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Bộ Dịch vụ Cộng đồng là ai?
Bộ Dịch vụ Cộng đồng là cơ quan 
công quyền tại NSW giữ nhiệm vụ 
bảo vệ trẻ em. Trước đây cơ quan 
này được gọi là ‘DOCS’ nhưng giờ 
đây gọi là Bộ Dịch vụ Gia đình và 
Cộng đồng (‘Bộ Dịch vụ Cộng đồng’).

Tại sao Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
lại can dự đến gia đình tôi?
Bất kỳ ai cảm thấy lo ngại rằng con 
quý vị có thể có nguy cơ bị hại  
đáng kể đều có thể trình báo mối 
lo ngại của họ với Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng bằng cách gọi cho ‘Đường 
dây Trợ giúp Bảo vệ Trẻ em’. Một 
số chuyên viên, chẳng hạn như giáo 
viên hoặc bác sĩ, theo luật, phải trình 
báo những lo ngại của họ. Những 
người này được gọi là ‘người bắt 
buộc phải trình báo’.

Quý vị sẽ không biết là đã có người 
trình báo về gia đình quý vị trừ khi Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng điều tra vụ trình 
báo đó. Bộ Dịch vụ Cộng đồng không 
điều tra mọi vụ trình báo.

‘Có nguy cơ bị hại đáng kể’ nghĩa là gì?

Bộ Dịch vụ Cộng đồng có thể cho rằng con quý vị có nguy cơ bị hại đáng 
kể vì nhiều lý do khác nhau, kể cả bị đánh đập hoặc xâm phạm tính 
dục, bỏ bê, chứng kiến cảnh người nuôi dưỡng sử dụng ma túy và/hoặc 
uống rượu bia hoặc chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình tại nhà. 
Nhiều khi Bộ Dịch vụ Cộng đồng cho rằng con quý vị đã tiếp xúc với một 
hoặc nhiều vấn đề này hoặc có thể có nguy cơ vấn đề đó sẽ xảy ra trong 
tương lai.

Các vụ trình báo được ẩn danh và bí 
mật, và quý vị không có quyền được 
biết ai đã trình báo.

Điều gì xảy ra khi có vụ  
trình báo?
Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng quyết định 
xúc tiến điều tra vụ trình báo, nhân 
viên phụ trách có thể: 

▲  liên lạc với quý vị. Đôi khi nhân viên 
phụ trách có thể sẽ đến nhà quý 
vị theo hẹn trước hoặc không hẹn 
trước hay họ có thể mời quý vị đến 
văn phòng của họ;

▲  nói chuyện với con quý vị tại trường 
của cháu hoặc tại một nơi khác.
Nhân viên phụ trách không cần 
phải xin phép quý vị trước khi nói 
chuyện với con quý vị;

▲  thu thập thông tin về gia đình quý 
vị từ những người khác như bác sĩ, 
bệnh viện, cảnh sát, giáo viên hoặc 
người thân khác. Nhân viên phụ 
trách không cần phải xin phép quý 
vị mới được làm điều này.
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Liệu Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
có thể đưa con tôi ra khỏi nhà 
được hay không?
Việc Bộ Dịch vụ Cộng đồng can dự 
với gia đình quý vịkhông có nghĩa là 
con quý vị sẽ đương nhiên bị đưa đi. 
Nếu có thể được, Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng sẽ hợp tác với quý vị để giúp 
con quý vị được an toàn và được 
chăm sóc tốt trong khi vẫn do quý vị 
nuôi dưỡng. 

Đôi khi, nhân viên phụ trách sẽ yêu cầu 
quý vị làm một số việc để giúp  
con quý vị được an toàn. Ví dụ như họ 
có thể yêu cầu quý vị không cho người 
phối ngẫu sống chung với quý vị và 
con. Nếu quý vị quyết định không làm 
theo những gì họ yêu cầu, điều đó có 
thể khiến họ đưa con quý vị ra khỏi nhà.

Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng cho rằng 
con quý vị có nguy cơ bị hại nghiêm 
trọng ngay lập tức, họ có thể đưa con 
quý vị ra khỏi nhà. Nếu điều này xảy 
ra, quý vị sẽ phải hầu Tòa Thiếu nhi.

Bộ Dịch vụ Cộng đồng có thể 
yêu cầu tôi làm những gì?
Mỗi gia đình mỗi khác và Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng có thể sẽ tìm cách thực 
hiện nhiều điều để bảo đảm con quý 
vị được an toàn và được chăm sóc tốt 
trong khi sống chung với quý vị. Một 
số trong số này là:

▲ Chương trình can thiệp sớm
Họ có thể đề nghị gia đình quý vị sử 
dụng chương trình can thiệp sớm, 

chẳng hạn như ‘Brighter Futures’  
hay một dịch vụ trợ giúp gia đình do 
tổ chức phi chính phủ phụ trách. Các 
dịch vụ này sẽ làm việc với gia đình 
quý vị để giúp quý vị giải quyết mọi 
mối lo ngại và giúp quý vị trở lại cuộc 
sống như trước.

Quý vị không bị bắt buộc phải tham 
gia các dịch vụ này. Nếu quý vị không 
muốn, không ai có quyền bắt buộc quý 
vị tham gia. Tuy nhiên, nếu được giới 
thiệu, quý vị rất nên hợp tác với các 
dịch vụ này vì nhiệm vụ của họ là giúp 
quý vị ngăn không cho sự việc trở nên 
tệ hại hơn để rồi có khi con quý vị bị 
đưa đi.

▲  Kế hoạch riêng/kế hoạch an toàn/
thỏa thuận

Có khi Bộ Dịch vụ Cộng đồng sẽ cùng 
quý vị thảo bản kế hoạch về nuôi 
dưỡng con quý vị và những gì quý vị 
cần phải thực hiện. Kế hoạch có thể 
gồm một bản liệt kê những điều quý 
vị đồng ý thực hiện và những điều 
quý vị đồng ý không làm.  
Ví dụ như, quý vị đồng ý rằng quý vị 
sẽ không sử dụng ma túy và quý vị sẽ 
chịu đi làm xét nghiệm dò tìm ma túy.

Điều thực sự quan trọng là quý vị làm 
đúng bất kỳ kế hoạch riêng, kế hoạch 
an toàn hoặc thỏa thuận nào khác 
quý vị ký với Bộ Dịch vụ Cộng đồng. 
Nếu không, con cái của quý vị có thể 
bị đưa đi và thủ tục tố tụng liên quan 
đến con quý vị sẽ bắt đầu tại Tòa 
Thiếu nhi.
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Tòa Thiếu nhi sẽ có bản sao bất kỳ 
thỏa thuận nào quý vị đã ký. Nếu 
không thực hiện những điều quý vị đã 
đồng ý thực hiện, Tòa sẽ xét đến điều 
này khi cân nhắc sẽ ban hành án lệnh 
như thế nào liên quan đến con quý vị.

▲  Hợp đồng Trách nhiệm Cha Mẹ
Đây là bản thỏa thuận giữa quý vị và 
Bộ Dịch vụ Cộng đồng. Hợp đồng này 
sẽ đề ra những điều quý vị cần phải 
thực hiện để cải thiện kỹ năng nuôi 
dạy con cái và bảo đảm con quý vị 
được an toàn và được chăm sóc tốt.

Những điều quý vị bắt buộc phải làm 
theo Hợp đồng Trách nhiệm Cha Mẹ 
sẽ là những điều quý vị đã đồng ý 
thực hiện có liên quan trực tiếp đến 
gia đình quý vị. Có khi theo Hợp đồng 
Trách nhiệm Cha Mẹ quý vị có thể 
phải thực hiện bất kỳ điều gì Bộ Dịch 

vụ Cộng đồng cho rằng là cần thiết để 
giúp con quý vị được an toàn, chẳng 
hạn như:

▲  dự các buổi hướng dẫn về vấn đề 
ma túy và rượu bia

▲  làm xét nghiệm nước tiểu hoặc một 
số hình thức xét nghiệm khác để 
dò tìm ma túy;

▲  tham gia các khóa học để nâng cao 
khả năng nuôi dạy con cái;

▲  sử dụng dịch vụ tư vấn sẽ giúp quý 
vị đối phó với một số vấn đề trong 
cuộc sống, ví dụ như tư vấn về vấn 
đề bạo hành trong gia đình.

Quý vị nên nhờ người tư vấn về pháp 
luật trước khi ký Hợp đồng Trách 
nhiệm Cha Mẹ.

Bộ Dịch vụ Cộng đồng phải cho quý 
vị đọc hợp đồng họ đã đề nghị và 

Vi phạm Hợp đồng Trách nhiệm Cha Mẹ

Nếu không thực hiện những điều quý vị đã đồng ý sẽ thực hiện trong 
Hợp đồng Trách nhiệm Cha Mẹ, Bộ Dịch vụ Cộng đồng có thể nộp giấy 
thông báo vi phạm hợp đồng để báo cho Tòa Thiếu nhi biết về vụ vi 
phạm quý vị đã bị cáo buộc.
Nếu điều này xảy ra, Bộ Dịch vụ Cộng đồng cũng có thể sẽ nộp đơn xin 
nuôi dưỡng với cáo buộc rằng con quý vị ‘cần được chăm sóc và bảo 
vệ’ và yêu cầu Tòa Thiếu nhi ban hành án lệnh liên quan đến con quý 
vị. Ví dụ như họ có thể xin Tòa cho phép đưa con quý vị ra khỏi nhà và 
giao cho người khác nuôi dưỡng.
Do đó, điều rất quan trọng là quý vị hiểu hợp đồng trước khi ký tên và 
quý vị có thể thực hiện tất cả mọi điều quý vị đã đồng ý thực hiện và có 
thể tuân thủ mọi điều trong hợp đồng.
Quý vị nên luôn luôn nhờ người tư vấn về pháp luật trước khi ký Hợp 
đồng Trách nhiệm Cha Mẹ.
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cho quý vị có thời gian đi gặp luật 
sư trước khi ký hợp đồng. Hợp đồng 
chính thức có thể được đăng ký tại 
Tòa Thiếu nhi.

▲  Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm thời
Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm thời là 
bản thỏa thuận ghi quý vị đồng ý cho 
con quý vị sinh sống ở một nơi khác 
trong khi quý vị thực hiện những điều 
quý vị cần làm để con quý vị được 
sống chung với quý vị một cách an 
toàn. Thỏa thuận có thể có hiệu lực 
đến ba tháng và nếu đồng ý, có thể 
được triển hạn thêm ba tháng nữa.

Nếu có bất kỳ điều gì không rõ về việc 
ký Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm thời, 
quý vị nên nhờ người tư vấn về pháp 
luật trước khi ký tên.

Khi ký Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm 
thời, quý vị có thể nói chuyện với Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng về nơi con quý vị 
sẽ sinh sống, ví dụ như với người thân 
trong gia đình quý vị. Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng sẽ nắm quyền quyết định về nơi 
con quý vị sinh sống trong thời gian 
Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm thời có 
hiệu lực và nếu không có người thân 

nào phù hợp, họ sẽ sắp xếp để giao 
con quý vị cho người nuôi dưỡng tạm.

▲  Kế hoạch Nuôi Dạy Con khác hơn
Bộ Dịch vụ Cộng đồng có thể đề nghị 
một Kế hoạch Nuôi Dạy Con khác hơn 
nếu con quý vị trên 12 tuổi và không 
thể sống ở nhà vì xung đột. Trong Kế 
hoạch này sẽ ghi chi tiết nơi con quý vị 
sẽ sinh sống, khi nào và cách thức con 
quý vị tiếp xúc với quý vị và thân nhân 
khác ra sao, và người nào sẽ đưa ra 
quyết định về việc học tập và chăm 
sóc y tế của cháu. Cả quý vị lẫn con 
quý vị phải có cơ hội để nói chuyện với 
luật sư riêng trước khi đồng ý với Kế 
hoạch Nuôi Dạy Con khác hơn.

▲   Đơn xin đưa ra khỏi nhà và  
Nuôi dưỡng

Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng không cho 
rằng bất kỳ giải pháp nào ở trên sẽ 
bảo đảm sự an toàn, phúc lợi, hạnh 
phúc của con quý vị hoặc nếu đã thực 
hiện một hoặc nhiều hơn một biện 
pháp này và Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
vẫn cho rằng con quý vị có nguy cơ, 
họ có thể làm thủ tục tố tụng để xin 
đưa con quý vị đi.

Chấm dứt Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm thời

Sau khi ký Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm thời, quý vị có quyền chấm dứt 
nó bất kỳ lúc nào. Quý vị nên suy nghĩ cẩn thận nếu muốn làm việc này vì 
nếu quý vị yêu cầu chấm dứt Thỏa thuận và Bộ Dịch vụ Cộng đồng cho 
rằng chưa an toàn để giao trả con cho quý vị nuôi dưỡng, họ có thể bắt đầu 
thủ tục tố tụng tại Tòa Thiếu nhi. Quý vị nên nhờ người tư vấn về pháp luật 
trước khi chấm dứt Thỏa thuận Nuôi dưỡng Tạm thời trước thời hạn. 
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▲  Nói chuyện với nhân viên phụ trách 
để quý vị có thể hiểu vì lý do nào Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng lại can dự vào 
gia đình quý vị.

▲  Cố gắng thuận thảo với nhân viên 
phụ trách cho dù quý vị không đồng 
ý với những lý do họ can dự vào 
gia đình quý vị. Nếu không thể giải 
quyết bất kỳ khó khăn nào với nhân 
viên phụ trách, quý vị hãy yêu cầu 
được nói chuyện với giám đốc của 
nhân viên phụ trách này.

▲  Xin nhớ rằng mọi điều quý vị nói 
với nhân viên của Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng đều sẽ không được giữ kín. 
Thông thường họ sẽ ghi lại tất cả 
các cuộc đối thoại. Bất kỳ điều gì 
quý vị nói ra hoặc làm có thể được 
sử dụng làm bằng chứng kết tội quý 
vị nếu cuối cùng họ đưa vụ việc của 
quý vị ra Tòa Thiếu nhi.

▲  Nhờ người tư vấn về pháp luật 
ngay sau khi Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
bắt đầu làm việc với gia đình quý vị.

▲  Tất nhiên, quý vị sẽ cảm thấy lo 
sợ và bực bội khi Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng bắt đầu can dự vào cuộc sống 
của quý vị nhưng nếu quý vị la hét, 
chửi thề, ngược đãi hoặc đe dọa 
nhân viên phụ trách, điều đó sẽ chỉ 
làm cho vấn đề trở nên tệ hại hơn.

▲  Có lẽ tốt nhất quý vị nên nhớ nhiệm 
vụ của nhân viên phụ trách là bảo 
đảm cho con quý vị được nuôi 
dưỡng chu đáo nhất.

▲  Nếu nhân viên phụ trách yêu cầu 
quý vị sử dụng các dịch vụ hoặc 
nguồn trợ giúp để cải thiện khả 

năng nuôi dạy con quý vị và bảo 
đảm con quý vị được an toàn, quý 
vị nên làm theo những đề nghị của 
họ. Gia đình nào cũng có lúc cần 
người khác giúp đỡ, và sử dụng 
các dịch vụ này có thể giúp ngăn 
chặn mọi việc trở nên tệ hại hơn và 
tránh cho con quý vị khỏi bị đưa đi.

▲  Nếu thấy cần, quý vị có thể sắp 
xếp để người hỗ trợ cùng có mặt 
khi quý vị gặp nhân viên phụ trách. 
Quý vị nên chọn người nào có thể 
giúp quý vị giữ bình tĩnh và giúp 
quý vị nhớ những gì đã được nói ra 
trong buổi họp.

▲  Yêu cầu Bộ Dịch vụ Cộng đồng cung 
cấp cho quý vị bản sao tất cả những 
gì họ ghi chú trong các buổi họp quý 
vị tham dự, cũng như bản sao bất kỳ 
thỏa thuận nào quý vị đã ký tên. Cất 
các giấy tờ này ở nơi an toàn.

▲  Quý vị nên viết nhật ký hoặc ghi 
chép hàng ngày. Ghi lại chi tiết tất 
cả cuộc họp và cuộc hẹn với luật 
sư của quý vị, nhân viên phụ trách, 
tòa án, bác sĩ, nhân viên tư vấn và 
bất kỳ ai khác để quý vị khỏi quên.

▲  Ghi lại chi tiết tất cả cuộc gọi quý 
vị gọi cho luật sư và nhân viên phụ 
trách, ngay cả khi quý vị chỉ nhắn 
tin lại và không nói chuyện được 
với họ. Nếu có thể được, quý vị nên 
hỏi tên của nhân viên tiếp tân hoặc 
người nhận lời nhắn của quý vị và 
ghi vào nhật ký.

▲  Lưu giữ chi tiết tất cả khóa học  
quý vị tham dự và dịch vụ quý vị  
sử dụng.

Gợi ý khi làm việc với nhân viên phụ trách của Bộ Dịch vụ Cộng đồng 



Có người trình báo với Bộ Dịch vụ Cộng đồng

nếu KHÔNG

nếu KHÔNG

nếu CÓ

nếu CÓ

hoặc

hoặc

Bộ Dịch vụ Cộng đồng giới thiệu đến các dịch vụ

Vụ việc chấm dứt

Những gì có thể xảy ra khi Bộ Dịch vụ Cộng đồng can  
dự vào một gia đình nào đó 

Bộ Dịch vụ Cộng đồng điều tra và quyết định xem liệu 
đứa trẻ ‘có nguy cơ bị hại đáng kể’ hay không

Bộ Dịch vụ Cộng đồng không thực 
hiện biện pháp gì hết, hoặc giới 

thiệu đến các dịch vụ. 
Chi tiết được lưu trữ trong hồ sơ.

Bộ Dịch vụ Cộng đồng quyết định liệu có 
cần phải có biện pháp để bảo vệ trẻ em 
hoặc bảo đảm trẻ em được nuôi dưỡng 

đúng mức hay không

Bộ Dịch vụ Cộng đồng và gia đình đồng ý 
về những biện pháp để bảo vệ đứa trẻ

Bộ Dịch vụ Cộng đồng đưa đứa trẻ ra khỏi 
nhà và/hoặc xin án lệnh của Tòa Thiếu nhi

Bộ Dịch vụ Cộng đồng muốn nói chuyện về con tôi: những gì sẽ xảy ra?8 MNLA60929

Tháng 10 năm 2013

Nhờ người Tư vấn về  
Pháp luật
▲  Legal Aid NSW:  

điện thoại 1800 551 589 hoặc truy cập 
www.legalaid.nsw.gov.au 

▲  LawAccess NSW:  
điện thoại 1300 888 529 hoặc truy cập 
www.lawaccess.nsw.gov.au
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