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‘Tôn trọng’
...quyền lợi của quý vị

‘Tôn trọng’
...hoạt động của chúng ta
Người hành nghề mại dâm Queensland
vì
Người hành nghề mại dâm Queensland
Tuyên bố Sứ mệnh
Chúng tôi là những người hành nghề mại dâm Queeensland, cùng
nhau tạo ra một phương tiện chính thức để truyền thông những vấn
đề và những quan ngại của người hành nghề mại dâm nhằm cải thiện
quyền của những người cùng nghề như chúng tôi và đáp ứng những
nhu cầu về sức khỏe, an toàn và những nhu cầu khác ở nơi làm việc,
bất kể giới tính, tuổi tác, địa điểm, lĩnh vực nghề nghiệp, tình trạng
pháp lý, nguồn gốc văn hóa hay khả năng ngôn ngữ.
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Chúng tôi là ai?
Respect Inc là một tổ chức của người hành nghề mại dâm Queensland do những người
hành nghề mại dâm quản lý. Chúng tôi cung cấp thông tin, giáo dục, hỗ trợ và những
dịch vụ giới thiệu cho tất cả những người hành nghề mại dâm ở Queensland. Chúng
tôi được tài trợ để thúc đẩy sự an toàn, thống nhất, bình đẳng và phẩm giá của người
hành nghề mại dâm nhằm đạt những kết quả sức khỏe và xã hội quan trọng cho cộng
đồng người hành nghề mại dâm.
Chúng tôi hiện có văn phòng ở Brisbane, Townsville, Cairns và Gold Coast. Đó là không
gian an toàn cho những người hành nghề mại dâm đến chia sẻ, tán gẫu. Nếu quý vị là
người hành nghề mại dâm, thật tốt khi quý vị gọi cho chúng tôi trước khi đến để đảm
bảo rằng sẽ luôn có người đón tiếp quý vị tại văn phòng.
Nếu quý vị không phải là người hành nghề mại dâm, quý vị nên hẹn trước khi đến văn
phòng của chúng tôi.

Nhiệm vụ của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp:
t Hỗ trợ tại chỗ - hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn gặp gỡ chúng tôi.
t Tờ thông tin – được viết bởi những người hành nghề mại dâm vì những
người hành nghề mại dâm.
t Một trang web – với những tờ thông tin và dịch vụ cập nhật và những hội
thảo trực tuyến.
t Ngày hoạt động xã hội – hãy đến, gặp gỡ những người cùng nghề và tìm
hiểu những gì đang diễn ra trong ngành nghề của quý vị.
t Hội thảo – giúp đỡ quý vị trong công việc và chỉ dẫn cách làm việc an toàn.
t Bao cao su, thuốc bôi trơn v.v… với mức giá rẻ hơn.
t Giới thiệu, hỗ trợ, thông tin, giáo dục và đào tạo, giúp đỡ các vấn đề pháp
lý và
t Hỗ trợ cho người hành nghề mại dâm.

Quyền lợi của người cùng nghề
Quý vị có quyền:
t được hỗ trợ việc quyết định điều quý vị muốn làm trong cuộc sống.
t tiếp tục hưởng những dịch vụ của Respect Inc nếu quý vị khiếu nại và hãy
hiểu là những khiếu nại của quý vị sẽ được bảo mật.
t luôn được tôn trọng
t Dịch vụ bảo mật
t Sự riêng tư. Điều này có nghĩa là chúng tôi không nói với bất kì ai về quý vị
hoặc công việc của quý vị. Mọi chuyện quý vị nói với chúng tôi sẽ được giữ
bí mật.
t Được đối xử công bằng một cách lịch sự và tôn trọng nhân phẩm.
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Tư cách thành viên
Tất cả những người hành nghề mại dâm trước đây và hiện tại có thể trở thành thành
viên của Respect Inc. Quý vị chỉ cần điền vào đơn đăng kí thành viên và gửi đến cho
chúng tôi, hoặc gửi đến những nhân viên hỗ trợ tại chỗ của chúng tôi. Chúng tôi chào
đón quý vị tham gia vào tổ chức của chúng tôi bằng cách làm công tác tình nguyện
hoặc trở thành thành viên của ban quản lý, đặc biệt nếu quý vị có thể sử dụng ngôn
ngữ khác. Chúng tôi làm việc với những người hành nghề mại dâm đến từ những dân
tộc khác nhau.

Miễn trừ trách nhiệm
Thông tin về những người cùng hành nghề có trong tài liệu này được viết bởi những
người hành nghề mại dâm cho những người hành nghề mại dâm. Danh sách giới thiệu
là một trong những dịch vụ có sẵn trong tiểu bang. Chúng tôi không thể đảm bảo
những dịch vụ này thân thiện với người hành nghề mại dâm, và quý vị tự quyết định
việc có tiết lộ thông tin cho những dịch vụ này hay không. Nếu quý vị cho rằng họ
phân biệt đối xử hoặc có thể thân thiện với người hành nghề mại dâm hơn hãy cho
chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giáo dục họ để tránh việc những người
khác cũng cảm thấy tương tự.
Respect Inc yêu cầu quý vị trước hết phải xin phép thay đổi bất kì thông tin nào trong
tài liệu này vì nó được thiết kế riêng cho những người hành nghề mại dâm.
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Những gợi ý hữu ích
Đàm phán lịch hẹn
Cần phải rõ ràng về dịch vụ mà quý vị cung cấp cho khách hàng. Hãy nói với khách
hàng về giá cả của từng dịch vụ và bao gồm cả những ‘dịch vụ thêm’. Nếu họ yêu cầu
những điều mà quý vị không muốn làm, hãy từ chối. Hãy tin vào bản năng của quý vị
và quyết đoán.

Kiểm tra khách hàng
Bằng việc kiểm tra bộ phận sinh dục của khách hàng, quý vị có thể thấy liệu có vết cắt
hoặc sự viêm nhiễm nào không. Hãy tìm kiếm những u bướu, và mủ màu vàng hoặc
đục. Tất cả những biểu hiện này là dấu hiệu của bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
(STI). Bao cao su và bao cao su cho nữ giới có thể phòng tránh sự lây lan của STI. Nếu
bao cao su không che phủ da có thể bị lây nhiễm, quý vị có thể gặp nguy hiểm. Nếu
quý vị cảm thấy không thoải mái, chỉ cần từ chối và khuyên khách hàng tìm đến tư vấn
của bác sỹ.

Thỏa thuận với khách hàng khó tính
Quý vị nên luôn luôn chủ động khi thỏa thuận với khách hàng. Nhận tiền trước khi quý
vị bắt đầu dịch vụ vì khách hàng có thể không trả tiền sau khi anh ta xuất tinh. Cất tiền
ở nơi an toàn khi khách hàng không nhìn thấy (ví dụ như khi họ đang tắm). Trong khi
quan hệ, cố gắng là người chủ động hoặc cố gắng ở phía trên. Đảm bảo là quý vị có
thể nhìn thấy hoặc cảm thấy có bao cao su, như thế quý vị có thể biết là nó được đặt
đúng chỗ và đang bảo vệ quý vị. Quý vị có quyền không gặp khách hàng và kết thúc
dịch vụ nếu khách hàng tỏ ra hung dữ và đe dọa. Quý vị có quyền gọi cảnh sát nếu cần.
Nếu quý vị có thể tránh được thì đừng để mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu quý
vị đang uống với khách hàng, hãy chắc rằng quý vị có thể quan sát mọi việc mọi thời
điểm, để tránh bị tác dụng của rượu bia hoặc ma túy.

Chăm sóc sức khỏe
Nếu quý vị đang cảm thấy không khỏe, luôn mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, nổi mụn,
cúm, cảm lạnh, và những bệnh khác, tốt nhất nên đến gặp bác sỹ. Nếu quý vị không
khỏe,công việc sẽ trở nên khó khăn hơn. Hãy cố gắng chăm sóc bản thân bằng cách
ăn ngủ tốt. Quý vị nên đi khám thường xuyên phụ thuộc vào mức độ nguy cơ của quý
vị. Bao cao su, găng tay và bao cao su cho nữ giới (và việc sử dụng chúng đúng cách)
bảo vệ quý vị khỏi STIs.

Quản lý mối quan hệ với khách hàng
Hãy nhớ rằng khách hàng không phải là bạn của quý vị hoặc người yêu và quý vị cũng
không có mối quan hệ như thế với họ, họ là khách hàng trả tiền. Sẽ tốt nếu quý vị tách
riêng cuộc sống công việc với cuộc sống cá nhân. Mọi chuyện có thể khó khăn hơn
nếu quý vị gặp gỡ khách hàng ngoài giờ làm việc. Có thể sẽ khó khăn hơn trong việc
bắt họ trả tiền nếu họ nghĩ rằng quý vị là bạn của họ. Tốt nhất là giữ khoảng cách với
khách hàng. Luôn chắc chắn rằng quý vị được trả tiền trước khi bắt đầu công việc nếu
không quý vị có thể không nhận được bất kì khoản nào.
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Hành nghề mại dâm hợp pháp tại Queensland
Hành nghề mại dâm tại những nhà chứa được cấp phép hoặc hành nghề độc lập như
một người hành nghề riêng lẻ (kinh doanh độc lập) là hợp pháp. Là một người hành
nghề độc lập (kinh doanh độc lập), quý vị có thể phục vụ tại chỗ của mình hoặc của
khách. Hành nghề mại dâm đứng đường và làm việc tại những nhà chứa không được
cấp phép hoặc cơ sở mat-xa kích dục là phi pháp. Khi làm việc tại một nhà chứa được
cấp phép, quý vị phải có giấy chứng nhận sức khỏe tình dục từ bác sỹ hoặc bệnh viện
12 tuần một lần. Quý vị không cần có giấy chứng nhận sức khỏe tình dục nếu quý vị
làm việc tại những nơi khác, tuy nhiên nên đi khám thường xuyên. Không dùng bao
cao su hoặc bao cao su cho nữ giới trong khi hành nghề mại dâm là phi pháp. Cảnh sát
có thể giả vờ là khách hàng hoặc là những người hành nghề mại dâm khác và có thế
thử thuyết phục quý vị đồng ý làm điều gì đó phi pháp. Nếu quý vị đồng ý làm điều phi
pháp, quý vị sẽ bị buộc tội mặc dù quý vị chưa làm, ví dụ đồng ý quan hệ bằng miệng
mà không có bao cao su, hoặc đồng ý quan hệ kép với một người hành nghề khác. Khi
quảng cáo, việc mô tả về những dịch vụ sẵn có, quảng cáo cho người lao động hành
nghề mại dâm hoặc quảng cáo dịch vụ mát xa là phi pháp nếu quý vị cũng cung cấp
cả dịch vụ về tình dục (bao gồm cả khẩu dâm và kích dục/kích dục bằng tay). Quý vị
không thể quảng cáo dịch vụ qua đài tiếng nói, truyền hình, phim ảnh và băng hình.

Yêu cầu visa
Sẽ là hợp pháp khi hành nghề mại dâm tại Úc nếu quý vị đến từ một quốc gia khác
miễn là quý vị có visa hợp lệ. Nếu quý vị làm việc khi không có visa hợp lệ, quý vị có thể
bị bắt giữ, bỏ tù và/ hoặc bị trục xuất.
Dưới đây là những loại visa cho phép quý vị hành nghề tại Úc
- Visa Làm việc và Du lịch (hạng 462)
- Visa Du lịch Làm việc (hạng 417)
- Visa Tạm thời cho Sinh viên học Tiếng Anh Cấp tốc (hạng 570)
- Visa Tạm thời cho Vợ Chồng (hạng 820)
Nếu quý vị không chắc về loại visa mà quý vị có, quý vị có thể kiểm tra bằng cách truy
cập trang web có tên “Visa Entitlement Verifi cation Online” (VEVO), một trang web của
Bộ Di trú và Công dân, và dùng hộ chiếu để kiểm tra thông tin về visa của quý vị và xem
liệu quý vị có thể làm việc tại Úc hay không.

Khách sạn và công việc
Làm việc tại những khách sạn ven đường là hợp pháp và quý vị có quyền không bị
phân biệt đối xử bởi người quản lý/chủ khách sạn. Quản lý /chủ khách sạn có thể cho
người hành nghề mại dâm thuê phòng một cách hợp pháp nếu họ cho thuê với cùng
mức giá như với bất cứ người nào khác. Việc nhiều người hành nghề mại dâm làm việc
tại cùng một phòng hoặc hành nghề dưới sự liên kết với người hành nghề mại dâm
khác trong cùng một khách sạn hoặc bất kì nơi nào khác là bất hợp pháp. Nếu quý
vị nghĩ rằng mình bị phân biệt đối xử bởi người quản lý/chủ khách sạn, quý vị có thể
khiếu nại với Ủy ban Chống Phân biệt Đối xử của Queensland. Quý vị chắc hẳn sẽ được
đối xử như những người thuê phòng khác.
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Nếu quý vị cần thêm thông tin hãy liên hệ với nhân viên tại Respect và họ sẽ cố
gắng giúp đỡ quý vị giải quyết những yêu cầu của quý vị. Nếu họ không có khả
năng cho quý vị những thông tin mà quý vị cần, họ sẽ cố gắng giới thiệu quý vị tới
người có khả năng giúp đỡ.

Sở Thuế Úc
Tờ thông tin bằng những ngôn ngữ khác nhau
http://www.ato.gov.au/corporate/content.asp?doc=/content t/00171454.htm

Thông tin sức khỏe bằng ngôn ngữ của quý vị
Cung cấp tờ thông tin về những vấn đề sức khỏe khác nhau bằng nhiều ngôn ngữ
http://www.health.qld.gov.au/multicultural/public/language.asp

Dịch vụ biên phiên dịch
Sẵn sàng 24 giờ, 7 ngày 1 tuần, điện thoại 13 14 50

Cộng đồng Sức khỏe
Nâng cao sức khỏe của những người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và những
người Queensland chuyển giới thông qua sự phòng ngừa HIV và viêm gan C và nâng
cao sức khỏe giới tính, Chương trình phòng chống HIV/AIDS cho người Queensland và
Đảo Torres Strait, Dự án Hệ thống Sức khỏe cho Người Chuyển giới, Đồng tính nam và
Đồng tính nữ, các nhóm hành động, trung tâm thông tin, phòng họp, tài trợ nhỏ các
hàng hóa và dịch vụ cho người sống chung với HIV đang có nhu cầu.
07 3017 1777
1800 177 434 (Ngoài Brisbane)
http://www.qahc.org.au

Kế hoạch hóa Gia đình ở Queensland（Family Planning Queensland）
Cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và giới tính tại Queensland bao gồm các phòng
khám chữa bệnh, dịch vụ cho người bị xâm hại tình dục, giáo dục, đào tạo và tờ thông
tin bằng tiếng anh và các ngôn ngữ khác.
07 3250 0292
http://www.fpq.com.au
http://www.atsichsbrisbane.org.au

Cơ quan Cấp phép Mại dâm
Quản lý hoạt động mại dâm tại Queensland bao gồm việc đảm bảo các nhà chứa được
cấp phép và tuân thủ pháp luật và giám sát việc quảng cáo và các vấn đề khác liên
quan đến những người hành nghề độc lập. Cung cấp tờ thông tin và tư vấn nếu quý
vị gọi điện cho họ hoặc truy cập vào trang web của họ với những thông tin về của luật
pháp, các nhà chứa, giấy phép, chứng chỉ, quảng cáo, báo cáo, sách báo xuất bản và
những tờ thông tin.
07 3858 9500
http://www.pla.qld.gov.au
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Dịch vụ Sức khỏe Tình dục

Mackay Sexual Health and Sexual
Assault Service
12 – 14 Nelson Street
Community Health Centre
Mackay QLD
07 4968 3919

AIDS Medical Unit
Level 2 270 Roma Street
Brisbane QLD
07 3837 5622

Mt Isa Sexual Health Services
Doreen St Clinic
Mt Isa QLD
07 4744 4805

Bamaga Sexual Health Clinic
NPA Hospital (Bamaga)
Sagaukaz Street
Bamaga QLD
07 4090 4219

Palm Island Sexual Health Service
Beach Road
Palm Island QLD
07 4752 5100

Brisbane Sexual Health Clinic
Level 1 270 Roma Street
Brisbane QLD
07 3837 5611

Redcliffe/Caboolture Sexual Health and HIV Service
07 3897 6300

Brunswick Street Medical Centre (Brisbane)
Brunswick Street
Fortitude Valley QLD
07 3852 2733

Redcliffe Community Health Centre
181 Anzac Avenue
Kippa Ring QLD
07 3897 6300

Bundaberg Health Clinic
Q Clinic Wide Bay Sexual Health Services
312 Bourbong Street
Margaret Rose Building
Bundaberg QLD
07 4150 2754

Rockhampton Sexual Health and HIV Service
Sandrock House
Canning Street
Rockhampton QLD
07 4920 5555

Cairns Sexual Health Clinic
1st Floor
381 Sheridan Street
Cairns North QLD
07 4226 4766

Stonewall Medical Centre (Brisbane)
52 Newmarket Road
Windsor QLD
07 3857 1222

Cape York Health Service District Program
Call for location
07 4082 3645

Sunshine Coast – Wide Bay Sexual Health & HIV
Service
87 Blackall Terrace
Nambour QLD
07 5470 5244

Gladstone Road Medical Centre (Brisbane)
38 Gladstone Road
Highgate Hill QLD
07 3844 9599

Thursday Island – Men’s and Women’s Health
Douglas Street
Thursday Island QLD
07 4069 0413

Gold Coast Sexual Health Service (Miami)
2019 Gold Coast Hwy
Miami QLD
07 5576 9033

Toowoomba (Kobi House)
Pechey Street
Toowoomba QLD
07 4616 6446

Ipswich Sexual Health Service (S.H.op101)
Ipswich Health Plaza
Bell Street
Ipswich QLD
07 3817 2428

Townsville Sexual Health Unit
35 Gregory Street
North Ward QLD
07 4778 9600
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Weipa Sexual Health Program
Cape York Health Service
07 4090 6206

Mackay Regional Community Legal Centre Inc
Suite 4, City Court Arcade
80 Victoria Street
Mackay QLD 4740
07 4953 1211

Woolloongabba Princess Alexandra Sexual
Health (PASH or PA)
Hospital
Ipswich Road
Woolloongabba QLD
07 3176 5881

Nundah Community Support Group Inc
14 Station Road
Nundah QLD 4012
07326 06820

Dịch vụ Pháp lý

Peninsula Community Legal Service Queensland
Lamington Drive
Redcliffe QLD 4020
07 3883 4834

Legal Aid
1300 65 11 88
Women’s Legal Service
1300 677 278

Pine Rivers Community Legal Service
Queensland
730 Gympie Road
Lawnton QLD 4501
07 3205 2955

Refugee and Immigration Legal Service (Rails)
07 3846 3189
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersexual
Legal Service
30 Helen Street
Teneriffe QLD 4206
040193 6232

Roma Community Legal Service
96 Arthur Street
Roma QLD 4455
07 4622 4547

Bayside Community Legal Service
29 Loraine Street
Capalaba QLD 4157
073206 2724

South West Brisbane Community Legal Centre
28 Wirraway Parade
Inala QLD 4077
07 3372 7677

Caxton Legal Centre
1 Manning Street
South Brisbane QLD 4103
07 3254 6333

Suncoast Community Legal Service
7 Ocean Road
Maroochydore QLD 4558
07 5443 7827

Cairns Community Legal Service
1st Floor Suite 1 Main Street Arcade
Cairns QLD 4870
07 4031 7688

Taylor Street Community Legal Service
Shop 6 16 Torquay Road
Hervey Bay Qld 4655
07 4194 2663

Gold Coast Legal Service
2/18 Bay Street
Southport QLD 4215
07 5532 9611

Townsville Community Legal Service
Suite 2 181 Sturts Street
Townsville QLD 4810
07 4721 5511

Logan Legal Advice Centre
346 Kingston Road
Woodbridge QLD 4114
07 3826 1599
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BEFORE
TRƯỚC

Cách dùng Bao cao su An toàn

Put bao
condom
before
Đeo
cao suon
vào
trước sexual
khi quan
hệ,
cẩn thận
để đeo
đúngtocách.
contact,
being
careful
put it
on correctly.

Roll itbao
all cao
the su
way
base
Cuộn
tớito
hếtthe
chiều
dài
dương
ChỉUse
dùngonly
dầuwater
bôi trơn có
of the vật.
penis.
nước,
dụ, KY Jellye.g..
hoặcKY
WetJelly
Stuff.
basedvílubricants
or Wet Stuff.

AFTER
SAU

Check
by date.
Open
Kiểm
tra the
hạnuse
sử dụng.
Mở bao
cao
su
cẩn being
thận tránh
làmnot
thủng
vì
pack
careful
to snag
vướng
vào nhẫn
hoặc móng tay.
with rings
or fingernails.

Vứt bao cao
su vào
thùnginto
rác, không
Dispose
of the
condom
phải vào
bồnnot
vệ down
sinh. the toilet.
rubbish
bin,

Giữ
mép
cao rim
su khi
Hold
onbao
to the
of rút.
the
condom when you withdraw.

Cách dùng An toàn Bao cao su cho nữ

1. Giữ bao cao su ở mỗi tay. Cẩn thận
đừng làm rách.

2. Đặt bao cao su lên toàn bộ vùng âm hộ

3. Hoặc lên hậu môn ‘Đặt bao cao su đúng chỗ
và thực hiện khẩu dâm trên đó

4. Bỏ bao cao su, đặt nó lại vào trong túi và
vứt vào thùng rác
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Liên hệ của Respect Inc
www.respectqld.org.au
info@respectqld.org.au
Brisbane
28 Mein Street
Spring Hill QLD 4000
07 3835 1111 (điện thoại)
07 3835 1122 (fax)

Townsville
118a Charters Towers Road
Hermit Park Townsville QLD 4812
07 4724 4853 (điện thoại)
07 4724 1122 (fax)

Cairns
7/24 Florence Street
Cairns QLD 4870
07 4051 5009 (điện thoại)
07 4051 0009 (fax)

Gold Coast
4 Bay Street
Southport QLD 4215
O7 5657 0857 (điện thoại)
07 5564 0929 (fax)
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