Trung tâm (Trung tâm trọng điểm) Hebaragi khu vực phía nam của tỉnh Gyeong Gi là cơ
quan huyên môn hỗ trợ cho người bị thiệt hại do bạo lực tình dục, bạo lực gia đình,
mua bán tình dục.
Theo hiệp ước của 4 cơ quan là Bộ phụ nữ gia đình, tỉnh Gyeong Gi , Sở cảnh sát tỉnh
Gyeong Gi và bệnh viện trường đại học AJou ,thì trung tâm là nơi hỗ trợ điều tra (One Stop), luật pháp, y tế, tư vấn 24 giờ trong suốt 365 ngày cho những người bị thiệt hại
do bạo lực tình dục, bạo lực gia đình , mua bán tình dục để giúp cho người bị thiệt hại
khắc phục được tình trạng khủng hoảng và đề phòng tránh tái diễn lại tình trạng thiệt
hại.
Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn một cách tổng hợp để tăng cường sự hỗ trợ có hệ
thống về chẩn đoán và đánh giá mang tính y học cũng như điều trị, điều tra sự việc và
dịch vụ hỗ trợ luật pháp cho những người trưởng thành khi cần sự can thiệp hoặc
những người dưới 19 tuổi bị tàn tật, thanh thiếu niên hoặc nhi đồng bị thiệt hại về bạo
lực tình dục .1
Để hỗ trợ cho người thiệt hại và tiêu chuẩn hóa dịch vụ hỗ trợ , trung tâm đang sử
dụng kĩ năng trách nhiệm của trung tâm trọng điểm để nghiên cứu các chương trình
điều trị cũng như khai thác , thích ứng .

Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ khẩn cấp (khu 1)
Hỗ trợ tư vấn
Thu nhận hồ sơ sự việc trong 24 giờ ,hỗ trợ sự việc, kết nối với xã hội khu vực
Hỗ trợ điều tra
Cảnh sát nữ thường trực suốt 24 giờ, thu thập chứng cứ
Hỗ trợ về viết biên bản tường trình và thu âm nội dung tường trình, hỗ trợ miễn phí về
cứu trợ luật pháp cho người bị thiệt hại
Hỗ trợ y tế
Khám cấp cứu và điều trị chấn thương 24 giờ, công cụ cấp cứu (thu thập chứng cứ)
Chẩn đoán và cấp phát giấy giới thiệu , khám khoa y học sức khỏe tinh thần và khoa sản
phụ ...v.v
Kết nối với cơ quan y tế bên ngoài

Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ kéo dài (khu 2)
Hỗ trợ tư vấn
Phỏng vấn điều tra, giám sát về luật pháp, giáo dục tình dục
Hỗ trợ y tế
Khám chữa chuyên môn khoa thần kinh trẻ em
Hỗ trợ tâm lý
Đánh giá tâm lý lâm sàng
Điều trị tâm lý (Điều trị về mặt giáo dục tình dục ...CBT, EMDR )

Nội dung hỗ trợ
K ĩ năng của trung tâm trọng điểm( khu 3)
Trung tâm nghiên cứu và khai thác các liên quan đến người thiệt hại vì bạo lực tình
dục (R&D)
Hoạt động theo mẫu hình chức năng tiêu chuẩn của trung tâm hỗ trợ tổng hợp
Hỗ trợ lâm sàng, hỗ trợ y tế cho những sự việc bị thiệt hại nghiêm trọng .
Trung tâm hỗ trợ tổng hợp sẽ hỗ trợ tăng cường về người phục vụ và lĩnh vực lâm sàng
cũng như y tế
Cung cấp kinh nghiệm quản lý và vai trò của cơ quan về giáo dục và thực tập

