
RhED เป�นโครงการระดับรฐัแบบวงกวา้ง ที�ใหบ้รกิารความ
รูท้างด้านสขุภาพ ใหก้ารสนบัสนนุ เป�นกระบอกเสยีง และให้
บรกิารจดัการเรื�องราวแก่ผูใ้หบ้รกิารทางเพศทั�วรฐั
วกิตอเรยี

RhED มเีจา้หนา้ที� ที�ทํางานอยูใ่นธุรกิจใหบ้รกิารทางเพศ
เคยทํางานในธุรกิจใหบ้รกิารทางเพศและ มผีูเ้ชี�ยวชาญด้าน
สขุภาพอื�น ๆ

RhED ประกอบด้วยทีมงาน การสนบัสนนุ และ เป�นกระบอก
เสยีง (Support and Advocacy) และ โปรแกรมแผนการ
จดัการกรณ ี(Pathways case management  program)

เจา้หน้าที� RhED มคีวามรูใ้นอยา่งกวา้งขวางเกี�ยวกับธุรกิจ
ใหบ้รกิารทางเพศและตระหนกัรูถึ้งป�ญหาต่าง ๆ ที�ผูใ้ห้
บรกิารทางเพศได้ประสบพบเจอ

เราคือใคร

1800 458 752

sexworker@sexworker.org.au

sexworker.org.au 

 
RhED ใหก้ารยอมรบั สนับสนุน 

และยนิดีต้อนรบัผูค้นทกุเพศ
และทกุรสนิยมทางเพศ

RhED ใหค้วามเคารพโดยเกียรติสงูสดุ
ต่ออํานาจอธปิไตยของผูพ้ทัิกษ์ดั�งเดิม
ของดินแดนและน่านนํ�าของรฐัวกิตอเรยี

งานใหบ้รกิารทางเพศก็คืองาน

RhED สนบัสนนุการลดทอนความเป�นอาชญากรรมต่องาน
ใหบ้รกิารทางเพศในทกุภาคสว่นของธุรกิจ

RhED เป�นกระบอกเสยีงสนบัสนนุสทิธแิรงงานและสทิธมินษุยชน
ของผูทํ้างานใหบ้รกิารทางเพศและชว่ยขจดัการตีตรามลทิน
และการเลือกปฏิบติั ซึ�งมสีว่นก่อใหเ้กิดความรนุแรง และการ
บั�นทอนความสาํคัญที�มต่ีอผูใ้หบ้รกิารทางเพศ

ค่านยิมของเรา

โทรฟร ี
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sexworker@sexworker.org.ausexworker.org.au

RhED สนับสนุนผูใ้หบ้รกิารทางเพศที�ทํางานอยูใ่นป�จจุบนั
และเคยทําอดีต จากทกุภาคสว่นของธุรกิจใหบ้รกิารทางเพศ 

รวมถึงผูใ้หบ้รกิารทางเพศในสถานบรกิาร/หอค้าประเวณ ีผูใ้ห้
บรกิารทางเพศที�ทํางานสว่นตัวและเป�นเพื�อนเที�ยวหรอืเอส
คอรต์ ผูทํ้างานบรกิารตามรมิถนน สถานระบาํเปลื�องผา้/เต้นราํ
ทํางานนวด การแสดงหนงัโป�และการแสดงผา่นกล้อง รวมถึง
งานค้าประเวณกัีบลกูค้าประจาํ และลกูค้าขาจร 

บรกิารจาก RhED มไีวส้าํหรบัผูใ้หบ้รกิารทางเพศทกุคน จาก
ทกุอัตลักษณท์างเพศ ทกุภมูหิลัง ทกุวฒันธรรม และเพศสภาพ
ทกุประเภท เรามกีารบรกิารต่าง ๆ สาํหรบัผูใ้หบ้รกิารทางเพศ
ในรฐัวกิตอเรยี และผูค้นเดนิทางไปทํางานที�รฐัวกิตอเรยีทกุคน 

ไมว่า่จะถือวซีา่สถานะใดๆก็ตาม

RhED ยงัสามารถใหก้ารสนบัสนนุแก่เจา้ของธุรกิจการใหบ้รกิาร
ทางเพศ ผูจ้ดัการและลกูค้า ครอบครวั หนว่ยงานดา้นสขุภาพ 

หน่วยงานรฐั และหนว่ยงานในชุมชน เราจดัใหม้กีารพูดคยุ
เพื�อใหค้วามรู ้และใหคํ้าปรกึษาระดบัรองลงมาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

สาํหรบัขอ้มูลเพิ�มเติม โทรไปที� 1800 458 752

เราใหก้ารสนบัสนนุใคร



แนวทางการทํางาน
ของเรา

ทีมงานจดัการประชุมเชงิปฏิบติัการ และครอบคลมุหวัขอ้ต่าง
ๆ ตั�งแต่การทํางานดว้ยความมั�นใจ ภาษีและการเงิน 

การป�องกันตัว ไปจนถึงการทํางานกับผูม้คีวามทพุพลภาพ ที�
ใหบ้รกิารโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ย 

Red Rendezvous เป�นกลุ่มเพื�อนรว่มวงการของผูใ้หบ้รกิาร
ทางเพศที�ทํางานอยูใ่นป�จจุบนัหรอืในอดตี ซึ�งจะมกีารพบปะกัน
ทางออนไลน์ในวนัพุธสดุท้ายของเดอืน

Young Person's Support Worker 
เป�นกรณปีฏิบติังานชว่ยเหลือคนหนุม่สาวอายุ 15 ถึง 25 ป� ที�
เป�นคนไรบ้า้นหรอืมคีวามเสี�ยงกับการเป�นคนไรบ้า้น และ/หรอื
กําลังทํางานหรอืกําลังคิดจะทํางานใหบ้รกิารทางเพศ

Arrest Referral Program (ARP) หรอืบรกิารอ้างอิงเมื�อมกีาร
จบักมุ เป�นโปแกรมกระบอกเสยีงสนบัสนนุ ใหค้วามรู ้และความ
ชว่ยเหลือ แก่ผูค้นที�ถกูจบักมุหรอืตั�งขอ้หาโดยตํารวจ

เราสามารถทําอะไรใหค้ณุ
ไดบ้า้ง?

 

เป�นกระบอกเสยีงสนบัสนนุ
เราเป�นกระบอกเสยีงสนับสนุนขจดัการเลือกปฏิบติัและ
ความรนุแรงต่อผูใ้หบ้รกิารทางเพศ การเพิ�มผูใ้หบ้รกิาร
ทางเพศเขา้มาเป�นสว่นหนึ�งของสงัคม และการสง่เสรมิการเขา้ถึง
บรกิารด้านสขุภาพและบรกิารที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกันใหกั้บ
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศ

 

การสนบัสนนุและขอ้มูล

Outreach

Pathways เป�นบรกิารจดัการกรณีที�มคีวามเป�น
เฉพาะตัวและแปรเปลี�ยนตามแต่ละกรณ ีซึ�งให้
บรกิารแก่ ผูใ้หบ้รกิารทางเพศที�ทํางานอยูใ่นป�จจุบนั
หรอืในอดีต การสนับสนุนด้วยบรกิาร Pathways มี
สามประเภท ได้แก่ 

 

Pathways 

ประเภทเปลี�ยนผา่น (Transitional)

ประเภททั�วไป (Generalist)

ประเภทระบบยุติธรรม (Justice)

การจดัการกรณปีระเภทเปลี�ยนผา่นมเีป�าหมายเพื�อสนับสนนุ
บุคคลแบบองค์รวมเพื�อใหบ้รรลเุป�าหมายการจา้งงานที�กําหนด
ดว้ยตนเอง และการฝ�กอบรมเพื�อบบรลเุป�าหมาย ทั�งแบบที�
ภายในธุรกิจทางเพศ ควบคู่ไปกับธุรกิจ หรอืภายนอกธุรกิจให้
บรกิารทางเพศ

การจดัการกรณปีระเภททั�วไปมใีหส้าํหรบัผูใ้หบ้รกิารทางเพศ
ที�ทํางานอยูใ่นป�จจุบนัและในอดตีที�ต้องการความชว่ยเหลือ
เกี�ยวกับป�ญหาดา้นการหาที�อยูอ่าศัย การใชแ้อลกอฮอล์และยา
เสพติดอื�น ๆ การเขา้ถึงการดแูลสขุภาพที�เหมาะสม และการให้
การสนบัสนนุดา้นภาวะทพุพลภาพ

การจดัการกรณปีระเภทที�เกี�ยวขอ้งกับระบบยุติธรรมเป�น
บรกิารสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารทางเพศที�ทํางานอยูใ่นป�จจุบนัหรอื
ในอดตีทึ�มปี�ญหาเกี�ยวกับคดคีวามดา้นกฎหมายในป�จจุบนั

การบรกิารต่าง ๆ
 
คืนวนัศุกร ์เขา้ถึงพื�นที�เพื�อนรว่มวงการ ที� Access Health

สาํหรบัทกุคนทกุเพศได้ ตั�งแต่เวลา 17.30 ถึง 22.00 น. 

มอีาหารคํ�า ภาพยนตร ์wi-fi หอ้งอาบนํ�าและหอ้งสขุาไวบ้รกิาร

Hustling to Health (H2H)  

Arrest Referral Program 

หากต้องการขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับบรกิารของเรา โทรไปที� 
1800 458 752 หรอือีเมล sexworker@sexworker.org.au

Outreach หรอืการเยี�ยมเยยีนมใีหกั้บผูใ้หบ้รกิารทางเพศ
ที�ทํางานในสถานค้าประเวณ ีทํางานกับตัวแทนเอสคอรต์ 

ทํางานอิสระ และบรกิารประเภทหาลกูค้าตามถนน ผูป้ฏิบติังาน
เยี�ยมเยยีนเพื�อนรว่มวงการพรอ้มที�จะรบัฟ�งและตอบคําถาม
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับธุรกิจพรอ้มชว่ยรายงานเรื�องที�เกิดขึ�นได้ 

การเยี�ยมเยยีนนี�เป�นบรกิารต่าง ๆ ที�รวมถึง การแจกจา่ย
อุปกรณส์าํหรบัการมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งปลอดภัยกวา่ หนงัสอื
คู่มอื Ugly Mugs นิตยสาร RED และอุปการณก์ารฉีดยาที�
ปลอดเชื�อ

โทรหาเราเพื�อพูดคยุกับนักการศึกษาดา้นสขุภาพที�เป�นมติร
และรอบรูข้องเรา หากคณุมคํีาถามเกี�ยวกับบรกิารใดบรกิารหนึ�ง
ของเรา ไมว่า่จะเป�นเรื�องกฎหมาย สขุภาพทางเพศ 

บรกิารที�เป�นมติรกับผูใ้หบ้รกิารทางเพศ หรอือะไรก็ตามที�
เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจใหบ้รกิารทางเพศ เราสามารถชว่ยคณุได ้

ไมว่า่คณุจะพึ�งเขา้มาในวงการนี� หรอืเป�นผูที้มอียูใ่นวงการมา
นาน เรายนิดีรบัฟ�งความคิดเหน็จากคณุเสมอ!

Red Rendezvous (RR) 

Ugly Mugs
Ugly Mugs เป�นโครงการป�องกันความรนุแรงสาํหรบัผูใ้หบ้รกิาร
ทางเพศ เรายงัสามารถใหค้วามชว่ยเหลือหลังจากเกิดเหตกุารณ์
ในที�ทํางานแล้วอีกด้วย สาํหรบัขอ้มูลเพิ�มเติม โทรไปที� RhED และ
ขอพูดกับนกัการศึกษาดา้นสขุภาพ (Health Educators) 

นิตยสาร RED

การประชุมเชงิปฏิบติัการ

นักการศึกษาด้านสขุภาพ

เราตีพมิพนิ์ตยสาร RED ป�ละสองครั�ง เรายนิดต้ีอนรบัผูใ้หบ้รกิาร
ทางเพศและสนับสนุนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในนิตยสารนี�ด้วย

mailto:sexworker@sexworker.org.au

