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Cơ Quan Cấp Dưỡng Nuôi Con của Legal Aid 
NSW đưa ra lời khuyên độc lập miễn phí cho 
quý vị. Chúng tôi không thuộc Centrelink 
hoặc Services Australia: Cấp Dưỡng Nuôi 
Con và chúng tôi sẽ không cung cấp thông 
tin của quý vị cho bất kỳ ai nếu không có sự 
cho phép của quý vị. 

Tôi có thể nhận trợ giúp từ ai? 
■ 	 Những cha mẹ cần phải trả tiền cấp dưỡng 

nuôi con.
■		 Những cha mẹ cần nhận tiền cấp dưỡng nuôi 

con cho các con mình.
■		 Những người đang chăm sóc những đứa trẻ 

không phải con mình vì lệnh của tòa án gia 
đình hoặc sự sắp xếp phi chính thức (ví dụ như 
ông bà, cô/dì hoặc chú/bác).

Tôi có thể nhận trợ giúp về vấn đề gì?
■		 Bằng chứng về huyết thống để quý vị có thể 

nhận tiền cấp dưỡng nuôi con từ cha của con 
quý vị.

■		 Nhận được mức Phúc Lợi Thuế Gia Đình cao 
hơn từ Centrelink nếu quý vị còn ngần ngại 
trong việc nộp đơn xin cấp dưỡng nuôi con 
hoặc quý vị không thể xác định được hoặc biết 
cha của con mình đang ở đâu.

■		 Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiền cấp 
dưỡng nuôi con, bao gồm vấn về thu tiền, các 
đánh giá và thỏa thuận.

■		 Các thủ tục tòa án về các vấn đề pháp lý cấp 
dưỡng nuôi con.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể 
giúp quý vị giải quyết trường hợp của mình với 
Services Australia hoặc bằng cách viết thư cho 
người cha/mẹ kia.



Đại diện trước tòa hoặc tòa án 
Nếu đôi khi quý vị cần thêm trợ giúp, một trong 
các luật sư của chúng tôi có thể đại diện cho quý 
vị trong các thủ tục tố tụng liên quan đến trẻ em 
tại tòa án hoặc tại Tòa Án Kháng Cáo Hành Chính. 
Để nhận được sự trợ giúp này, quý vị phải điền vào 
đơn đăng ký ‘xin tài trợ pháp lý’. Quý vị có thể 
lấy mẫu đơn từ trang web của chúng tôi, từ các 
văn phòng của Legal Aid NSW hoặc từ các luật sư 
trực tại các tòa án địa phương. Các nhân viên của 
chúng tôi có thể giúp quý vị điền mẫu đơn này.
Mẫu đơn sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin về 
tình trạng cá nhân và tài chính của quý vị. Legal 
Aid NSW sẽ xem xét trường hợp của quý vị và cho 
quý vị biết liệu luật sư có đại diện cho quý vị hay 
không.
Nếu chúng tôi đã đang giúp đỡ bên kia trong 
trường hợp pháp lý của quý vị, chúng tôi sẽ giúp 
quý vị tìm một luật sư tư nhân.
Hãy nhớ rằng, bất kỳ cuộc thảo luận nào với 
chúng tôi hoàn toàn được giữ bảo mật.
Vui lòng gọi cho chúng tôi để sắp xếp một cuộc 
hẹn theo số:
02 9633 9916 (Sydney và các khu vực đô thị)
1800 451 784 (ngoại thành Sydney)
Cơ Quan Cấp Dưỡng Nuôi Con
Legal Aid NSW
Level 4, 128 Marsden Street,  
Parramatta NSW 2150
Email: admin.css@legalaid.nsw.gov.au

Cơ Quan Cấp Dưỡng Nuôi Con của Legal Aid 
NSW điều	hành	các	phòng	tư	vấn	qua	điện	
thoại	vào	các	thời	điểm	đã	được	sắp	xếp	mỗi	
ngày	trong	tuần	(từ	Thứ	Hai	đến	Thứ	Sáu).
Cuộc	hẹn	của	quý	vị	là	miễn	phí	và	bảo	mật.
Hãy	cho	chúng	tôi	biết	nếu	quý	vị	cần	thông	
ngôn	viên	cho	cuộc	hẹn	của	mình.
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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 quý vị 
nên trao đổi với luật sư về tình huống của quý vị.

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

This brochure is also available in Arabic, Simplied 
Chinese and Vietnamese.

Để biết thêm thông tin về các 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 


