
§ Departemen Kesejahteraan Sosial 

Menyediakan rangkaian layanan kesejahteraan bagi 
korban kekerasan seksual. Berikut ini adalah situs web 
mengenai bantuan untuk korban kekerasan terhadap 
anak, pemukulan terhadap pasangan/orang yang tinggal 
serumah, dan kekerasan seksual. 

Telepon : 2343 2255 

Situs web: https:/ /www.swd.gov.hk/vs/index_e.html 回

Kepolisian 

Menangani dan menyelidiki semua keluhan atau laporan 
terkait kasus kekerasan rumah tangga dan seksual. 
Berikut ini adalah buku saku informasi bagi orang dewasa 
korban kekerasan seksual. 

Situs web: https:/ /www.police.gov.hk/info/ doc/ 

child/pol_1152_en.pdf 

(11) Otoritas Rumah Sakit 

Karban kekerasan seksual dapat meminta perawatan di 
Unit Gawat Darurat di bawah Otoritas Rumah Sakit. 
Berikut ini adalah daftar Unit Gawat Darurat. 

Situs web: https://www.ha.org.hk/visitor/ha _ visitor _ind 

ex.asp?Content_lD=10051&Lang=ENG&Dim 
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Menyediakan bantuan bagi 
korban kekerasan seksual 
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Jika Anda merasa telah mengalami kekerasan seksual, pekerja sosial dapat mendampingi Anda dan mengatur bantuan lebih lanjut 

Jika Anda memilih untuk minta bantuan kepada Kepolisian, prosedur terkait dapat meliputi ••• 

' 
Petugas kepolisian pertama-tama 
akan mempertimbangkan 
keselamatan pribadi Anda. Jika 
Anda perlu menemui dokter, 
petugas kepolisian akan segera 
mengatur untuk membawa Anda 
ke rumah sakit untuk perawatan. 
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3 
¢ Petugas kepolisian akan merujuk 

kasus ke kantor polisi atau satuan 
tugas di mana tindakan kriminal 
terjadi untuk tindak lanjut. Jika 
perlu, polisi dapat mengundang 
Anda untuk kembali membantu 
dalam penyelidikan. 

Kalaupun jika Anda memilih untuk tidak menghubungi Kepolisian, Anda dapat datang ke Unit Gawat Darurat rumah sakit jika membutuhkan bantuan medis ••• 
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Perawat khusus akan 
mengatur ruangan 
khusus bagi Anda 
untuk beristirahat. 
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Layanan Pendampingan Jika Anda memiliki kebutuhan apapun selama itu, Anda dapat 
Jika korban adalahseorang anak, ia harus didampingi oleh orang tua/wali, kecuali jika orang tua/walinya adalah orang yang terlibat. Korban menghubungi pekerja sosial yang ditunjuk untuk memberikan 
orang dewasa juga dapat membantu dalam penyelidikan itu jika mereka bersedia, didampingi oleh anggota keluarga atau teman. layanan tindak lanjutseterusnya. 




