
Quý vị phải làm gì nếu quý vị muốn  
con cái rời đi?

Con cái trưởng thành 
sống trong nhà

Adult children living at home Vietnamese

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI



Không phải là hiếm khi thấy những 
người lớn tuổi sống chung một mái nhà 
với con cái trưởng thành của họ. Những 
người con trưởng thành có thể muốn 
chuyển về sống với bố mẹ mình khi họ 
đã bị mất việc, đổ vỡ các mối quan hệ 
hoặc do các lý do nào khác.

Quý vị có thể đang nghĩ về việc cung 
cấp cho con mình một nơi ‘tị nạn’ tạm 
thời cho tới khi chúng lại có thể tự hỗ 
trợ bản thân.

Quý vị có thể đã từng gặp phải tình 
huống này. Hoặc có thể con quý vị chưa 
từng chuyển ra ngoài sống bao giờ.

Tuy nhiên, không có gì lạ khi những 
người lớn tuổi muốn những đứa con 
trưởng thành của mình dọn ra khỏi nhà 
vì chúng ngược đãi và bất kính với cha 
mẹ và không đóng góp tài chính hoặc 
hỗ trợ việc nhà, hoặc đơn giản là vì trong 
gia đình không còn đồng thuận nữa.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Mặc dù nghĩa vụ làm cha mẹ của quý vị đã 
chấm dứt khi con của quý vị trưởng thành, 
nhưng cũng dễ hiểu nếu quý vị vẫn tiếp tục 
quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc hiện tại 
của con mình. Tuy nhiên, sức khỏe và hạnh 
phúc của quý vị cũng quan trọng không kém. 
Quý vị có quyền quyết định có để con cái sống 
trong nhà của mình hay không, và việc nói 
không cũng hoàn toàn bình thường.

Nếu quý vị thực sự quyết định để con sống 
chung với mình, điều quan trọng là cả hai bên 
cần phải làm rõ về việc sống chung như nào để 
không có bất kỳ hiểu lầm nào trong thời gian 
tới.Hãy suy nghĩ về thiết lập các nguyên tắc cơ 
bản trước khi quý vị đồng ý sống chung. Việc 
có một thỏa thuận bằng văn bản mà cả hai bên 
cùng ký và ghi ngày cũng là một ý tưởng tốt. 

Bản thỏa thuận có thể bao gồm những điều như:

	■ quý vị muốn con ở đây trong bao lâu?

	■ chúng có phải trả tiền cho quý vị không?

	■ chúng có phải đóng góp vào các hóa đơn 
trong nhà không?

	■ chúng có thể cho bạn đến chơi hoặc ngủ 
qua đêm không?

	■ quý vị có cung cấp những dịch vụ gia đình 
cho chúng không hay chúng phải tự lo giặt 
quần áo và cơm nước?

	■ chúng có phải chia sẻ việc dọn dẹp và bảo 
quản ngôi nhà nói chung không?

	■ chúng có được hút thuốc hay uống đồ có 
cồn trong nhà không?

	■  nếu chúng làm sai quy định, quý vị sẽ cảnh báo 
chúng bao nhiêu lần trước khi đuổi ra khỏi nhà?

Cả hai bên nên giữ một bản sao của bản thỏa 
thuận.

Quý vị có thể sử dụng Hợp Đồng Thuê Nhà Ở đặc 
biệt nếu quý vị muốn con mình trả tiền thuê nhà 
và trở thành một người thuê nhà trong nhà quý vị.

Quý vị có thể lấy mẫu đơn Hợp Đồng Thuê Nhà 
Ở từ hầu hết các tiệm sách báo và cửa hàng văn 
phòng phẩm, hoặc trực tuyến từ cơ quan NSW Fair 
Trading tại www.fairtrading.nsw.gov.au hoặc từ 
Viện Bất Động Sản NSW tại www.reinsw.com.au

Chúng hiện đang sống cùng 
với tôi. Tôi có thể bắt chúng 
dọn ra khỏi nhà được không?
Với tư cách là chủ nhà hoặc người cho thuê 
nhà, quý vị có quyền quyết định để cho ai sống 
ở đây. Kể cả quý vị mời người đó về nhà mình, 
thì quý vị vẫn có quyền thay đổi quyết định.

Tuy nhiên, không dễ để yêu cầu ai đó rời khỏi 
nhà khi họ từ chối đi, đặc biệt đấy là con trai 
hoặc con gái của mình. Quý vị có thể muốn 
chúng ra khỏi nhà nhưng vẫn lo lắng về sức 
khỏe và hạnh phúc của chúng cũng như mối 
quan hệ của quý vị với chúng.

Quý vị có một vài lựa chọn nếu quý vị muốn 
con mình dọn ra khỏi nhà.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au
http://www.reinsw.com.au


Yêu cầu chúng dọn ra khỏi nhà

Chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với 
con quý vị - nếu có thể, chọn lúc cả hai đều 
đang không căng thẳng hay bực tức hay đang 
vội. Hãy nói chuyện thẳng thắn về lý do quý vị 
muốn chúng dọn ra khỏi nhà. Thiết lập một 
khung thời gian không thể thương lượng cho 
việc này. Hãy nhớ rằng – đây là nhà của quý vị. 

Hãy thử hòa giải
Nếu việc nói chuyện không có hiệu quả, Trung 
Tâm Tư Pháp Cộng Đồng (Community Justice 
Centre, CJC) có thể giúp quý vị. CJC là dịch vụ 
chính phủ miễn phí hỗ trợ người dân, bao gồm 
cả các gia đình, giải quyết tranh cấp bằng cách 
nói chuyện với nhau trong một môi trường an 
toàn và thân mật. Phương pháp này mang tinh 
thần tự nguyện và mọi người không bị ép phải 
tham gia. Hãy xem mục ‘Tôi có thể nhận thêm sự 
giúp đỡ ở đâu?’ để biết thêm chi tiết về CJC.

Sử dụng luật pháp
Nếu hòa giải cũng không thành công, quý vị có thể 
khởi kiện con mình. Loại hành động pháp lý quý vị 
có thể thực hiện sẽ phụ thuộc vào tình huống của 
quý vị. Quý vị nên nói chuyện với luật sư về việc 
liệu luật pháp có thể giúp mình hay không.

Luật pháp có thể hỗ trợ như nào?
Luật pháp có thể hỗ trợ nếu con quý vị đang là 
người thuê nhà của quý vị, chúng đe dọa hoặc 
hành hung quý vị hoặc chúng đang xâm phạm tài 
sản của quý vị 

Con của quý vị là người thuê nhà của quý vị
Luật pháp có thể xem con quý vị là người thuê 
nhà của quý vị nếu quý vị đồng ý cho chúng sống 
trong nhà của mình, đổi lại là chúng phải trả tiền 
cho quý vị hoặc chăm sóc quý vị hay làm các công 
việc bảo trì cho ngôi nhà. 

Nếu đúng là vậy, quý vị có thể yêu cầu Tòa Dân Sự 
và Hành Chính NSW (NSW Civil and Administrative 
Tribunal, NCAT) giúp quý vị đuổi chúng ra khỏi nhà.

Quý vị nên nói chuyện với luật sư về việc con mình 
có phải là người thuê nhà hay không. Chúng có 
thể không phải là người thuê nhà mà là người ở 
trọ hoặc ở trọ bao ăn, trong trường hợp đó, quý vị 
sẽ phải thực hiện các bước khác.

Con quý vị đe dọa hoặc hành hung quý vị
Quý vị không cần phải chịu đựng các hành vi bạo 
lực từ con mình hay bất kể ai khác. Nếu chúng đe 
dọa hay trở nên bạo lực với quý vị, quý vị có thể 
báo cảnh sát và chúng có thể bị buộc tội hình sự.

Quý vị cũng có thể nộp đơn kiện lên Tòa Án 
Địa Phương để xin Lệnh Bắt Giữ Vì Bạo Lực 
(Apprehended Violence Order, AVO) – là một 
lệnh của tòa án để cấm hoặc hạn chế hành vi 
của con quý vị. Cảnh sát có thể giúp quý vị làm 
việc này hoặc quý vị có thể tự mình nộp đơn 
lên tòa để xin án lệnh.

Tòa án có thể đưa ra ‘lệnh loại trừ’ (exclusion 
order). Điều này có nghĩa là con quý vị phải dọn ra 
ngoài – và có thể cấm chúng tiếp cận đến nhà ở 
của quý vị. Chúng có thể bị cảnh sát buộc tội nếu 
không tuân lệnh. Lệnh loại trừ có thể được đưa ra 
kể cả khi con quý vị đồng sở hữu hoặc cùng thuê 
nhà ở với quý vị. 



Hãy xem phần ‘Tôi có thể nhận thêm sự giúp đỡ ở 
đâu’ để biết thêm chi tiết về cách nhận được sự 
giúp đỡ về vấn nạn bạo lực trong gia đình.

 MÁCH NƯỚC

Nếu sự an toàn của quý vị đang bị đe dọa:

	■ Báo với cảnh sát nếu có hành vi bạo lực.

	■ Ở với người thân hoặc bạn thân hoặc đặt 
phòng ở khách sạn cho tới khi mối đe dọa 
hoặc lạm dụng dừng lại.

	■ Thay số điện thoại khi người con bạo hành 
kia rời khỏi nhà.

	■ Thay các khóa trong nhà ở của quý vị.

Con quý vị đang xâm phạm nhà ở của quý vị
Đây là một tội hình sự—được gọi là tội xâm 
phạm—khi một ai đó xâm phạm chỗ ở của quý vị 
mà không có sự cho phép, hoặc từ chối rời đi khi 
quý vị yêu cầu, trừ khi họ có quyền pháp lý để ở 
đó. (Họ sẽ có quyền pháp lý ở đó nếu họ là một 
người thuê hoặc là người đồng sở hữu nhà ở đó). 

Nếu con quý vị đang xâm phạm, có một số việc 
quý vị có thể làm.

Báo cáo với cảnh sát
Gửi văn bản cho con quý vị và yêu cầu chúng rời 
khỏi nhà chậm nhất vào một ngày cụ thể. Quý vị 
có thể sử dụng các mẫu Thư Giới Thiệu và Thông 
Báo Dọn Nhà (Notice to Vacate) trên trang này.

Nếu chúng từ chối rời khỏi nhà, quý vị có thể 
thử yêu cầu cảnh sát hỗ trợ đuổi chúng ra. Tuy 
nhiên, việc cảnh sát có hỗ trợ hay không và 
hình thức họ hỗ trợ có thể khác nhau. Một số 
cảnh sát sẽ thấy miễn cưỡng khi tham gia vào 
tình huống mà họ cho là tranh chấp riêng tư 
giữa các thành viên trong gia đình. Cảnh sát 
có thể cần đến bằng chứng rằng quý vị sở hữu 
hoặc thuê căn nhà này. Quý vị cũng nên cho 
họ xem một bản sao của thư yêu cầu con quý 
vị rời khỏi nhà. Nếu cảnh sát đồng ý cố gắng 
thuyết phục con quý vị rời khỏi nhà, đây là cách 
dễ nhất để cho con quý vị ra khỏi nhà mình.

Gửi thư từ một cố vấn pháp luật
Quý vị có thể yêu cầu một cố vấn pháp luật gửi một 
thư cho con quý vị cảnh báo rằng chúng đang phạm 
tội xâm phạm, yêu cầu chúng rời khỏi nhà và đe dọa 
bằng các hành động pháp lý nếu chúng từ chối.

THƯ GIỚI THIỆU

[Ngày mà quý vị đưa, đăng hoặc gửi email 
bức thư cho con mình]

Thân gửi [Tên của người con]

[Ta/Chúng ta] muốn con rời khỏi [địa chỉ của 
căn nhà] 

[Ta/Chúng ta] đã yêu cầu con rời khỏi căn 
nhà của chúng ta và con đã từ chối.

[Ta/Chúng ta] không còn sự lựa chọn nào 
khác ngoài việc sử dụng pháp luật để bắt 
con rời đi.

Hãy đọc Thông Báo Dọn Nhà được đính 
kèm ở đây.

[Chữ ký của cha/mẹ] 

THÔNG BÁO DỌN NHÀ

Gửi tới: [Tên của người con]

Về: [Địa chỉ của căn nhà]

[Ta/Chúng ta] đã thu hồi sự chấp thuận để 
con được tiếp tục sống trong căn nhà [của 
ta/của chúng ta]. 

Con phải rời khỏi nhà chậm nhất vào [ngày]. 

Nếu con không rời khỏi nhà chậm nhất vào 
ngày này, con sẽ vi phạm phần 4 của Đạo 
Luật Bảo Vệ Đất Đai 1901 và sẽ phạm tội xâm 
phạm căn nhà.

[Ta/Chúng ta] sẽ báo hành vi xâm phạm của 
con cho cảnh sát và yêu cầu cảnh sát đuổi 
con khỏi nhà.

[Ta/Chúng ta] cũng có thể tống các tài sản 
cá nhân của con ra khỏi căn nhà của chúng 
ta và thay đổi khóa mà không cần cảnh báo 
thêm với con.

……………………………….... ……../…..…/……..
[Chữ ký của cha/mẹ] [Ngày gửi/đăng/ 
 gửi email]

Mẫu một Thư Giới Thiệu và Thông 
Báo Dọn Nhà



Carers NSW
Một hiệp hội dành cho những người thân và bạn 
bè chăm sóc những người khuyết tật, mắc bệnh 
về tâm thần, người nghiện ma túy và đồ uống 
có cồn, người mắc bệnh hoặc những người có 
sức khỏe yếu. Tại đây cung cấp các thông tin, giới 
thiệu, hỗ trợ và tư vấn cho người chăm sóc. 
ĐT: 1800 242 636 
www.carersnsw.org.au

Tòa Dân Sự và Hành Chính NSW (NCAT)
ĐT: 1300 006 228 
www.ncat.nsw.gov.au

Đường Dây Nóng về vấn nạn Bạo Lực 
trong Gia Đình
Cung cấp tư vấn, lời khuyên và trợ giúp miễn 
phí và bảo mật.  
ĐT: 1800 656 463 ĐT: 1800 671 442

Đường Dây Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần 
Wayahead
Cung cấp thông tin, hỗ trợ và giới thiệu tới các 
dịch vụ có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe 
tâm thần cho quý vị và cả gia đình quý vị—bao 
gồm sức khỏe tâm thần cộng đồng, các dịch vụ 
can thiệp khủng hoảng và điều trị, và chỗ ở. 
ĐT: 1300 794 991 
www.wayahead.org.au

Các Trung Tâm Tư Pháp Cộng Đồng
Dịch vụ chính phủ miễn phí hỗ trợ mọi người 
giải quyết tranh chấp qua biện pháp hòa giải. 
ĐT: 1800 990 777  
www.cjc.justice.nsw.gov.au 

Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực của Tòa Án về 
vấn nạn Bạo Lực trong Gia Đình Cho Phụ 
Nữ (Women’s Domestic Violence Court 
Advocacy Service, WDVCAS)
WDVCAS tại địa phương của quý vị có thể giúp 
quý vị xin một án lệnh AVO để bảo vệ quý vị khỏi 
tình trạng bạo lực hoặc lạm dụng hoặc giúp quý vị 
tìm các phương pháp thích hợp cho mình. Dịch vụ 
này cũng giúp quý vị về các vấn đề nhà cửa, hỗ trợ 
tài chính, tư vấn và các vấn đề pháp lý liên quan. 
ĐT: 1800 WDVCAS (1800 938 227) 

Thay đổi khóa
Với tư cách là chủ sở hữu căn nhà, quý vị có thể 
thay khóa và từ chối cho con quý vị vào trong nhà.

Nộp đơn xin lệnh từ Tòa Thượng Thẩm
Nếu tất cả các lựa chọn trên đều không thành công, 
quý vị có thể yêu cầu Tòa Thượng Thẩm ra lệnh 
cấm – một lệnh của tòa án ra lệnh cho con quý vị 
không được xâm phạm căn nhà và rời khỏi căn nhà 
của quý vị. Nếu lệnh được đưa ra mà con quý vị vẫn 
từ chối làm theo, chúng sẽ trong tình trạng  
coi thường luật pháp và có thể bị bắt và tống giam 
trong một khoảng thời gian. Quý vị sẽ cần một luật 
sư nếu quý vị quyết định sử dụng phương pháp này. 
Việc khởi kiện ra tòa sẽ tốn kém và phức tạp và nên 
được sử dụng như một biện pháp cuối cùng.

 MÁCH NƯỚC

Con quý vị có thể bị bệnh về tâm thần khiến 
chúng khó hoạt động tốt trong cộng đồng hoặc 
sống độc lập. Quý vị có thể cảm thấy bị giằng 
xé giữa việc mong muốn chăm sóc, hỗ trợ và 
cho con mình chỗ ở, và nhu cầu bảo vệ bản 
thân cũng như những người khác hiện đang 
sống trong nhà khỏi các hành vi bạo hành. 

Mục ‘Tôi có thể nhận thêm sự giúp đỡ ở đâu?’ có 
các thông tin chi tiết những việc cần làm nếu 
con quý vị mắc bệnh về tâm thần.

Tôi có thể nhận thêm sự giúp 
đỡ ở đâu?
Dịch Vụ Quyền Lợi Người Cao Niên
Cung cấp tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho 
người cao tuổi trong phạm vi nhiều lĩnh vực pháp luật.  
ĐT: 1800 424 079 
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
Cung cấp thông tin pháp lý miễn phí qua điện 
thoại, tư vấn và giới thiệu tới các dịch vụ khác, 
bao gồm văn phòng Legal Aid NSW gần nhất, các 
Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng, luật sư tư nhân 
và các tổ chức khác có thể hỗ trợ.  
ĐT: 1300 888 529  
www.lawaccess.nsw.gov.au

Đường Dây Hỗ Trợ Lạm Dụng Người Cao Tuổi 
và Người Khuyết Tật
Cung cấp thông tin bảo mật, hỗ trợ và giới thiệu cho 
những người đã trải qua, chứng kiến hoặc nghi ngờ 
việc lạm dụng người cao tuổi sống trong cộng đồng.  
ĐT: 1800 628 221 
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

http://www.carersnsw.org.au
http://www.ncat.nsw.gov.au
http://www.wayahead.org.au
http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au


Con cái trưởng thành 
sống trong nhà
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Các tài liệu khác có sẵn:

Con cái trưởng thành sống trong nhà
Quý vị phải làm gì nếu quý vị muốn con 
cái rời đi?

Họ muốn tôi rời đi
Ở trong nhà của quý vị khi người bạn 
đời của quý vị qua đời

Quý vị có bị bạo hành hoặc ngược 
đãi không?
Quý vị có thể làm việc này chấm dứt

Ai sẽ quyết định cho quý vị nếu 
quý vị không thể tự quyết định?
Suy nghĩ về việc lập kế hoạch trước

Quý vị có phải là ông bà không?
Các câu hỏi pháp lý của quý vị được trả 
lời

Nhà và tiền cấp dưỡng cao niên 
của quý vị
Những điều quý vị cần biết

Giúp đỡ gia đình quý vị về mặt tài 
chính
Hiểu rõ rủi ro

Dọn vào sống với gia đình
Đảm bảo quý vị bảo vệ lợi ích của 
mình

Tài liệu này là hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị không nên coi đó là lời khuyên pháp lý và 
chúng tôi đề nghị là quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình huống của mình.

Các thông tin chính xác tại thời điểm in, tuy nhiên các thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm 
thông tin, hãy liên hệ với LawAccess NSW theo số 1300 888 529.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
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Tìm chúng tôi trên mạng xã hội:

Quý vị cần trợ giúp để liên hệ với chúng tôi?

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn (Translating 
and Interpreting Service, TIS National) theo số 131 450 (9 giờ sáng – 5 giờ chiều) và yêu 
cầu LawAccess NSW.

Quý vị có cảm thấy khó nghe hoặc khó nói không?

Nếu quý vị cảm thấy khó nghe hoặc khó nói, hãy gọi cho chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp Âm 
Quốc Gia (National Relay Service, NRS) theo số 133 677 và yêu cầu LawAccess NSW hoặc 
truy cập: www.relayservice.gov.au
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