
Điều gì xảy ra  
khi mối quan hệ  

của quý vị  
chấm dứt?

Giải đáp những câu hỏi về gia đình quý vị, 
con cái của quý vị và tài sản của quý vị.

Vietnamese
What happens when your  
relationship ends?



Luật gia đình là lĩnh vực luật pháp 
giải quyết các vấn đề cụ thể trong gia 
đình như ly hôn, con cái và tài sản 
của quý vị. 

Phần lớn các vấn đề của luật gia đình 
tại Úc đều được quy định trong Đạo 
Luật Gia Đình. Nếu quý vị đã kết hôn 
hoặc có quan hệ không hôn thú, Đạo 
Luật Gia Đình sẽ quy định mọi bất 
đồng quý vị có thể gặp phải về vấn 
đề con cái và/hoặc tài sản. 

Thậm chí nếu quý vị không kết hôn 
hay có quan hệ không hôn thú, Đạo 
Luật Gia Đình vẫn quy định mọi bất 
đồng quý vị có thể gặp phải về vấn 
đề con cái trong mối quan hệ của 
quý vị, ví dụ như các con sẽ sống 
ở đâu.
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Ly thân và ly hôn
Làm thế nào để tôi ly hôn?

Khi quý vị ly thân lần đầu tiên, quý vị không 
cần phải làm gì và quý vị không cần phải ký tài 
liệu nào cả để xác nhận rằng quý vị đã ly thân.

Ly hôn là một sự kết thúc chính thức cho một 
cuộc hôn nhân. Sau khi quý vị đã ly thân ít 
nhất 12 tháng, quý vị có thể nộp đơn ly hôn. 
Hầu hết mọi người sẽ cần phải hoàn thành và 
Nộp Đơn Ly Hôn Điện Tử trực tuyến thông qua 
Cổng Thông Tin Tòa Án Liên Bang tại địa chỉ 
www.comcourts.gov.au. Để biết thêm thông 
tin, xem ấn phẩm Tờ Thông Tin Ly Hôn 1: Nộp 
đơn ly hôn của chúng tôi. Nếu quý vị không 
thể truy cập hệ thống trực tuyến, hãy liên hệ 
với Tòa Án Thượng Thẩm và Tòa Án Gia Đình 
(FCFCOA) hoặc luật sư.

Quý vị có thể xin ly hôn ngay cả khi quý vị và  
vợ/chồng của mình sống cùng nhà trong một 
phần hoặc trọn 12 tháng ly thân. Quý vị cần 
bổ sung thông tin và giấy tờ cho Tòa Án. Quý 
vị nên nhờ Legal Aid NSW, trung tâm pháp 
lý cộng đồng hoặc LawAccess NSW tư vấn 
pháp lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem 
ấn phẩm Tờ Dữ Kiện Thông Tin về Ly Hôn 3: Ly 
thân dưới cùng một mái nhà của chúng tôi.

Quý vị không thể nộp đơn với tòa án để xin ly 
hôn (lệnh hủy hôn) trừ khi đã ly thân tối thiểu 
12 tháng trước khi nộp đơn xin. Tuy nhiên quý 
vị có thể bắt đầu thương lượng về tài sản (và 
con cái) ngay khi cuộc hôn nhân tan vỡ. 
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Nhiều vấn đề được giải quyết trước khi nộp đơn 
xin ly hôn.

Quý vị có thể lấy một Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Ly 
Hôn (Divorce Kit) tại địa chỉ www.fcfcoa.gov.au. 
Việc ly hôn sẽ chỉ kết thúc cuộc hôn nhân của quý 
vị về mặt pháp lý. Việc này sẽ không giải quyết 
các vấn đề liên quan tới con cái hoặc cách thức 
chia tài sản của quý vị.

Nếu quý vị ly hôn trước khi quý vị và quý vị đời cũ 
của quý vị đã giải quyết vấn đề tài sản của quý vị, 
quý vị phải bắt đầu các thủ tục liên quan đến tài 
sản và/hoặc các thủ tục cấp dưỡng cho vợ/chồng 
trong vòng 12 tháng kể từ khi ly hôn. Quý vị có 
thể nộp đơn xin ly hôn ở Úc, ngay cả khi quý vị kết 
hôn ở ngoại quốc.

Legal Aid NSW có thể hỗ trợ quý vị miễn phí 
khi quý vị ly hôn. 

	■ Gọi cho Đơn Vị Can Thiệp Sớm (Early 
Intervention Unit, EIU) theo số 1800 551 589. 
EIU cung cấp các dịch vụ luật gia đình miễn 
phí tại các tòa án và các tổ chức cộng đồng 
trên khắp NSW.

	■ Gọi cho LawAccess NSW theo số 1300 888 529. 
LawAccess NSW cung cấp các thông tin pháp lý 
miễn phí qua điện thoại, tư vấn và giới thiệu 
đến 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 trợ giúp.

Tôi muốn kết thúc mối quan hệ của mình 
nhưng người quý vị đời cũ sẽ không rời khỏi 
ngôi nhà chúng tôi sở hữu. Tôi có thể làm gì?

Cả quý vị và người phối ngẫu hay quý vị đời cũ 
của quý vị đều có quyền cư ngụ tại nhà quý vị sau 
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khi ly thân bất kể tên ai ghi trên hợp đồng thuê 
nhà hay đứng tên quyền sở hữu tài sản.

Quý vị không thể bị ép rời khỏi nhà chỉ vì quý 
vị không phải là chủ sở hữu tài sản, trừ khi 
Tòa Án yêu cầu. Xem trang 23 để biết thêm 
thông tin về các án lệnh về tài sản theo luật 
gia đình.

Nếu quý vị phải dọn ra, điều này sẽ không ảnh 
hưởng tới quyền được chia tài sản của quý vị. 
Mọi quyền lợi quý vị gây dựng trong quá trình 
chung sống sẽ giữ nguyên ngay cả khi quý vị 
dọn đi. Nếu lo lắng về bạo hành, quý vị nên 
tìm kiếm tư vấn ngay. Xem trong phần Thêm 
thông tin ở trang 32.

Đôi khi một bên có thể lấy một án lệnh sở hữu 
riêng để buộc bên kia dọn ra khỏi nhà. Tòa Án 
có thể đưa ra án lệnh gọi là sở hữu riêng ngôi 
nhà cho một trong hai người phối ngẫu. Điều 
đó nghĩa là quý vị có thể sống trong ngôi nhà, 
không có người phối ngẫu sống chung cho tới 
khi tài sản được phân chia. Khi Tòa Án đưa ra 
án lệnh loại này, tòa sẽ xem xét nhu cầu của 
các bên và của con cái. Các án lệnh sở hữu 
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riêng thông thường chỉ được đưa ra trong 
những trường hợp đặc biệt khi xảy ra vấn đề 
bạo hành gia đình hoặc một người chồng/vợ 
hăm dọa người kia, đặc biệt nếu con cái bị 
ảnh hưởng, hoặc ngôi nhà đã được chỉnh sửa 
do có người khuyết tật.

Con cái
Chúng tôi vừa ly thân và bất đồng về 
những sắp đặt cho con cái. Chúng tôi nên 
làm gì? 

Tìm cách giải quyết tranh chấp.

Trước khi đưa vấn đề con cái ra tòa, quý vị 
phải: 

	■ thực sự cố gắng giải quyết tranh chấp 
thông qua tư vấn hoặc hòa giải; và

	■ có những nỗ lực hợp lý để trao đổi với quý 
vị đời cũ.
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Có nhiều dịch vụ có thể giúp tư vấn và giải 
quyết tranh chấp trong gia đình bao gồm Legal 
Aid NSW, Đường Dây Tư Vấn Quan Hệ Gia Đình 
(Family Relationship Advice Line) và Trung 
Tâm Quan Hệ Gia Đình (Family Relationship 
Centres). Xem trong phần Thêm thông tin ở 
trang 32.

Tôi có phải dự buổi giải quyết tranh chấp 
trong gia đình trước khi đưa vấn đề con cái 
ra tòa không?

Trước khi có thể bắt đầu tố tụng ra tòa về vấn 
đề con cái, quý vị cần phải giải quyết tranh 
chấp trong gia đình (hay còn gọi là hòa giải), 
trừ khi trường hợp của quý vị là khẩn cấp hoặc 
có một số yếu tố ngoại lệ như bạo hành trong 
gia đình. Tòa án thường yêu cầu giấy xác nhận 
của một chuyên viên giải quyết tranh chấp 
trong gia đình trước khi tiến hành một vụ kiện 
về con cái. Để biết thêm thông tin, hãy xem ấn 
phẩm của chúng tôi, Giải quyết tranh chấp trong 
gia đình tại Legal Aid NSW.

Chúng tôi có cần phải ra tòa để thảo luận về 
việc sắp xếp việc nuôi dạy con cái không?

Quý vị không phải xin án lệnh chính thức của 
tòa án về những sắp đặt cho con cái - quý vị có 
thể đi đến những thỏa thuận không chính thức. 
Nhiều cặp vợ chồng ly thân đưa ra những thỏa 
thuận không chính thức về việc nuôi dưỡng con 
cái họ.

Thỏa thuận thường đạt được thông qua 
thương lượng giữa cha mẹ có hoặc không có 
sự trợ giúp của các dịch vụ tư vấn hay hòa giải. 
Không ai trong hai người cha/mẹ có thể ép 
buộc người kia phải đồng ý với một thỏa thuận 
không chính thức.
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Thường sẽ cần tư vấn pháp lý vì các thỏa 
thuận quý vị đưa ra về vấn đề nơi ở của con 
cái và chúng sinh hoạt ở đâu cũng có thể ảnh 
hưởng tới các vấn đề về tài sản và cấp dưỡng 
con cái.

Kế hoạch nuôi dưỡng con cái

Cha mẹ có thể có những thỏa thuận về sắp 
đặt cho con cái họ, còn được gọi là kế hoạch 
nuôi dưỡng con cái. Một luật sư, nhân viên 
tư vấn gia đình, chuyên viên giải quyết tranh 
chấp trong gia đình hoặc tham vấn viên gia 
đình (‘cố vấn’) có thể giúp quý vị và người 
quý vị đời cũ lập ra một kế hoạch nuôi dưỡng 
con cái.

Một kế hoạch nuôi dưỡng con cái phải là dạng 
văn bản, có chữ ký và ghi rõ ngày tháng. 

Kế hoạch này có thể được thay đổi bằng một 
bản thỏa thuận khác, có chữ ký nhận. Kế 
hoạch nuôi dưỡng con cái không quy định 
nghĩa vụ pháp lý đối với bất cứ bên nào. Tuy 
nhiên, tòa án có thể xem xét những điều đã 
được thỏa thuận trong kế hoạch nuôi dưỡng 
con cái nếu sau đó quý vị cần ra tòa về các 
vấn đề nuôi dưỡng con cái.

Án lệnh chấp thuận là gì và chúng có tác 
dụng gì?

Án lệnh chấp thuận được nộp tại tòa và được 
tòa phê duyệt, và mang tính ràng buộc vì tòa 
án có thể được yêu cầu thực thi án lệnh đó. Án 
lệnh này ghi lại thỏa thuận đạt được về việc 
nuôi dạy con cái sau khi thương lượng với phụ 
huynh kia, thường với sự trợ giúp của một luật 
sư hoặc một dịch vụ giải quyết tranh chấp.
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Những tòa án nào quyết định các vấn  đề 
nuôi dưỡng con cái?

Các vấn đề về luật gia đình tại NSW được giải 
quyết tại Tòa Án Thượng Thẩm và Tòa Án 
Gia Đình Úc (Federal Circuit and Family Court 
of Australia, FCFCOA) và Tòa Án Địa Phương 
(Local Court). Trong nhiều trường hợp quý 
vị có thể nộp đơn của mình tại Tòa Án Địa 
Phương và vấn đề này sẽ được chuyển tới 
FCFCOA. Đối với những vấn đề phức tạp hơn, 
có khả năng do FCFCOA quyết định. 

Án lệnh nuôi dưỡng con cái là gì và Tòa Án 
xem xét điều gì khi đưa ra một án lệnh nuôi 
dưỡng con cái?

Tòa Án quyết định đưa ra những án lệnh nuôi 
dưỡng con cái nào cho một đứa trẻ dựa trên 
những quyền lợi tốt nhất cho đứa trẻ đó. Theo 
luật khi xác định những quyền lợi tốt nhất cho 
một đứa trẻ, Tòa Án phải cân nhắc những 
điểm chính sau đây:

	■ lợi ích đối với đứa trẻ khi cháu có một mối 
quan hệ tốt với cả cha lẫn mẹ; và

	■ cần bảo vệ đứa trẻ tránh khỏi tổn hại về thể 
chất hoặc tâm lý và tránh phải chịu đựng, 
hoặc tiếp xúc với hành vi ngược đãi, bỏ bê 
hay bạo hành gia đình.

Những điểm khác cần cân nhắc bao gồm:

	■ mọi quan điểm do đứa trẻ trình bày, có tính 
tới sự trưởng thành của đứa trẻ;

	■ mối quan hệ của đứa trẻ với cha/mẹ và 
với bất cứ người nào khác có vai trò quan 
trọng với trẻ (ví dụ như ông/bà, anh/chị/ 
em ruột);
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	■ tác động tới đứa trẻ vì bất cứ thay đổi nào 
trong những sắp đặt cho con cái, bao gồm 
chia tách anh/chị/em ruột;

	■ khả năng của cha/mẹ trong việc đáp ứng 
những nhu cầu của đứa trẻ; và

	■ sự sẵn sàng và khả năng của cha mẹ một 
đứa trẻ để khuyến khích mối quan hệ gần 
gũi và thường xuyên với cha/mẹ.

Án lệnh nuôi dưỡng con cái mà Tòa Án đưa ra 
sẽ bao gồm những điều như:

	■ đứa trẻ sẽ sống với ai;
	■ đứa trẻ sẽ ở với một người cha/mẹ hoặc 

những người có vai trò quan trọng khác với 
đứa trẻ vào lúc nào;

	■ trách nhiệm cha mẹ sẽ được chia sẻ ra 
sao;

	■ cha mẹ sẽ trao đổi như thế nào về đứa 
trẻ và
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	■ mọi tranh cãi về nội dung của các án lệnh 
sẽ được giải quyết ra sao.

Trách nhiệm cha mẹ nghĩa là những nghĩa vụ 
của cha mẹ đối với con cái và những quyết 
định quan trọng cha mẹ đưa ra về con cái 
mình. Mỗi người cha/mẹ có trách nhiệm cha 
mẹ ngang nhau đối với một đứa con trừ khi 
Tòa Án đưa ra một án lệnh thay đổi điều này.

Tòa Án cho rằng các bậc cha mẹ sẽ có trách 
nhiệm cha mẹ ngang nhau, trừ khi đứa trẻ bị 
ngược đãi, bạo hành gia đình hoặc điều này 
không đem lại những quyền lợi tốt nhất cho 
đứa trẻ.

Điều này nghĩa là các bậc cha mẹ cần bàn 
bạc với nhau về những vấn đề chính mang 
tính dài hạn ảnh hưởng tới đứa trẻ, ví dụ như 
giáo dục, tôn giáo, sức khỏe, tên của đứa trẻ 
và những thay đổi trong sắp đặt cuộc sống 
của đứa trẻ mà khiến đứa trẻ khó sum vầy 
người cha/mẹ kia hơn.

Khi một án lệnh được đưa ra với trách nhiệm 
cha mẹ ngang nhau, Tòa Án cũng sẽ cân 
nhắc liệu điều này có đem lại những quyền lợi 
tốt nhất cho đứa trẻ không hay có thiết thực 
để đứa trẻ có thể dành thời gian như nhau 
cho mỗi người cha/mẹ, hoặc khoảng thời gian 
đáng kể và ý nghĩa với mỗi người cha/mẹ.

Tòa Án sẽ tính tới khoảng cách nơi ở của cha 
mẹ, tác động tới đứa trẻ của bất cứ sắp đặt 
dự kiến nào, và liệu cha mẹ có thể hợp tác với 
nhau không.

 13



Các án lệnh tòa án có thể giúp ông bà 
thăm cháu mình không?

Ông bà (hoặc bất cứ ai có và muốn tiếp tục 
duy trì một mối quan hệ hiện có với những 
đứa trẻ quan trọng đối với họ) có thể nộp 
đơn xin một án lệnh để sum vầy với cháu của 
mình. Trẻ có quyền dành thời gian đều đặn 
cho cha/mẹ chúng và những người có vai trò 
quan trọng khác trong cuộc sống của chúng, 
trừ khi điều này không đem lại những quyền 
lợi tốt nhất cho trẻ.

Ông bà phải chứng minh rằng một án lệnh 
cho phép sum vầy với trẻ là vì những quyền lợi 
tốt nhất cho chúng. Ông bà có thể cần phải dự 
buổi giải quyết tranh chấp trong gia đình trước 
khi có thể nộp đơn xin với tòa án.

Con cái có thể đưa ra quyết định của riêng 
mình về nơi chúng muốn ở không?

Tòa án có quyền đưa ra các án lệnh về nơi ở 
của những đứa trẻ và thời gian chúng dành 
cho mỗi người cha/mẹ khi những đứa trẻ dưới 
18 tuổi. Không có trường hợp nào dưới 18 
tuổi mà tòa án chỉ lắng nghe ý kiến của đứa 
trẻ. Tòa án phải cân nhắc ý kiến của mỗi đứa 
trẻ, nhưng tầm quan trọng của những ý kiến 
này tùy thuộc vào mức độ trưởng thành và 
mức độ hiểu biết của mỗi đứa trẻ. Ý kiến của 
những đứa trẻ lớn hơn có thể được tòa án 
đánh giá đặc biệt quan trọng.
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Ai là người đưa ra quyết định về việc tiêm 
chủng COVID-19 cho trẻ em? 

Pháp luật quy định chung rằng trẻ em dưới 16 
tuổi không thể ưng thuận nhận tiêm chủng. 
Mỗi phụ huynh đều có trách nhiệm nuôi dạy 
con cái và có thể đưa ra các quyết định về 
việc tiêm chủng COVID-19 trừ khi có lệnh 
của tòa án về người có trách nhiệm nuôi dạy 
con cái.

Tòa án kỳ vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ 
thảo luận về việc tiêm chủng và, nếu có thể, 
sẽ cùng nhau đưa ra các quyết định. Nếu 
không thể đạt được thỏa thuận, quý vị nên tìm 
lời khuyên pháp lý về các lựa chọn của mình, 
bao gồm cả việc liệu tòa án có phải là một lựa 
chọn thích hợp cho gia đình mình hay không.

Luật Sư Độc Lập của Trẻ là gì?

Đôi khi Tòa Án có thể yêu cầu chỉ định một 
luật sư độc lập cho trẻ để đưa ra một cái nhìn 
độc lập về chứng cứ và hành động vì quyền lợi 
tốt nhất của đứa trẻ. Luật sư này có thể phỏng 
vấn đứa trẻ mà không có mặt cha mẹ, liên lạc 
với trường học và các chuyên viên y tế của 
đứa trẻ hay cha mẹ và bảo đảm cung cấp một 
số giấy tờ và báo cáo cho tòa án. Họ có thể 
yêu cầu chỉ định một chuyên viên của tòa án 
nếu họ tin rằng điều này là cần thiết để giúp 
tòa án đi đến quyết định về việc trẻ sẽ sống 
với ai và dành thời gian cho ai.
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Tôi có thể thay đổi họ của con mình 
không?

Muốn chính thức đổi tên của một đứa con, 
quý vị phải nộp đơn với Phòng Hộ Tịch Tiểu 
Bang NSW (NSW Registry of Births, Deaths 
and Marriages) để đăng ký đổi tên. Trẻ từ 12 
tuổi trở lên phải chấp thuận với việc đổi tên 
của chúng.

Cần có sự chấp thuận của cả cha lẫn mẹ 
hoặc một án lệnh của tòa án nếu không thể 
có được sự chấp thuận này. Cha hoặc mẹ 
có thể nộp đơn với tòa án để xin một án lệnh 
cho phép đổi tên của trẻ (nếu người cha/mẹ 
kia không đồng ý) hoặc ngăn cản (cản trở) 
một người cha/mẹ sử dụng một tên khác cho 
đứa con.

Tòa Án sẽ đưa ra quyết định dựa trên những 
điều tốt nhất cho quyền lợi của đứa trẻ. Ví dụ, 
Tòa Án có thể xem xét sự bối rối của trẻ do 
chúng có tên khác với người cha/mẹ chúng 
sống cùng; hoặc khả năng đứa trẻ cảm thấy 
lúng túng vì đổi tên. Tuy nhiên Tòa Án hiếm 
khi cho phép đổi tên khi cả hai cha mẹ có mối 
quan hệ với đứa con.

Tại NSW, trẻ em không thể tự đổi tên trên giấy 
khai sinh cho tới khi đã đủ 18 tuổi.

Làm thế nào để tôi xin hộ chiếu cho con 
mình?

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, muốn 
xin hộ chiếu cho con cái, quý vị cần phải có sự 
chấp thuận của cả cha lẫn mẹ. Nếu cha hoặc 
mẹ từ chối, quý vị sẽ cần xin án lệnh của tòa 
án để xin cấp hộ chiếu, và để cho phép đứa 
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trẻ di chuyển mà không cần được người cha/mẹ 
kia chấp thuận.

Nếu quý vị đưa con ra khỏi nước Úc mà 
không được phép và có tố tụng ra tòa hay 
án lệnh của tòa án, quý vị có thể phạm tội 
hình sự.

Bất kể có án lệnh của tòa án hay không, nước 
Úc có thỏa ước với nhiều quốc gia (Công Ước 
Hague) yêu cầu những quốc gia này gửi trả 
đứa trẻ về nước.

Tôi có án lệnh cho con cái dành thời gian  
với tôi, nhưng người quý vị đời cũ không cho 
phép tôi gặp chúng. Tôi có thể làm gì?

Nếu người cha/mẹ kia vi phạm một án lệnh 
làm ảnh hưởng tới con cái quý vị, quý vị có 
thể:

	■ cố gắng giải quyết mâu thuẫn thông qua 
các dịch vụ tư vấn hoặc hòa giải hoặc

	■ quý vị có thể nộp đơn với Tòa Án cáo buộc 
bên kia đã vi phạm (bất tuân) án lệnh nuôi 
dưỡng con cái.

Tòa án hết sức nghiêm khắc đối với việc vi 
phạm án lệnh. Tùy theo từng trường hợp, 
người cha/mẹ không tuân thủ có thể bị 
chuyển tới một chương trình nuôi dưỡng con 
cái, phạt, buộc phải bồi thường (hay “tăng 
thêm” thời gian) cho đứa trẻ, hoặc thậm chí 
bị phạt tù. Khi xảy ra vi phạm, người cha/mẹ 
không tuân thủ có thể đưa ra một lời bào chữa 
hợp lý. Ví dụ như một đứa con ốm nặng (có 
bằng chứng y tế phù hợp) có thể được coi 
là một lý do hợp lý để một người cha/mẹ vi 
phạm án lệnh.
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Nếu án lệnh bị vi phạm không còn khả thi, Tòa 
án có thể yêu cầu cả cha lẫn mẹ tham gia một 
chương trình nuôi dưỡng con cái, hoặc hoãn 
lại vụ kiện để xem xét điều chỉnh án lệnh.

Chuyển nhà
Đứa con đang sống với tôi kể từ khi tôi và 
quý vị đời ly thân và tôi muốn chuyển nhà 
ra khỏi địa phương. Tôi có thể đi cùng đứa 
con hay tôi cần sự cho phép của người 
cha/mẹ kia?

Theo Đạo Luật Gia Đình, trẻ có quyền được biết 
và được nuôi dưỡng bởi cả hai cha mẹ. Tuy 
nhiên khi một người cha/mẹ cần chuyển đi và 
việc chuyển nhà này có thể ảnh hưởng tới khả 
năng đứa trẻ dành thời gian và liên lạc thường 
xuyên với người cha/mẹ kia, có một số nhân 
tố cần được xem xét.

Khi có án lệnh của tòa án về vấn đề con cái
Quý vị sẽ cần xem án lệnh của tòa án để xem 
liệu việc chuyển nhà có vi phạm án lệnh hay 
không. Ví dụ nếu án lệnh quy định rằng con 
cái quý vị phải dành thời gian mỗi dịp cuối 
tuần với người cha/mẹ kia và quý vị dự kiến 
chuyển nhà khỏi Sydney tới Gold Coast, chắc 
chắn quý vị sẽ vi phạm nếu quý vị chuyển nhà. 
Khi đó quý vị cần được điều chỉnh án lệnh đó 
với sự chấp thuận của người cha/mẹ kia hoặc 
do tòa án thực hiện trước khi chuyển nhà.
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Khi không có án lệnh của tòa án về vấn đề 
con cái
Quý vị sẽ không vi phạm bất cứ án lệnh nào 
khi chuyển nhà. Tuy nhiên nếu có một thỏa 
thuận không chính thức hoặc kế hoạch nuôi 
dưỡng con cái để con cái quý vị dành thời 
gian với người cha/mẹ kia, người cha/mẹ kia 
có thể yêu cầu tòa án ban hành một án lệnh 
không cho phép quý vị rời khỏi địa phương 
cùng với trẻ. Quan trọng hơn cả là tòa án 
sẽ xem xét những điều tốt nhất vì quyền lợi 
của trẻ.

Người cha/mẹ kia đã đưa con cái đi và từ 
chối đưa trở lại. Tôi nên làm gì?

Nếu quý vị có án lệnh quy định rằng đứa con 
phải sống với quý vị hoặc dành thời gian cho 
quý vị và đứa con đã bị đưa đi hoặc không 
được đưa trở lại, quý vị cần nộp đơn với Tòa 
Án để xin một án lệnh đòi lại. Án lệnh này cho 
phép cảnh sát (cả tiểu bang và liên bang) tìm 
kiếm và đưa đứa con trở lại với quý vị.
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Nếu quý vị không có án lệnh quy định rằng 
đứa con phải sống với quý vị hoặc dành thời 
gian cho quý vị, quý vị cần nộp đơn với tòa án 
để xin án lệnh này, cũng như xin một án lệnh 
đòi lại. Việc này có thể được thực hiện cùng 
một lúc.

Đôi khi trong trường hợp khẩn cấp, tòa án có 
thể cấp những án lệnh này cho một phía mà 
không cần người cha/mẹ kia có mặt tại tòa. 
Nếu quý vị lo lắng rằng đứa trẻ có thể bị đưa 
ra khỏi nước Úc, quý vị nên ghi tên đứa trẻ vào 
Danh Sách Theo Dõi theo Đạo Luật Gia Đình 
(trước đây gọi là Danh Sách Theo Dõi Tại Sân 
Bay). Quý vị cần nộp đơn với tòa án để ghi tên 
đứa con vào Danh Sách Theo Dõi và gửi một 
bản sao đơn xin cũng như mọi án lệnh của 
tòa án cho Cảnh Sát Liên Bang.

Nếu thấy mình ở vào tình huống này, quý vị 
nên gọi điện cho Cảnh Sát Liên Bang (xem 
mặt trong bìa sau) và tìm hiểu xem họ yêu 
cầu gì.

Tài sản
Chúng tôi sẽ phân định tài sản ra sao?

Pháp luật áp dụng những điều luật giống nhau 
về vấn đề tài sản cho dù quý vị có kết hôn 
hay không, hoặc có mối quan hệ không hôn 
thú (cho dù với một người quý vị đời khác giới 
hay đồng giới). Quý vị có thể bắt đầu thương 
lượng về tài sản ngay khi hôn nhân hay mối 
quan hệ tan vỡ.

Nếu ly hôn, quý vị phải bắt đầu thủ tục tố tụng 
về tài sản hoặc cấp dưỡng cho vợ/chồng 
trong vòng 12 tháng sau khi việc ly hôn hoàn 
tất. Nếu quý vị có một mối quan hệ không hôn 
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thú, quý vị phải bắt đầu thủ tục tố tụng về tài 
sản hoặc cấp dưỡng trong vòng hai năm sau 
khi ly thân.

Quan hệ không hôn thú

Một mối quan hệ vợ chồng không hôn thú 
được định nghĩa trong Đạo Luật Gia Đình. Luật 
pháp đòi hỏi rằng quý vị và người quý vị đời cũ 
của mình, có thể là cùng giới hoặc khác giới, 
phải có mối quan hệ như một cặp vợ chồng 
sống chung với nhau trên cơ sở gia đình 
chân chính.

Nếu quý vị có mối quan hệ không hôn thú, quý 
vị có thể nộp đơn yêu cầu phân định tài sản 
theo Đạo Luật Gia Đình nếu đáp ứng một hay 
nhiều điều kiện sau đây:

	■ mối quan hệ không hôn thú của quý vị kéo 
dài tối thiểu hai năm;

	■ quý vị có con với người quý vị đời không 
hôn thú; hoặc
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	■ quý vị có đóng góp lớn trong tài sản hoặc 
tài chính của người quý vị đời.

Nếu có tranh chấp về việc liệu quý vị có mối 
quan hệ không hôn thú hay không, Tòa Án 
sẽ xem xét những vấn đề như thời gian của 
mối quan hệ, sắp đặt cuộc sống của quý vị, 
sắp đặt về tài chính và sở hữu tài sản, liệu hai 
người có quan hệ tình dục không, liệu quý vị 
có hoặc chăm sóc con cái hay không và cách 
thức quý vị công khai quan hệ của mình.

Hiện nay chúng tôi đã ly thân. Chúng tôi sẽ 
phân chia tài sản ra sao?

Tài sản bao gồm những thứ thuộc sở hữu của 
một trong hai hoặc cả hai người quý vị đời 
(đứng tên chung hay đứng tên riêng) bao gồm:

	■ tiền mặt và các khoản đầu tư;
	■ bất động sản cũng như tài sản cá nhân  

(ví dụ như xe hơi, đồ đạc);
	■ tài sản sở hữu trước mối quan hệ;
	■ tặng phẩm, thừa kế, trúng xổ số do một 

người quý vị đời hoặc người phối ngẫu 
nhận được; và

	■ thanh toán nghỉ việc vì giảm biên chế.

Vấn đề hưu bổng thì sao?

Hưu bổng sẽ liên quan tới bất cứ việc phân 
định tài sản nào. Khoản phụ cấp này có thể 
được coi là tài sản và có thể được chia giữa 
hai người kết hôn hay quan hệ không hôn thú 
sau khi ly thân. Quyền lợi hưu bổng sẽ được 
phân chia dựa trên nhiều vấn đề, bao gồm loại 
chương trình hưu bổng mà người đó tham gia. 
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Quý vị nên nhờ luật sư cố vấn nếu hưu bổng là 
một vấn đề trong trường hợp của quý vị.

Tòa Án phân chia tài sản của chúng tôi ra 
sao?

Cách thức phân chia tài sản sẽ không theo 
công thức hay quy định nào cả. Tòa Án không 
nhất thiết phải phân chia tài sản 50/50. Tòa sẽ 
xem xét nhiều yếu tố, trong đó có:

	■ Tài sản sở hữu trước khi kết hôn hoặc 
trước khi có mối quan hệ: Phạm vi xem 
xét vấn đề này đối với tài sản riêng của 
một người quý vị đời sẽ dựa trên thời gian 
kết hôn hoặc thời gian của mối quan hệ 
cũng như những đóng góp của người quý 
vị đời kia (nếu có) đối với việc tích lũy và 
duy trì tài sản.

	■ Những đóng góp của cả hai người quý 
vị đời trong quá trình kết hôn hoặc quan 
hệ. Điều này bao gồm đóng góp trực tiếp 
(ví dụ như tiền lương, bảo trì tài sản và bất 
động sản), đóng góp gián tiếp (ví dụ như 
tặng phẩm, hỗ trợ của các thành viên trong 
gia đình), đóng góp phi tài chính (ví dụ như 
tự sửa sang ngôi nhà và những đóng góp 
cho an sinh của gia đình trong vai trò một 
người nuôi dưỡng hay nội trợ).

	■ Nhu cầu trong tương lai (ví dụ như một 
người quý vị đời có cấp dưỡng cho con cái 
hay không, tuổi tác và sức khỏe của mỗi 
người quý vị đời và khả năng tìm việc làm 
và có thu nhập của họ).

	■ Nhìn chung, những đóng góp cho an sinh 
của gia đình sẽ được xem xét có tầm quan 
trọng tương đương như đóng góp của 
người kiếm tiền chính.
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Tốt nhất là nên tìm luật sư cho việc phân định 
tài sản của quý vị ngay cả khi chỉ để được 
tư vấn pháp lý và giúp đưa ra những án lệnh 
chấp thuận. Nếu không, ngay cả khi quý vị đã 
phân định theo một thỏa thuận không chính 
thức, bên kia có toàn quyền đưa quý vị ra tòa 
để đòi thêm. Nếu quý vị có các án lệnh của 
tòa án, quý vị sẽ được miễn thuế trước bạ đối 
với nhiều trường hợp chuyển nhượng tài sản.

Cấp dưỡng  con cái
Cấp dưỡng con cái và tiền cấp dưỡng nuôi 
con cái là gì?

Bất cứ người cha/mẹ nào cũng biết nuôi 
dưỡng con cái rất tốn kém. Tất nhiên, điều này 
không thay đổi khi cha mẹ ly thân. Cha mẹ 
cần tìm ra cách để tiếp tục chi trả cho thực 
phẩm, nhà ở, quần áo, chi phí trường học và 
những hoạt động khác cũng như những chi 
phí sau khi ly thân cho con cái. Tiền, hoặc 
hiện vật, do một người cha/mẹ thanh toán 
cho người kia (hoặc cho người khác nếu đứa 
con không sống cùng cha/mẹ) được gọi là 
cấp dưỡng con cái. Đôi khi một người cha/mẹ 
thanh toán những khoản này cho người kia 
ngay cả khi đứa con sống một nửa thời gian 
với người cha/mẹ thanh toán.

Cấp dưỡng con cái có thể áp dụng cho tất cả 
những người cha/mẹ. Không quan trọng nếu 
như quý vị đã kết hôn, có quan hệ không hôn 
thú, chưa bao giờ chung sống, chưa bao giờ 
có quan hệ, hay giới tính của quý vị và quý vị 
đời của mình là gì.
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Services Australia: Cấp Dưỡng Con Cái (Child 
Support), một cơ quan của chính phủ Khối 
Thịnh Vượng Chung chịu trách nhiệm theo dõi 
khoản cấp dưỡng con cái - sử dụng một công 
thức toán học để tính ra khoản tiền cấp dưỡng 
con cái cần chi trả.

Kết quả cuối cùng là việc thẩm định khoản 
tiền cấp dưỡng con cái. Việc thẩm định khoản 
tiền cấp dưỡng con cái xét đến những nhân tố 
như số con cái có liên quan, tuổi của con cái, 
thu nhập của cha mẹ và mức độ nuôi dưỡng 
mà mỗi người cha/mẹ cung cấp cho con cái.
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Sau khi Child Support thẩm định khoản tiền 
cấp dưỡng con cái, cha mẹ có thể tùy sắp đặt 
riêng việc thanh toán tổng số tiền này. Người 
có quyền hưởng khoản tiền cấp dưỡng con 
cái cũng có thể yêu cầu Child Support đại diện 
cho họ để thu khoản tiền này. Tốt nhất là nên 
để Child Support thu khoản tiền này nếu một 
người cha/mẹ/người nuôi dưỡng cho rằng 
người cha/mẹ kia sẽ không chịu thanh toán.

Mức tiền cấp dưỡng con cái được thẩm định 
sẽ thay đổi để phản ánh một số thay đổi trong 
một số hoàn cảnh ví dụ như thay đổi thu nhập, 
sinh thêm con hoặc thay đổi sắp đặt chăm 
sóc con cái. Cha/mẹ/người nuôi dưỡng có 
mức thẩm định khoản tiền cấp dưỡng con cái 
cần trao đổi với Child Support về những thay 
đổi hoàn cảnh ví dụ như địa chỉ mới, thu nhập 
hoặc thay đổi sắp đặt chăm sóc con cái ngay 
khi sự việc này xảy ra vì Child Support không 
thể đề ngày lùi về trước đối với những mức 
thẩm định này để phản ánh những hoàn cảnh 
đã bị thay đổi này.

Cũng có thể nộp đơn với Child Support để yêu 
cầu thay đổi mức thẩm định khoản tiền cấp 
dưỡng con cái do những hoàn cảnh đặc biệt. 
Yếu tố sau đây có thể được xét đến:

	■ chi phí cao khi dành thời gian cho con cái 
quý vị (ví dụ như nếu cha mẹ sống cách xa 
nhau);

	■ chăm sóc con cái quý vị (ví dụ nếu chúng 
cần đeo niềng răng hoặc có khuyết tật với 
chi phí tự chi trả cao);

26 



	■ giáo dục con cái quý vị (ví dụ nếu cha mẹ 
thống nhất cho chúng đi học ở một trường 
tư); hoặc

	■ mức thẩm định không phản ánh đúng khả 
năng của một hoặc cả hai người cha/mẹ 
trong việc chi trả tiền cấp dưỡng con cái 
dưới hình thức khác.

Trong một số trường hợp nhất định, có thể 
gửi lại những thay đổi này. Quý vị nên tìm tư 
vấn pháp lý ít nhiều về tiến trình này trước khi 
bắt đầu.

Cha/mẹ/người nuôi dưỡng phải đọc kỹ các 
bức thư do Child Support gửi (hoặc yêu cầu 
giải thích những bức thư này) để tìm hiểu 
những nghĩa vụ của họ trong việc thông báo 
cho Child Support khi có điều gì thay đổi.

Có thể phản đối các quyết định khác nhau 
được đưa ra bởi Child Support và những phản 
đối này thường cũng có thể được xem xét bởi 
Tòa Phúc Thẩm Hành Chính (Administrative 
Appeals Tribunal, AAT). Giới hạn thời gian áp 
dụng và những điều này thường được nêu 
trong thư thông báo quyết định của Child 
Support. Quý vị có thể thấy hữu ích khi nhận 
được tư vấn pháp lý về việc phản đối hoặc nộp 
đơn đến AAT. 

Thỏa thuận cấp dưỡng con cái là gì?  Tôi 
có nên tìm tư vấn pháp lý không?

Cha mẹ có thể đưa ra các thỏa thuận còn 
được gọi là ‘thỏa thuận cấp dưỡng con cái’, 
ghi rõ dưới dạng văn bản khoản tiền, tần suất 
thanh toán và phương thức thanh toán tiền 
cấp dưỡng con cái. Không nên coi nhẹ khi 
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đưa ra những thỏa thuận cấp dưỡng con cái 
và quý vị nên tìm tư vấn pháp lý độc lập trước 
khi ký một thỏa thuận cấp dưỡng con cái. 
Thỏa thuận cấp dưỡng con cái có thể có tính 
chất ‘giới hạn’ hoặc ‘ràng buộc’. Chỉ có những 
thỏa thuận cấp dưỡng con cái Mang Tính 
Ràng Buộc mới cần có luật sư ký tên để cung 
cấp một giấy chứng nhận đặc biệt về tư vấn 
pháp lý độc lập, nhưng quý vị cần luôn tìm tư 
vấn pháp lý trước khi ký bất cứ loại hình thỏa 
thuận cấp dưỡng con cái nào.

Nếu cha/mẹ/người nuôi dưỡng nhận khoản 
thanh toán từ Child Support đang nhận nhiều 
hơn khoản tiền Trợ Cấp Thuế Cho Gia Đình tối 
thiểu, Centrelink có những quy định phải được 
xét đến khi tham gia một thỏa thuận cấp 
dưỡng con cái.

Child Support sẽ không cung cấp cho tôi 
mức thẩm định khoản tiền cấp dưỡng con 
cái vì tôi không có bằng chứng xác minh 
quý vị trai cũ của mình là cha đứa trẻ. Tôi 
có thể làm gì?

Child Support sẽ chỉ cấp mức thẩm định 
khoản tiền cấp dưỡng con cái nếu quý vị có 
thể chứng minh rằng người cha/mẹ thanh 
toán là cha/mẹ đẻ, nuôi của đứa trẻ hoặc một 
người quý vị đời cùng giới cũ (trong một số 
trường hợp). Bằng chứng được chấp thuận 
bao gồm tên của cha/mẹ trên giấy khai sinh 
của đứa trẻ cho thấy vào thời điểm đứa trẻ ra 
đời thì cha mẹ đã kết hôn hoặc tờ khai danh 
dự của người cha/mẹ thừa nhận đứa trẻ là 
con mình. Nếu không thể cung cấp bằng 
chứng được chấp thuận, quý vị có thể thực 
hiện các bước để chứng minh tư cách cha 
mẹ. Quý vị có thể cần kiện ra tòa và trong một 
số trường hợp phải có kết quả xét nghiệm 
DNA do một phòng xét nghiệm DNA được 
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phê duyệt thực hiện. Để biết thêm thông tin, hãy 
xem ấn phẩm Tờ dữ kiện thông tin về việc cấp 
dưỡng con cái 1: Hành động để được cấp dưỡng 
cho con cái của chúng tôi. 
Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con Trẻ tại Legal Aid NSW 
có thể cung cấp cho quý vị lời khuyên về việc 
lấy bằng chứng về tư cách làm phụ huynh để 
nộp đơn xin cấp dưỡng con cái. Gọi số  
(02) 9633 9916 (Sydney và các khu vực đô 
thị) hoặc 1800 451 784.

Tôi bị mất việc làm và không thể chi trả tiền 
cấp dưỡng con cái. Tôi có những lựa chọn 
gì?

Hãy liên lạc với Child Support và tìm hiểu xem 
quý vị có những lựa chọn nào. Những lựa chọn 
này sẽ khác nhau tùy theo trường hợp của 
quý vị, nhưng quý vị sẽ có thể có cơ hội thanh 
toán khoản tiền cấp dưỡng con cái ít hơn. 
Quý vị có thể liên hệ với Child Support theo số 
131 272  hoặc truy cập trang web tại www.
servicesaustralia.gov.au/separated-parents. 
Điều quan trọng là phải hành động nhanh 
chóng, bởi vì Child Support thường không thể 
đánh giá ngược ngày để phản ánh các trường 
hợp đã thay đổi. Quý vị có thể thấy hữu ích để 
nhận tư vấn pháp lý về tình trạng của mình.

Con cái sống với người quý vị đời cũ của tôi, 
người này đã có mối quan hệ mới. Liệu tôi có 
còn phải chi trả tiền cấp dưỡng con cái nữa 
không?

Cả cha và mẹ có nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho 
con cái họ cho tới khi chúng tối thiểu 18 tuổi, 
thậm chí sau khi ly thân. Nghĩa vụ pháp lý này 
không thay đổi khi cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ 
có người quý vị đời mới. Một người quý vị đời 
mới không có nghĩa vụ pháp lý cấp dưỡng cho 
con của người khác.
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Tôi có mức thẩm định khoản tiền cấp 
dưỡng con cái. Con tôi bước sang tuổi 18 
trong năm nay và vẫn đi học. Tôi có thể 
làm gì không?

Nếu trẻ bước sang tuổi 18 trong năm học cuối 
cùng tại trường trung học, người nuôi dưỡng/
cha/mẹ có thể yêu cầu Child Support duy trì 
mức thẩm định khoản tiền cấp dưỡng con 
cái cho tới khi trẻ hoàn tất năm học. Phải làm 
đơn này trước khi trẻ bước sang tuổi 18, và 
chỉ áp dụng nếu trẻ đã bước vào năm học phổ 
thông cuối cùng. Do đó, khi mức thẩm định 
khoản tiền cấp dưỡng kết thúc thì phải có một 
thỏa thuận riêng hoặc người nuôi dưỡng/cha/
mẹ hay đứa con ở tuổi thanh thiếu niên có thể 
nộp đơn với Tòa Án để yêu cầu ban hành một 
án lệnh theo Đạo Luật Gia Đình.
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Con tôi bị khuyết tật và đã bước sang 
tuổi 18 và mức thẩm định khoản tiền cấp 
dưỡng đã kết thúc. Liệu tôi vẫn được nhận 
hỗ trợ tài chính từ người cha/mẹ kia của 
con mình không?

Theo Đạo Luật Gia Đình, quý vị có thể nộp đơn 
để yêu cầu cấp dưỡng cho đứa con trên 18 
tuổi, nếu trẻ bị khuyết tật hoặc tiền cấp dưỡng 
cần thiết để giúp chúng hoàn tất việc học tập. 
Điều rất quan trọng là quý vị cần tìm tư vấn 
pháp lý cho trường hợp của quý vị từ những 
người có kinh nghiệm trong việc làm những 
đơn yêu cầu này với Tòa Án vì sự thành công 
tùy thuộc vào những hoàn cảnh trong trường 
hợp của quý vị và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của 
quý vị. Một điểm nữa cũng rất quan trọng cần 
ghi nhớ là khi một đứa con bước sang tuổi 18, 
chúng có nghĩa vụ làm mọi việc có thể để tự 
hỗ trợ mình, ngay cả khi chúng bị khuyết tật. 
Điều này sẽ tùy thuộc vào khả năng của đứa 
con ở tuổi thanh thiếu niên. Những trường 
hợp này có thể được trợ giúp pháp lý.
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Thêm thông tin
Trợ giúp pháp lý

LawAccess NSW
Dịch vụ tư vấn luật gia đình hiện có sẵn tại các 
văn phòng của chúng tôi xung quanh NSW. Để 
tìm văn phòng Legal Aid NSW gần nhất, hãy 
gọi số 1300 888 529 hoặc truy cập  
www.lawaccess.nsw.gov.au.

Legal Aid NSW
Dịch vụ tư vấn luật gia đình hiện có sẵn tại các 
văn phòng của chúng tôi xung quanh NSW. Để 
tìm văn phòng Legal Aid NSW gần nhất, hãy 
gọi số 1300 888 529 hoặc truy cập   
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us.

Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con Cái của Legal Aid 
NSW (Legal Aid NSW Child Support Service)
Tư vấn bảo mật miễn phí, độc lập về các vấn 
đề cấp dưỡng con cái.

Gọi số 02 9633 9916 (Sydney và các khu 
vực đô thị) 1800 451 784 (khu vực bên ngoài 
Sydney).

Đơn Vị Can Thiệp Sớm (EIU)
EIU là một dịch vụ chuyên môn trên toàn tiểu 
bang của Legal Aid NSW. Họ có thể giúp quý vị 
giải quyết sớm các vấn đề về luật gia đình mà 
không cần phải ra tòa. Gọi 1800 551 589.

Các Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng NSW
Các trung  tâm pháp lý cộng đồng là các tổ 
chức phi chính phủ độc lập cung cấp việc trợ 
giúp pháp lý miễn phí. Để tìm trung tâm gần 
nhất, hãy gọi LawAccess NSW theo số 1300 
888 529 hoặc truy cập  www.clcnsw.org.au.
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Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội 
Luật NSW  
Hãy gọi số 9926 0300 hoặc gửi email tới  
ereferral@lawsociety.com.au.

Dịch Vụ Pháp Lý cho Phụ Nữ Bản Địa 
Wirringa Baiya (Wirringa Baiya Aboriginal 
Women’s Legal Service)
Một trung tâm pháp lý cộng đồng trên toàn 
tiểu bang dành cho phụ nữ, trẻ em và thanh 
thiếu niên. 
Hãy gọi số 9569 3847 hoặc 1800 686 587.

Dịch Vụ Pháp Lý cho Phụ Nữ NSW (Women’s 
Legal Services NSW) 
Một trung tâm pháp lý cộng đồng cung cấp 
cho phụ nữ trên khắp NSW với một loạt các 
dịch vụ pháp lý miễn phí. Hãy gọi theo số 
8745 6988 hoặc 1800 801 501 (miễn phí 
cuộc gọi cho khu vực nông thôn).

Đường Dây Liên Lạc của Phụ Nữ thuộc Các 
Quốc Gia Đầu Tiên
Thông tin pháp lý bảo mật miễn phí, tư vấn và 
giới thiệu cho phụ nữ Thổ Dân Úc và phụ nữ 
cư dân vùng Eo Biển Torres Strait ở NSW. 
Gọi số 8745 6977 hoặc 1800 639 784  
(Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm từ 10:00 sáng - 
12:30 chiều.)

Bạo hành gia đình và bạo hành trong gia 
đình

Đơn Vị Chống Bạo Hành Gia Đình
Một dịch vụ chuyên dụng trên toàn tiểu bang 
của Legal Aid NSW quy tụ các luật sư chuyên 
môn về vấn đề bạo hành gia đình, các nhân 
viên xã hội và cố vấn tài chính. Gọi số  
1800 979 529.
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Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực và Hỗ Trợ 
Gia Đình, (Family Advocacy and Support 
Services, FASS)
Giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi nạn 
bạo hành trong gia đình và những người có 
vấn đề về luật gia đình. Họ cũng có các nhân 
viên hỗ trợ xã hội dành riêng cho phụ nữ và 
nam giới. Gọi số 1800 979 529.
Hỗ trợ xã hội cho phụ nữ: 1800 11 FASS
Hỗ trợ xã hội cho nam giới: 1300 00 FASS

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tòa Án Bạo Hành Gia Đình 
cho Phụ Nữ (Women’s Domestic Violence 
Court Advocacy Services, WDVCAS)
Thông tin, vận động tòa án và giới thiệu cho 
phụ nữ trong các tình huống bạo hành gia 
đình và hỗ trợ để nhận được một ADVO.  
1800 WDVCAS hoặc 1800 938 227.

Trợ Giúp Về Luật Bạo Hành trong Gia Đình
www.familyviolencelaw.gov.au là một trang 
web có thông tin pháp lý dễ hiểu về AVO, luật 
gia đình và bảo vệ trẻ em. 

Mensline
Hỗ trợ qua điện thoại và giới thiệu cho các 
nạn nhân nam và thủ phạm bạo hành gia 
đình. 24 giờ, 7 ngày. Gọi số 1300 789 978 
hoặc truy cập  
www.mensline.org.au.
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Tòa án
Tòa Án Thượng Thẩm và Tòa Án Gia Đình Úc 
(FCFCOA)
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các thủ tục 
của tòa án, các mẫu đơn, ấn phẩm và bộ tài liệu 
Tự Mình Làm (Do-It-Yourself) trên trang web của 
FCFCOA tại www.fcfcoa.gov.au hoặc gọi điện 
thoại đến Trung Tâm Điều Tra Quốc Gia (National 
Enquiry Centre, NEC) theo số  
1300 352 000.

Hòa Giải và tư vấn
Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Gia Đình của Legal 
Aid NSW

Dịch vụ hòa giải của Legal Aid. Gọi theo số  
9219 5118 hoặc 9219 5119 hoặc truy cập  
www.legalaid.nsw.gov.au/fdr.
Đường Dây Tư Vấn Quan Hệ Gia Đình (Family 
Relationships Advice Line)
1800 050 321
Dịch Vụ Gia Đình CatholicCare (CatholicCare 
Family Services) 
131 819 
Trung Tâm Tư Pháp Cộng Đồng (Community 
Justice Centres) 
1800 990 777
Dịch Vụ Tư Vấn Các Mối Quan Hệ tại Úc 
(Relationships Australia Counselling Service)
Ban Giải Quyết (Hòa Giải) Tranh Chấp Gia Đình 
(Family Dispute Resolution (Mediation)
1300 364 277
Liên quan đến nhau 
1300 473 528
Những điểm liên lạc khác
Services Australia: Cấp Dưỡng Con Cái (Child 
Support)
131 272
Phòng Hộ Tịch Tiểu Bang NSW (NSW Registry of 
Births, Deaths and Marriages) 
137 788 (Service NSW)
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Ấn phẩm này là bản hướng dẫn pháp luật chung. 
Quý vị không nên dựa vào ấn phẩm này như một 
hình thức tư vấn pháp lý, và chúng tôi đề nghị 
là quý vị nên trao đổi với luật sư về tình huống 
của mình.

Các thông tin này chính xác tại thời điểm in ấn, tuy 
nhiên, các thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng liên hệ LawAccess NSW theo 
số: 1300 888 529.

This brochure is also available in: Arabic, Dari/
Farsi, Korean, Simplified Chinese,  Spanish, 
Vietnamese. 

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

Đặt hàng ấn phẩm trực tuyến tại : 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Để biết thêm thông tin về dịch vụ của Legal Aid 
NSW: 

Quý vị cần giúp đỡ để liên hệ với chúng tôi? 
Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy 
gọi cho Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên 
Dịch (TIS National) theo số 131 450 
(9 giờ sáng – 5 giờ chiều) và yêu cầu 
LawAccess NSW.

Quý vị thấy khó khăn trong việc nghe hoặc nói?
Nếu quý vị thấy khó khăn trong việc 
nghe hoặc nói, hãy gọi cho chúng tôi 
qua Dịch Vụ Tiếp Âm Toàn Quốc (NRS) 
ở số 133 677 và yêu cầu LawAccess 
NSW hoặc truy cập: 
www.relayservice.gov.au 
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