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Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần tại Legal Aid 
NSW cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí về sức 
khỏe tâm thần và luật giám hộ.

Quý vị có thể gọi cho LawAccess NSW theo số  
1300 888 529 để biết thông tin và tư vấn về bất kỳ 
vấn đề nào liên quan đến sức khỏe tâm thần hoặc 
luật giám hộ. Nếu quý vị không chắc liệu chúng tôi có 
thể trợ giúp hay không, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng 
tôi có thể giới thiệu quý vị đến đúng nơi có thể giải 
quyết vấn đề của quý vị.

Người thân và bạn bè của quý vị cũng có thể gọi cho 
chúng tôi để biết thông tin.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần có thể giúp 
gì cho quý vị?
Chúng tôi có thể giúp quý vị nếu quý vị phải trình 
diện trước Tòa Án Đánh Giá Sức Khỏe Tâm Thần (‘Tòa 
Án’) hoặc Ban Giám Hộ của Tòa Án Hành Chính và 
Dân Sự NSW (NCAT), hoặc quý vị bị giữ lại ở bệnh 
viện theo Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần. Chúng tôi 
cũng có thể giúp quý vị bằng cách tư vấn qua điện 
thoại về những điều này và một số vấn đề khác như 
lệnh quản lý tài chính và lệnh điều trị trong cộng 
đồng. 

Tòa Án Đánh Giá Sức Khỏe Tâm Thần
Nếu quý vị bị giữ lại ở bệnh viện theo Đạo Luật Sức 
Khỏe Tâm Thần, quý vị có thể sẽ phải trình trước 
Tòa Án Đánh Giá Sức Khỏe Tâm Thần (‘Tòa Án’). Tòa 
Án này tiến hành các cuộc điều tra về sức khỏe tâm 
thần, đưa ra và xem xét các lệnh và có một số kháng 
nghị về việc chăm sóc những người mắc bệnh tâm 
thần. Một luật sư có thể đại diện cho quý vị trong 
cuộc điều tra.

Luật sư cũng có thể cho quý vị biết về:
	■ việc đến bệnh viện theo Đạo Luật Sức Khỏe Tâm 

Thần;
	■  điều tra và điều trần trước Tòa Án; 
	■  lệnh quản lý tài chính; 
	■  lệnh điều trị trong cộng đồng; và 
	■  kháng nghị.



Ban Giám Hộ của Tòa Án Hành Chính và Dân Sự 
NSW (NCAT)
Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần có thể tư vấn, 
và trong một số trường hợp, đại diện cho những 
người phải trình diện trước Tòa Giám Hộ.

Hãy gọi cho LawAccess NSW theo số 1300 888 529 
ngay khi quý vị biết ngày mà quý vị phải trình diện 
tại Tòa Giám Hộ. Chúng tôi cần nhiều thời gian nhất 
có thể trước ngày điều trần để trao đổi với quý vị và 
sắp xếp một người đại diện cho quý vị.

Nếu tôi đang ở bệnh viện thì sao?
Nếu quý vị đang ở bệnh viện và phải trình diện 
Tòa Án lần đầu tiên, một luật sư sẽ đến gặp quý 
vị trước. Các luật sư của chúng tôi hoặc luật sư tư 
được Legal Aid NSW trả tiền sẽ đến từng bệnh viện 
ở New South Wales, nơi có những người bị giữ lại 
theo Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần.

Một luật sư cũng sẽ đến thăm quý vị nếu quý vị bị 
giữ lại ở bệnh viện và sẽ phải trình diện Tòa Án về 
việc:
	■ giữ quý vị ở lại bệnh viện lâu hơn
	■ NSW Trustee and Guardian quản lý tiền của quý vị.

Đôi khi, một luật sư có thể đại diện cho quý vị nếu:
	■ bệnh viện hoặc trung tâm sức khỏe tâm thần cộng 

đồng đang yêu cầu một lệnh điều trị trong cộng 
đồng (CTO) cho quý vị, và 

	■ quý vị yêu cầu chúng tôi đại diện cho quý vị.

Có những trường hợp khác mà luật sư có thể đại 
diện cho quý vị, kể cả khi quý vị muốn xuất viện mà 
bác sĩ lại không cho phép.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị không 
hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Hãy gọi cho LawAccess NSW theo số 1300 888 529 
để biết thông tin và tư vấn về bất kỳ vấn đề nào liên 
quan đến sức khỏe tâm thần hoặc luật giám hộ.



MARCH 2021/ THÁNG 3 NĂM 2021                    MNLA60361

Ấn phẩm này là một hướng dẫn chung theo luật 
pháp. Quý vị không nên dựa vào đây như một lời 
khuyên pháp lý và chúng tôi đề nghị 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 
xin liên hệ LawAccess NSW theo số 1300 888 529.

This brochure is available in Arabic, Sim Chinese, 
Farsi, Spanish and Vietnamese.
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Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của Legal Aid 
NSW services: 

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

Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy gọi cho 
Dịch Vụ Biên Phiên Dịch (TIS National) theo 
số 131 450 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) 
và xin nối máy với LawAccess NSW.

Quý vị có gặp khó khăn trong việc nghe hay nói không?

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe 
hoặc nói, hãy gọi cho Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc 
Gia (NRS) theo số 133 677 và xin nối máy 
với LawAccess NSW hoặc truy cập  www.
relayservice.gov.au   

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications

