
alguém te causar um dano.

≥ WESTERNSYDNEY.EDU.AU/
WELFARE

É importante conversar com alguém
se você estiver com dificuldades.
Você não está sozinho!

Às vezes as coisas podem dar errado.
Pedir ajuda imediatamente faz os
problemas serem menos assustadores.
Seu visto de estudante não será
afetado se você for vítima de um crime
e reportar esse crime para a polícia 000

RESPEITO. AGORA. SEMPRE.

INTL1615 Student Wallet Card_360x90_FA.indd 7-12

18/01/2017 2:28 PM

