
Giới thiệu về chúng tôi
RhED là một chương trình toàn tiểu bang ở khắp 
Victoria, cung cấp các dịch vụ giáo dục y tế, hỗ trợ, 
bênh vực và quản lý trường hợp cho những người làm 
nghề mại dâm.

RhED có đội ngũ nhân viên là những người làm việc 
trong ngành mại dâm, đã từng làm việc trong ngành 
mại dâm và các chuyên viên y tế khác.

RhED bao gồm nhóm Hỗ trợ và Bênh vực và chương 
trình quản lý trường hợp Pathways.

Nhân viên của RhED hiểu biết rộng về ngành mại dâm 
và ý thức được các thể loại vấn đề mà người làm nghề 
mại dâm có thể gặp phải.

Chúng tôi hỗ trợ cho ai
RhED hỗ trợ tất cả những người làm nghề mại dâm 
hiện tại và trong quá khứ, từ tất cả các lĩnh vực trong 
ngành mại dâm, như:  
những người làm việc trong nhà chứa/phòng tiếp 
khách, làm riêng và hộ tống, làm công việc ngoài 
đường, thoát y/khiêu vũ, mát xa, công việc khiêu dâm 
& quay phim, gái bao và mại dâm cơ hội.

Các dịch vụ của RhED là dành cho tất cả những người 
làm nghề mại dâm từ mọi giới tính, nguồn gốc, văn 
hoá và bản năng giới tính. Các dịch vụ dành cho tất cả 
những người làm nghề mại dâm ở Victoria và những 
người đến Victoria để làm việc, bất kể tình trạng thị 
thực của họ là gì.

RhED cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ cho những 
người chủ trong ngành mại dâm, người quản lý và 
khách hàng, gia đình, các cơ quan y tế, cơ quan chính 
phủ và cộng đồng. Chúng tôi cung cấp các buổi nói 
chuyện mang tính chất giáo dục và tư vấn thứ cấp. Vui 
lòng gọi số 1800 458 752 để biết thêm thông tin.

Công việc mại dâm là công việc.

RhED hỗ trợ việc hợp pháp hoá hoàn toàn công việc 
mại dâm trong tất cả các lĩnh vực của ngành này.

RhED bênh vực quyền lao động và nhân quyền của 
người làm nghề mại dâm, và xoá bỏ sự kỳ thị và phân 
biệt đối xử góp phần gây nên sự bạo hành và xem 
thường đối với người làm nghề mại dâm.
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RhED ghi nhận, hỗ trợ và hoan 
nghênh mọi người từ mọi giới 
tính và xu hướng tình dục

RhED kính cẩn ghi nhận chủ 
quyền của những người gìn giữ 
truyền thống đất đai và đại dương 
của Victoria
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Gọi miễn phí
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Chúng tôi có thể làm gì cho 
quý vị?

Bênh vực

Chúng tôi bênh vực việc xoá bỏ phân biệt đối xử và bạo 
hành đối với người làm nghề mại dâm, tăng sự hoà đồng 
xã hội của người làm nghề mại dâm và đẩy mạnh khả năng 
tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế và các dịch vụ liên quan 
khác cho người làm nghề mại dâm.

Hỗ trợ và Cung cấp Thông tin

Nhân viên Giáo dục Y tế

Hãy gọi cho chúng tôi để nói chuyện với một trong các 
Nhân viên Giáo dục Y tế thân thiện và hiểu biết của chúng 
tôi. Nếu quý vị có câu hỏi về một trong các dịch vụ của 
chúng tôi, về luật pháp, sức khoẻ tình dục, các dịch vụ dễ 
sử dụng cho người làm nghề mại dâm hoặc bất kỳ điều gì 
liên quan đến ngành mại dâm, chúng tôi có thể giúp. Dù 
quý vị hoàn toàn mới đối với ngành này hay đã là cựu chiến 
binh, chúng tôi muốn được quý vị liên lạc!

Hội thảo

Nhóm nhân viên cung cấp các buổi hội thảo miễn phí, bàn 
về nhiều chủ đề khác nhau, từ tự tin làm việc, thuế & tài 
chính, tự vệ, đến làm việc với người khuyết tật.

Tạp chí RED

Chúng tôi xuất bản tạp chí RED hai lần mỗi năm. 
Người làm nghề mại dâm được hoan nghênh và 
khuyến khích đóng góp cho tạp chí.

Các dịch vụ

Hustling to Health (H2H)
Tối thứ Sáu, nơi dành cho người đồng cảnh, không cần hẹn 
trước tại Access Health, cho mọi giới tính, từ 5.30 đến 10 giờ 
tối. Ăn tối, xem phim, wi-fi, có buồng tắm và nhà vệ sinh

Chương trình Hỗ trợ Người bị bắt
Chương trình Hỗ trợ Người bị bắt (viết tắt là ARP) cung cấp sự 
bênh vực, giáo dục và hỗ trợ cho những người bị cảnh sát bắt/
cáo buộc.

Nhân viên Hỗ trợ Thanh thiếu niên
Casework hỗ trợ thanh thiếu niên ở lứa tuổi 15-25, vô gia cư 
hoặc có nguy cơ bị vô gia cư và/hoặc đang làm nghề mại dâm 
hoặc đang nghĩ đến việc làm nghề mại dâm.

Red Rendezvous (RR)
Red Rendezvous là một nhóm người đồng cảnh ngộ gồm 
những người làm nghề mại dâm hiện tại và trong quá khứ, gặp 
nhau trực tuyến vào THỨ TƯ cuối cùng trong tháng.

Hỗ trợ mở rộng
Các dịch vụ hỗ trợ mở rộng được cung cấp cho người làm 
nghề mại dâm ở nhà chứa, công ty hộ tống, các môi trường 
độc lập và ngoài đường. Có nhân viên hỗ trợ mở rộng cho 
người đồng cảnh ngộ để hỏi han về công việc, trả lời các câu 
hỏi liên quan đến ngành này hoặc trình báo các sự cố. Các 
nguồn hỗ trợ mở rộng hiện có bao gồm hàng hoá giữ an toàn 
tình dục, cuốn sách nhỏ Ugly Mugs, tạp chí RED và các thiết bị 
tiêm chích tiệt trùng.

Ugly Mugs
Ugly Mugs là một chương trình phòng chống bạo hành dành 
cho người làm nghề mại dâm. Chúng tôi cũng có thể cung cấp 
sự hỗ trợ sau khi xảy ra sự cố ở chỗ làm. Hãy gọi RhED và 
yêu cầu nói chuyện với một trong những Nhân viên Giáo dục Y 
tế của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Pathways

Pathways là một dịch vụ quản lý trường hợp 
độc đáo và linh hoạt, hỗ trợ những người làm 
nghề mại dâm hiện tại và trong quá khứ. Có 
ba loại hỗ trợ ở Pathways:

Giao thời

Quản lý trường hợp lúc giao thời nhằm mục đích hỗ 
trợ toàn diện các cá nhân để đạt được các mục tiêu tự 
đề ra về việc làm và đào tạo, bên trong, bên cạnh hoặc 
bên ngoài ngành mại dâm.

Tổng quát

Quản lý trường hợp tổng quát dành cho những người 
làm nghề mại dâm hiện tại và trong quá khứ, muốn 
được hỗ trợ xung quanh các vấn đề như nhà ở, rượu 
bia và sử dụng ma tuý khác, tiếp cận chăm sóc sức 
khoẻ và hỗ trợ khuyết tật phù hợp.

Tư pháp

Quản lý trường hợp tư pháp là dịch vụ dành cho những 
người làm nghề mại dâm hiện tại và trong quá khứ 
đang có vấn đề về luật pháp.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng 
gọi số 1800 458 752 hoặc gửi email tới sexworker@
sexworker.org.au


