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Hãy nghĩ đến việc lập kế hoạch trước

Ai sẽ quyết định thay cho quý  
vị nếu quý vị không thể quyết  

định cho chính mình?

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

VietnameseWho will decide for you If you can’t decide for yourself?
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Đưa ra quyết định của riêng mình
Chúng ta cho rằng lẽ dĩ nhiên chúng ta có thể tự 
quyết định về một số vấn đề, từ nhỏ đến lớn, mà 
có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đối với 
những quyết định phức tạp hơn, chúng ta có thể 
tìm kiếm lời khuyên từ những người khác nhưng 
chúng ta là người quyết định có làm theo lời 
khuyên đó hay không.

Luật pháp coi người lớn có ‘khả năng’ tự quyết 
định cho đến khi điều này được chứng minh là 
không đúng. ‘Khả năng’ có nghĩa là khi quyết định, 
quý vị có khả năng:

■    hiểu được các sự kiện liên quan 

■ 	 hiểu được các lựa chọn chính

■    lường trước được hậu quả của các lựa chọn 

■    hiểu được những hậu quả sẽ ảnh hưởng đến 
quý vị như thế nào, và

■  truyền đạt quyết định của quý vị.

Quý vị phải có khả năng quyết định về các vấn đề: 

■    lập di chúc

■    mua hoặc bán tài sản

■     vay nợ

■ 	  đầu tư tiền

■ 	 lập giấy uỷ quyền hoặc chỉ định một người 
giám hộ lâu dài, hoặc

■   tham gia vào một hợp đồng

Nếu quý vị không có khả năng đưa ra những loại 
quyết định này thì chúng sẽ không có tính ràng 
buộc về mặt pháp lý.

Quý vị có thể bị mất khả năng tự 
đưa ra quyết định của riêng mình
Khả năng tự quyết định của quý vị có thể bị ảnh 
hưởng bởi bệnh tật, chấn thương hoặc tuổi tác. 
Quý vị có thể bị mất một phần hay toàn bộ khả 
năng quyết định của mình – quý vị có thể bị mất 
khả năng đưa ra bất kỳ loại quyết định nào hoặc 
quý vị có thể chỉ bị mất khả năng đưa ra những 
quyết định phức tạp hơn. Khả năng có thể bị mất 
đi tạm thời hoặc vĩnh viễn.
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Ai sẽ quyết định thay cho tôi nếu 
tôi bị mất khả năng?
Điều này tuỳ thuộc vào việc quý vị có lập kế hoạch 
trước hay không. Quý vị có thể quyết định trước ai 
là người quý vị muốn quyết định thay cho mình nếu 
quý vị không thể tự quyết định được nữa.

Nếu quý vị không lập kế hoạch trước và quý vị bị 
mất khả năng thì sẽ là quá muộn để chọn ai là 
người quý vị muốn là người quyết định cho mình. 
Quý vị sẽ không còn kiểm soát được ai có thể quyết 
định thay cho quý vị.

Tôi làm cách nào để có thể lập kế 
hoạch trước để người khác có thể 
quyết định thay cho tôi?
Luật pháp chia quyết định ra làm 2 loại – quyết 
định về tài chính và quyết định về lối sống.
Quyết định về tài chính có thể bao gồm các quyết 
định liên quan đến tài khoản ngân hàng, chuyển 
tiền, thanh toán hoá đơn, liên quan đến cổ phần 
hoặc mua bán bất động sản.  
Quyết định về lối sống có thể là các quyết định về 
nơi quý vị nên ở, dịch vụ quý vị nên tiếp nhận hoặc 
điều trị y tế và nha khoa mà quý vị có thể cần.
Ở NSW có 2 tài liệu đặc biệt quý vị có thể sử dụng 
để chỉ định người khác đưa ra những loại quyết định 
này thay cho mình trong tương lai.

Tôi làm cách nào để chỉ định người 
quyết định về tài chính?
Để chỉ định người quyết định về tài chính, quý vị 
có thể hoàn thành mẫu đơn pháp lý có tên ‘giấy uỷ 
quyền’. Quý vị có thể quyết định cấp những quyền 
nào cho người quý vị chỉ định (người được uỷ quyền 
của quý vị) để quản lý tài sản và các vấn đề tài 
chính của mình.

Có 2 loại giấy uỷ quyền: 

■  Giấy ủy quyền chung thường được cấp cho một 
khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: nếu quý vị dự 
định đi du lịch nước ngoài hoặc nhập viện và cần 
một người quản lý các công việc của mình trong 
một khoảng thời gian ngắn) hoặc cho một mục 
đích cụ thể (ví dụ: để bán nhà cho quý vị). Loại 

giấy uỷ quyền này sẽ hết hiệu lực nếu quý vị bị 
mất khả năng.

• Giấy ủy quyền lâu dài là loại giấy uỷ quyền quý vị 
nên sử dụng nếu quý vị muốn cấp quyền quyết 
định cho một người nào đó khi quý vị không thể 
tự quyết định được nữa. Giấy uỷ quyền này bao 
gồm một điều khoản ghi rằng quý vị muốn giấy 
uỷ quyền tiếp tục có hiệu lực ngay cả sau khi quý 
vị đã bị mất khả năng. Quý vị có thể quyết định 
nếu quý vị muốn quyền của người được uỷ quyền 
của quý vị bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức hoặc 
chỉ trong trường hợp quý vị bị mất khả năng.

Tôi làm cách nào để chỉ định người 
quyết định về lối sống?
Quý vị có thể chỉ định người ‘giám hộ lâu dài’ làm 
người quyết định về lối sống cho quý vị. Quý vị thực 
hiện điều này bằng cách điền vào mẫu đơn ‘chỉ định 
người giám hộ lâu dài’. Quý vị có thể quyết định cấp 
cho người giám hộ lâu dài của mình những quyền gì 
và chức năng nào.

Tôi cần phải biết thêm điều gì nữa 
về việc chỉ định người quyết định?
Quý vị nên nhận trợ giúp từ luật sư để hoàn thành 
giấy uỷ quyền lâu dài và mẫu đơn chỉ định người 
giám hộ lâu dài và để tư vấn chi tiết cho quý vị về 
các lựa chọn của quý vị, về việc nên cấp cho người 
được uỷ quyền và người giám hộ những quyền nào 
và hậu quả pháp lý của việc đưa ra các chỉ định này.

Quý vị nên nói chuyện với người mà quý vị muốn họ 
là người được ủy quyền hoặc người giám hộ lâu dài 
trước khi quý vị chỉ định họ để bảo đảm rằng họ sẵn 
sàng và có thể đảm nhận vai trò đó.

Cả hai mẫu đơn đều phải được chứng kiến bởi một 
luật sư, trạng sư, lục sự Tòa Án Địa Phương, một 
nhân viên của cơ quan Tín Thác và Giám Hộ NSW 
hoặc một luật sư ngoại quốc có đủ tư cách. Người 
nhân chứng cũng phải ký một giấy chứng nhận nói 
rằng họ đã giải thích ảnh hưởng của các văn kiện 
đó với quý vị và rằng quý vị đã hiểu rõ sự ảnh hưởng 
đó. (Những người làm thủ tục giấy tờ mua bán nhà 
đất có giấy phép và nhân viên của các công ty tín 
thác cũng có thể làm chứng cho giấy ủy quyền lâu 
dài).

Người được ủy quyền hoặc người giám hộ của quý 
vị phải chấp nhận việc chỉ định này bằng cách ký 
vào mẫu đơn. Nếu quý vị chỉ định một người giám 
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hộ lâu dài, chữ ký của người giám hộ của quý vị 
cũng phải được một trong những người được liệt kê 
ở trên chứng kiến. Người được ủy quyền hoặc người 
giám hộ của quý vị có thể ký vào mẫu đơn cùng 
lúc với quý vị hoặc vào một thời điểm và địa điểm 
khác.
Quyền hành động thay mặt quý vị của người được 
ủy quyền của quý vị sẽ bắt đầu khi họ ký tên vào 
đơn. Tuy nhiên quý vị nên nói chuyện với luật sư 
của mình về những điều nên làm nếu quý vị chỉ 
muốn người được ủy quyền của quý vị có thể bắt 
đầu thực hiện các quyết định cho quý vị nếu và 
khi quý vị mất khả năng đưa ra các quyết định cho 
chính mình. Cả hai văn kiện này đều hết hiệu lực 
sau khi quý vị qua đời, và bất kỳ di chúc nào mà 
quý vị đã làm trước đây sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Ai có thể quyết định về việc điều 
trị y tế của tôi?
Luật pháp quy định bác sỹ phải có được sự đồng ý 
từ bệnh nhân của họ đối với bất kỳ biện pháp điều 
trị nào được đề xuất. Nếu quý vị không thể đưa ra 
sự đồng ý thì bác sỹ phải nhận sự đồng ý từ ‘người 
chịu trách nhiệm’.

Theo thứ tự ưu tiên, ‘người chịu trách nhiệm’ thuộc 
một trong các trường hợp sau:

■   người giám hộ lâu dài của quý vị, nếu quý vị đã 
chỉ định

■   vợ/chồng gần đây nhất của quý vị hoặc trên 
thực tế, bao gồm vợ/chồng có cùng giới tính

■   người chăm sóc không lương hiện đang trợ giúp 
quý vị, hoặc

■   họ hàng hoặc bạn bè, người có mối quan hệ cá 
nhân mật thiết với quý vị.

Nếu quý vị chỉ định người giám hộ lâu dài, họ có thể 
quyết định về các biện pháp điều trị y tế hoặc nha 
khoa nào quý vị sẽ nhận nếu quý vị không đủ khả 
năng đưa ra sự đồng ý của mình.

Quý vị có thể ghi lại các nguyện vọng của mình về 
các biện pháp điều trị mà quý vị muốn hay không 
muốn trong tương lai (cho người giám hộ lâu dài 
của quý vị, hoặc nếu quý vị không chỉ định người 
giám hộ lâu dài, thì cho người có khả năng là ‘người 
chịu trách nhiệm’) bằng cách lập ‘bản chỉ thị trước 
về chăm sóc sức khoẻ’ (đôi khi được gọi là bản di 
chúc sống). Chỉ thị này chỉ được sử dụng nếu quý vị 
bị mất khả năng đưa ra sự đồng ý về biện pháp điều 
trị y tế.

Ví dụ: quý vị có thể tuyên bố rằng nếu quý vị mắc 
một chứng bệnh đang ngày càng trở nên trầm 

trọng và không có hy vọng hồi phục, quý vị không 
đồng ý áp dụng các biện pháp duy trì sự sống như 
hồi sức tim phổi (Cardio-Pulmonary Resuscitation), 
thông khí hỗ trợ hoặc cho ăn nhân tạo và thuỷ hợp.
Không có mẫu đơn cụ thể nào để sử dụng cho việc 
lập chỉ thị trước về việc chăm sóc sức khoẻ. Quý vị 
nên thảo luận với bác sỹ của mình về việc lập chỉ 
thị trước về việc chăm sóc sức khoẻ. Chỉ thị trước 
về chăm sóc sức khoẻ phải được cập nhật thường 
xuyên vì nếu không được cập nhật trong một 
khoảng thời gian quá dài trước khi được sử dụng 
đến, người ta sẽ nghi ngờ liệu chỉ thị này có còn thể 
hiện nguyện vọng của quý vị nữa hay không. Ngoài 
ra, các biện pháp điều trị có thể đã thay đổi. Chỉ thị 
phải được ký và có người làm chứng.

Văn kiện này cần được giao lại cho bất kỳ ai có khả 
năng được yêu cầu đưa ra sự đồng ý thay cho quý 
vị. Người này nên biết về các ý muốn của quý vị và 
cũng nên có một bản sao của chỉ thị.

Tôi nên chọn ai làm người quyết 
định thay cho mình?
Đây là một quyết định rất quan trọng. Quý vị chính 
là người quyết định:

■    việc quý vị có chỉ định người quyết định hay 
không

■    quý vị sẽ chỉ định ai
■    quý vị sẽ cấp cho họ các quyền và chức năng 

nào, và
■    nên áp dụng những hạn chế nào.

Quý vị không nên cho phép bất kỳ ai ép buộc quý 
vị chỉ định họ làm người được uỷ quyền của quý 
vị. Quý vị nên tìm tư vấn pháp lý trước khi chỉ định 
người quyết định. Nếu một thành viên trong gia 
đình hoặc một người nào đó đưa quý vị đến gặp 
luật sư của họ để nhờ làm giấy uỷ quyền thì quý vị 
nên yêu cầu nói chuyện riêng với luật sư đó. Luật 
sư phải làm việc trực tiếp với quý vị chứ không phải 
thông qua người khác.

Mối quan hệ giữa quý vị và người quý vị chỉ định 
làm người được uỷ quyền hoặc người giám hộ pháp 
lý lâu dài của quý vị được dựa trên cơ sở là sự tin 
cậy. Quý vị sẽ cấp cho họ rất nhiều quyền đối với 
cuộc sống của quý vị và các vấn đề tài chính của 
quý vị. Người quý vị chỉ định không chỉ là người quý 
vị tin tưởng sẽ làm điều đúng mà còn phải sẵn lòng 
và có khả năng đảm nhận công việc.  
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Quý vị có thể chỉ định nhiều người làm người quyết 
định thay cho mình. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị 
có thể chỉ định họ để họ có thể đưa ra quyết định 
cùng nhau (tập thể) hoặc riêng biệt (cá nhân). Nếu 
quý vị chỉ định nhiều người thì quý vị phải chắc chắn 
rằng họ có thể hợp tác với nhau và có thể nhất trí về 
điều gì là có lợi nhất cho quý vị.

Nếu không biết bất kỳ ai mà quý vị cảm thấy phù 
hợp, quý vị có thể chỉ định cơ quan Tín Thác và 
Giám Hộ NSW làm người được ủy quyền cho quý vị. 
Họ sẽ tính một khoản phí ấn định để soạn thảo Giấy 
Ủy Quyền trừ phi quý vị đang lãnh tiền Cấp Dưỡng 
Cao Niên Centrelink toàn phần. Nếu họ thực hiện vai 
trò người được ủy quyền cho quý vị, họ sẽ tính lệ phí 
cho các dịch vụ này.

Quý vị cũng có thể chỉ định cơ quan Tín Thác và 
Giám Hộ NSW làm người được ủy quyền thay thế 
cho quý vị. Điều này có nghĩa là nếu người được 
uỷ quyền mà quý vị chỉ định không sẵn lòng hoặc 
không có khả năng hành động thì cơ quan Tín Thác 
và Giám Hộ NSW có thể thay thế và đưa ra quyết 
định thay cho quý vị.

Tôi làm cách nào để có thể chắc 
chắn rằng người quyết định thay 
cho tôi đang làm đúng?
Người được uỷ quyền và người giám hộ lâu dài phải 
hành động vì lợi ích tốt nhất của quý vị. Tuy nhiên, 
hoạt động hàng ngày của họ lại không được kiểm 
soát để đảm bảo rằng họ đang đưa ra quyết định tốt 
nhất cho quý vị. Trong khi quý vị vẫn có khả năng, 
quý vị có thể thu hồi (huỷ) giấy uỷ quyền nếu quý 
vị không còn tin vào khả năng làm đúng của người 
được uỷ quyền của mình. Tuy nhiên, nếu quý vị đã 
bị mất khả năng và người được uỷ quyền đang lạm 
dụng quyền của họ (ví dụ: nếu họ đang sử dụng giấy 
uỷ quyền của họ để trục lợi tiền hoặc tài sản của 
quý vị) thì người nào đó quan tâm đến phúc lợi của 
quý vị sẽ cần phải hành động về vấn đề này. Nếu họ 
cho rằng, hoặc biết được, rằng người được uỷ quyền 
của quý vị đang không hành động vì lợi ích tốt nhất 
của quý vị, họ có thể nộp đơn lên Tòa Hành Chính và 
Dân Sự NSW (NSW Civil and Administrative Tribunal, 
NCAT) để đề nghị điều tra việc làm của người được 
uỷ quyền và có thể không cho họ tiếp tục làm người 
được uỷ quyền của quý vị.
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Ai quyết định nếu tôi đã bị mất 
khả năng quyết định?  
Người quý vị đã chỉ định làm người quyết định thay 
cho quý vị có thể là người quyết định thời điểm 
quý vị đã bị mất khả năng. Hoặc người đó có thể 
là luật sư, bác sỹ hoặc nhân viên cộng đồng, người 
tiếp xúc với quý vị và cần phải chắc chắn rằng quý 
vị có khả năng đưa ra quyết định cụ thể.

Nếu quý vị hoặc người khác không đồng ý với 
đánh giá về khả năng của quý vị, Phân Bộ Đặc 
Trách Quyền Giám Hộ của NCAT có thể sẽ phải 
quyết định. Sẽ cần phải có báo cáo từ bác sĩ có 
trình độ chuyên môn phù hợp để trợ giúp NCAT 
trong việc quyết định.

Nếu tôi không lập kế hoạch trước 
và tôi bị mất khả năng thì sao?
Thông thường, các thành viên trong gia đình có 
thể đưa ra một số quyết định thay cho quý vị, đặc 
biệt là quyết định về lối sống. Tuy nhiên, hầu hết 
các quyết định tài chính sẽ cần giấy uỷ quyền nếu 
quý vị đã bị mất khả năng quản lý tài chính của 
mình.

Nếu không có giấy uỷ quyền thì gia đình quý vị 
có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài khoản 
ngân hàng của quý vị để thanh toán các hoá đơn. 
Nếu nhà của quý vị cần được bán để chi trả cho 
việc quý vị ở tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi 

tại khu dân cư hoặc nơi nào khác phù hợp hơn thì 
chỉ người nào có giấy uỷ quyền của quý vị mới có 
thẩm quyền pháp lý để bán nhà của quý vị.

Nếu quý vị chưa chỉ định trước người quyết định 
thì không ai có quyền quyết định thay cho quý vị 
và giải quyết bất kỳ bất đồng nào giữa các thành 
viên trong gia đình.

Nếu quý vị chưa chỉ định người được uỷ quyền 
hoặc người giám hộ, mà lại cần thiết phải có người 
uỷ quyền hoặc người giám hộ, thì chỉ có Phân Bộ 
Đặc Trách Quyền Giám Hộ của NCAT hoặc Tòa 
Thượng Thẩm mới có thể chỉ định người nào quyết 
định thay cho quý vị. Việc này có thể làm cho quý 
vị mất nhiều thời gian và cảm thấy căng thẳng. 
Thành viên trong gia đình hoặc người quan tâm 
đến phúc lợi của quý vị sẽ phải yêu cầu NCAT chỉ 
định một người trở thành người quản lý tài chính 
và/hoặc người giám hộ của quý vị. Quý vị sẽ được 
yêu cầu tham dự phiên xét xử của NCAT. NCAT 
phải lắng nghe nguyện vọng của quý vị nhưng họ 
có thể không xem xét những nguyện vọng đó nếu 
họ cho rằng việc thực hiện những nguyện vọng đó 
sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho quý vị.

NCAT có thể quyết định chỉ định ai làm người 
quyết định thay cho quý vị. Nếu có xung đột giữa 
các thành viên trong gia đình, NCAT có thể chỉ 
định một quan chức chính phủ làm người quản lý 
tài chính của quý vị (Uỷ viên Bảo hộ) hoặc người 
giám hộ (Giám hộ Công).
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Tôi có thể tìm thêm sự giúp đỡ ở 
đâu?
Dịch Vụ Quyền Lợi Người Cao Niên

Cố vấn và trợ giúp luật pháp miễn phí cho người cao 
niên trong nhiều lãnh vực luật pháp. 
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 đến các dịch vụ khác, bao gồm 
văn phòng Legal Aid NSW gần nhất, các Trung Tâm 
Pháp Lý Cộng Đồng, các luật sư tư nhân và các tổ 
chức khác có thể hỗ trợ. 
ĐT: 1300 888 529 
www.lawaccess.nsw.gov.au

Tòa Hành Chánh và Dân Sự NSW (NCAT)

Muốn biết thêm thông tin về giấy ủy quyền lâu dài và 
quyền giám hộ lâu dài, xin gọi cho Phân Bộ Đặc Trách 
Quyền Giám Hộ (Guardianship Division) của NCAT.
ĐT: 1300 006 228
www.ncat.nsw.gov.au

Cơ Quan Tín Thác và Giám Hộ NSW

Có thể hành động với tư cách một người chấp hành, 
người quản trị, người được ủy quyền và người được 
ủy thác độc lập và vô tư.
ĐT: 1300 364 103
www.tag.nsw.gov.au

Đường Dây Hỗ Trợ Về Vấn Nạn Lạm Dụng Người Cao 
Tuổi và Khuyết Tật

Cung cấp thông tin bảo mật, , hỗ trợ và giới thiệu cho 
những người đã trải qua, chứng kiến hoặc nghi ngờ 
về việc lạm dụng một người cao tuổi sinh sống trong 
cộng đồng.
ĐT: 1800 628 221
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

Một câu chuyện có thật...
Bà Thuy được chẩn đoán có dấu hiệu ban đầu 
của chứng mất trí. Bà muốn chắc chắn rằng 
nếu tình trạng của mình trở nên xấu đi thì sẽ 
có một người mà bà tin tưởng có thể quyết 
định thay cho bà khi bà không còn khả năng tự 
quyết định.

Bà yêu cả 2 người con nhưng lại muốn người 
con trai quyết định mọi vấn đề cho mình. Bà 
biết người con gái lớn sẽ nghĩ rằng bà nên bán 
ngôi nhà của mình đi và chuyển vào sống trong 
cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại khu dân cư. 
Bà Thuy không muốn làm việc này. Bà đã nghe 
thấy con trai và con gái tranh cãi về việc nên 
làm gì với mẹ.

Bà Thuy cũng đã cho con gái vay một khoản 
tiền khá lớn mà cô vẫn chưa trả. Bà cảm thấy 
yên tâm hơn khi người con trai quản lý các 
khoản tài chính của mình nếu bà không thể tự 
quản lý.

Bà Thuy gặp một luật sư, người luật sư này 
hài lòng rằng mặc dù có dấu hiệu ban đầu của 
chứng mất trí, bà vẫn có khả năng hiểu được 
bà cần chuẩn bị những giấy tờ nào. Ông giúp 
bà soạn một giấy uỷ quyền lâu dài và một giấy 
chỉ định người giám hộ lâu dài cho phép con 
trai của bà có đủ thẩm quyền để hành động 
với tư cách là người quyết định cho bà khi bà bị 
mất khả năng. Đồng thời luật sư cũng đã cập 
nhật bản di chúc của bà Thuy.

http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.tag.nsw.gov.au
http://www.ncat.nsw.gov.au
http://www.tag.nsw.gov.au
http://www.seniorsrightsservice.org.au
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Các tờ thông tin có sẵn khác:

Con cái trưởng thành sinh sống tại nhà
Quý vị làm gì nếu muốn chúng rời khỏi nhà?

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

Quý vị đang bị bạo hành hoặc lạm 
dụng?
Quý vị có thể chấm dứt tình trạng này

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

Quý vị có phải là một người ông/bà 
không?
Các câu hỏi về pháp lý của quý vị được giải đáp

Tại sao viết di chúc?
Hướng dẫn lập di chúc

Trợ giúp gia đình quý vị về mặt tài 
chính?
Hiểu được rủi ro

Chuyển đến ở cùng với gia đình?
Đảm bảo quý vị bảo vệ lợi ích của mình

Tờ thông tin này có chủ ý như một sự hướng dẫn tổng quát về luật pháp. Quý vị không nên coi đây như 
là việc tư vấn pháp lý, và chúng tôi đề nghị là quý vị hãy thảo luận với một luật sư về hoàn cảnh riêng của 
mình.

Các thông tin trong đây đúng vào thời điểm ấn loát, nhưng có thể thay đổi. Muốn biết thêm chi tiết, xin 
liên lạc với cơ quan LawAccess NSW qua số 1300 888 529.
This publication is available in Arabic, English, Sim Chinese and Vietnamese.
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Hỏi đặt các tờ thông tin trên mạng tại: www.legalaid.nsw.gov.au/publications
Tìm chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: 

Quý vị có cần được giúp đỡ để liên hệ với chúng tôi không?

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi cho 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 
được nối đường dây với LawAccess NSW.

Quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói?

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, hãy gọi cho chúng tôi thông qua Dịch Vụ 
Tiếp Âm Toàn Quốc (National Relay Service, NRS) theo số 133 677 và yêu cầu được nối đường 
dây với LawAccess NSW hoặc truy cập: www.relayservice.gov.au
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