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Con tôi đang được người khác 
nuôi dưỡng: những gì sẽ xảy 
ra tiếp theo? 

Khi Bộ Dịch vụ Cộng đồng đưa con 
quý vị ra khỏi nhà, họ phải nộp đơn 
xin án lệnh của Tòa Thiếu nhi. Họ 
phải nộp ‘đơn xin nuôi dưỡng’ lên Tòa 
án trong vòng ba ngày làm việc sau 
khi đưa con quý vị đi.

Bộ Dịch vụ Cộng đồng phải trao cho 
quý vị bản sao đơn này. Quý vị nên 
đọc đơn này cẩn thận. Trong đơn sẽ 
ghi ngày và giờ quý vị phải hầu tòa án 
lần đầu tiên và địa chỉ của Tòa án.

Điều rất quan trọng là quý vị phải hầu 
Tòa. Nếu không thể đi hầu Tòa vì lý 
do chính đáng (ví dụ như bị bệnh), 
quý vị phải gọi điện thoại báo cho Tòa 
biết và quý vị nhớ xin giấy bác sĩ (y 
chứng) để chứng minh lý do vì sao 
quý vị không thể đi hầu Tòa.

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày đầu 
tiên tại tòa án?
Vào ngày đầu tiên tại tòa án, quý vị sẽ 
được luật sư trực giúp đỡ (xin đọc ‘Tôi có 
thể tìm luật sư hay không?’ ở trang 16).

Quyết định chính sẽ được đưa ra vào 
ngày đầu tiên tại Tòa là ai nên được 
giao quyền tạm thời để đưa ra các 
quyết định về con cái, kể cả nơi con 
quý vị sẽ sinh sống, cho đến lúc vụ 
việc của quý vị kết thúc. Trường hợp 
này được gọi là ‘trách nhiệm cha mẹ 
tạm thời (ngắn hạn)’

Thỉnh thoảng, cha mẹ đồng ý trong thủ 
tục tố tụng rằng con cái họ nên được 
giao cho người khác nuôi dưỡng trong 
khi họ tìm cách giải quyết các vấn đề 
về nuôi dưỡng và bảo vệ đã khiến vụ 
việc bị đưa ra Tòa. Trách nhiệm cha 
mẹ tạm thời có thể được giao cho Bộ 
trưởng Bộ Dịch vụ Cộng đồng, người 
này có thể giao con quý vị cho người 
nuôi dưỡng tạm hoặc bất kỳ người 
nào khác phù hợp để nuôi dưỡng con 
quý vị, như thân nhân chẳng hạn.

Tại sao con tôi lại có luật sư?

Mỗi đứa trẻ trong mọi vụ việc đều có luật sư làm đại diện cho cháu. Luật sư 
này không dính dáng gì đến cha mẹ và Bộ Dịch vụ Cộng đồng. Luật sư này 
sẽ do Legal Aid NSW sắp xếp. Luật sư của trẻ em có hai diện:

 ▲  nếu con quý vị chưa đến 12 tuổi, cháu sẽ có ‘Đại diện Pháp lý Độc lập’, 
người sẽ cho Tòa biết những gì họ cho là có lợi nhất cho con quý vị;

 ▲  nếu con quý vị từ 12 tuổi trở lên, cháu sẽ có ‘Đại diện Pháp lý 
Trực tiếp’, người sẽ cho Tòa biết ý nguyện của con quý vị.
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Ngay cả khi Tòa ban hành án lệnh giao 
trách nhiệm cha mẹ tạm thời cho Bộ 
trưởng Bộ Dịch vụ Cộng đồng, điều 
này không có nghĩa Tòa sẽ không ban 
hành án lệnh khác về người giữ trách 
nhiệm cha mẹ khi thủ tục tố tụng kết 
thúc. Điều này có thể bao gồm ra lệnh 
giao con lại cho quý vị nuôi dưỡng 
hoặc giao trách nhiệm cha mẹ cho 
người khác như thân nhân chẳng hạn.

Tôi không muốn con tôi được 
giao cho người nuôi dưỡng 
tạm – người nào khác có thể 
chăm sóc con tôi?
Khi trẻ em bị đưa đi khỏi vòng tay cha 
mẹ, điều quan trọng là xét xem liệu có 
thể giao cháu cho người thân trong 
gia đình hoặc người bạn nuôi dưỡng 
dù chỉ trong thời gian ngắn hay 
không. Nếu quý vị muốn người nào 
khác nuôi dưỡng con mình, điều quan 

‘Trách nhiệm cha mẹ’ là gì?

‘Trách nhiệm cha mẹ’ liên quan đến đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên có 
nghĩa là tất cả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và thẩm quyền của cha 
mẹ theo luật định liên quan đến con cái của họ.
Trách nhiệm cha mẹ đối với con cái quý vị có thể được giao cho một 
người khác hoặc trong một thời gian ngắn hạn (tạm thời) hoặc dài hạn. 
Người này sẽ có quyền đưa ra các quyết định về con quý vị, kể cả các 
vấn đề khác như:
 ▲ nơi con quý vị sinh sống,
 ▲ con quý vị tiếp xúc với ai,
 ▲ con quý vị sẽ được nuôi dưỡng theo tôn giáo và/hoặc nền văn hóa nào,
 ▲ nơi con quý vị đi học, và
 ▲ con quý vị sẽ được điều trị y tế về những gì.
Trách nhiệm cha mẹ có thể được giao cho:
 ▲ cha/mẹ;
 ▲ một người phù hợp khác, chẳng hạn như thân nhân; hoặc
 ▲  Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Cộng đồng (trên thực tế có nghĩa là nhân 

viên phụ trách của Bộ Dịch vụ Cộng đồng sẽ đưa ra quyết định về 
con quý vị).

Mỗi trường hợp mỗi khác vì gia đình nào cũng có hoàn cảnh riêng. Đôi 
khi Tòa có thể quyết định phân chia trách nhiệm cha mẹ cho các bên, 
ví dụ như quý vị hoặc cha/mẹ kia có thể được giao trách nhiệm cha mẹ 
đối với một số mặt trong cuộc sống của cháu trong khi Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng giữ trách nhiệm cha mẹ đối với các mặt khác.



Hầu Tòa Thiếu nhi 5

trọng là họ phải liên lạc với luật sư 
của quý vị và Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
càng sớm càng tốt. Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng sẽ thực hiện ‘cuộc thẩm định’ 
người này, bao gồm kiểm tra lý lịch tư 
pháp và lý lịch liên quan đến vấn đề 
bảo vệ trẻ em, phỏng vấn người này 
và có khi đến nhà người này.

Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng từ chối 
thẩm định người bà con của quý vị, 
quý vị có thể nói chuyện với luật sư 
của quý vị về việc người thân này 
nộp đơn lên Tòa án để được tham 
gia như là một bên trong thủ tục tố 
tụng. Trường hợp này được gọi là 
‘đơn xin liên hợp’ và nếu được Tòa 
chấp thuận, điều đó có nghĩa là 
người bà con quý vị có thể có luật  
sư riêng của họ làm đại diện tại Tòa.

Điều này cũng có nghĩa là người bà 
con của quý vị có thể xin được Ban 
Thẩm định Tòa Thiếu nhi (Children’s 
Court Clinic) thẩm định (xin đọc phần 
dưới đây về ‘Cuộc thẩm định của Ban 
Thẩm định Tòa Thiếu nhi là gì?’) và 
họ cũng có thể nộp bằng chứng về lý 
do tại sao nên giao con quý vị cho họ.

Khi nào tôi được quyền đóng 
góp ý kiến?
Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng đưa vụ 
việc của quý vị ra Tòa Thiếu nhi, họ 
phải giải thích lý do tại sao họ cần 
phải đưa vụ việc ra Tòa. Để làm điều 
này, Bộ Dịch vụ Cộng đồng sẽ nộp 
Báo cáo sơ khởi cho Tòa án trình 
bày sự việc và trong đó có khi có 
những lời cáo buộc đối với quý vị. 
Quý vị sẽ được cung cấp bản sao 
Báo cáo sơ khởi.

Tòa sẽ cho quý vị thời gian để hồi đáp 
với những điều họ nói về quý vị và gia 
đình quý vị, và tập hợp lại bất kỳ bằng 
chứng nào quý vị muốn sử dụng. Quý 
vị sẽ có thời gian để gặp luật sư và 
quyết định liệu quý vị có muốn thảo 
bản hồi đáp được gọi là ‘tờ khai hữu 
thệ’ hay không. Tòa sẽ lập thời biểu 
cho tất cả các bên lo liệu các thứ 
khác nhau, kể cả nộp tờ khai hữu  
thệ trước khi đưa vụ việc ra Tòa lại.

Sau ngày đầu tiên tại Tòa, quý vị nên 
gặp luật sư của quý vị càng sớm càng 
tốt để thảo luận về những lời cáo 
buộc trong các văn kiện nộp tòa án, 
và quyết định xem quý vị có nên nộp 
tờ khai hữu thệ trình bày sự việc của 
quý vị hay không. Tùy theo hoàn cảnh 
riêng của quý vị, luật sư sẽ cho quý vị 
biết lúc này có phải là lúc phù hợp để 
làm tờ khai hữu thệ hay không.
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Điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi 
quay trở lại Tòa án?
Vào lần tới khi vụ việc của quý vị 
được trình Tòa, Thẩm phán có thể 
sẽ hỏi xem quý vị có đồng ý với nhận 
định rằng con quý vị cần được nuôi 
dưỡng và bảo vệ vào thời điểm Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng đã can thiệp hay 
không. Thủ tục này được gọi là ‘xác 
lập’ vấn đề và quý vị nên được tư vấn 
về pháp luật trước khi Tòa án phán 

xét vụ việc của quý vị ở giai đoạn này. 
Nếu chưa được tư vấn về pháp luật, 
quý vị có thể xin Tòa cho hoãn lại.

Nếu quý vị đồng ý rằng vấn đề ‘đã 
xác lập’, thủ tục tố tụng sẽ chuyển 
sang ‘giai đoạn sắp xếp giao cho 
người khác nuôi dưỡng’ bao gồm  
việc đưa ra quyết định về việc nuôi 
dưỡng con quý vị trong tương lai.

Một vụ việc có thể được xác lập mà 
‘không thừa nhận’ – điều này có 

‘Xác lập’ là gì?

Muốn ‘xác lập’ vụ việc, Tòa cần phải được thuyết phục rằng con quý vị 
‘cần được nuôi dưỡng và bảo vệ’ vào thời điểm Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
đã can thiệp.

Trẻ em có thể cần được nuôi dưỡng và bảo vệ vì nhiều lý do, kể cả:

 ▲  quý vị và cha/mẹ kia của trẻ em không thể nuôi dưỡng cho con 
vào lúc đó (ví dụ như vì bị tù hoặc bị bệnh tật),

 ▲  nhu cầu của đứa trẻ đã không được đáp ứng (chẳng hạn như 
không có đủ thức ăn, quần áo ấm, giường và ngôi nhà sạch sẽ  
và an toàn);

 ▲  đứa trẻ không được đi học;
 ▲  đứa trẻ sống trong cảnh bạo hành trong gia đình hoặc đã chứng 

kiến người lớn sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc uống quá nhiều 
rượu bia;

 ▲  đứa trẻ đã bị xâm phạm tính dục hoặc bị đánh đập hoặc có lý  
do để lo ngại rằng điều này có thể xảy ra trong tương lai.

Ai phải chứng minh điều đó? Thông thường, Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
phải chứng minh đó là vụ việc nên được xác lập. Tuy nhiên, nhiệm vụ 
của quý vị là phải thuyết phục Tòa rằng vụ việc này không nên được  
xác lập nếu:

 ▲  trước đây tòa án đã ban hành án lệnh chính thức đưa một hoặc 
nhiều đứa con của quý vị ra khỏi nhà và chưa giao con lại cho quý vị,

 ▲  hoặc quý vị đã vi phạm Hợp đồng Trách nhiệm Cha Mẹ.
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nghĩa là quý vị đồng ý đứa trẻ cần 
được nuôi dưỡng và bảo vệ nhưng 
không chấp nhận rằng tất cả bằng 
chứng của Bộ Dịch vụ Cộng đồng  
là sự thật.

Nếu quý vị không đồng ý rằng vấn  
đề là ‘đã xác lập’, Thẩm phán sẽ  
định ngày xử cho quý vị.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi vụ 
việc được xác lập?
Trong các đơn xin do Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng nộp sẽ có ghi án lệnh họ 
muốn Tòa ban hành. Thông thường, 
đây sẽ là án lệnh giao trách nhiệm 
cha mẹ đối với con quý vị cho người 
khác hoặc cho Bộ trưởng Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng.

Thông thường, họ sẽ xin những án 
lệnh này cho đến khi đứa trẻ được  
18 tuổi, dù không hẳn luôn luôn là 
như vậy.

Thẩm phán sẽ có toàn quyền quyết 
định có ban hành (những) án lệnh  
Bộ Dịch vụ Cộng đồng muốn xin  
hay không.

Trước khi Thẩm phán có thể phán 
quyết, Tòa án sẽ cần có bằng chứng 
về việc liệu con quý vị có sẽ được an 
toàn khi quý vị nuôi dưỡng cháu hay 
không. Tòa sẽ quyết định ai có thể 
nộp bằng chứng và thời hạn. Một khi 
đã có đủ tất cả bằng chứng, Tòa sẽ 
sẵn sàng để mở ‘phiên xử’.
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Các nhân vật
trong Tòa Thiếu nhi

Ghế quan tòa

Đại diện pháp lý 
độc lập cho trẻ em 

dưới 12 tuổi

Luật sư 
Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng

Nhân viên 
Tòa án

Phóng viên 
Tòa án

Quan tòa 
hoặc

Thẩm phán

Nhân viên 
phụ trách 

của Bộ Dịch 
vụ Cộng 

đồng
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Ghế quan tòa Vành móng ngựa

Hệ thống 
truyền thanh 
truyền hình

Mẹ
Cha

Luật sư
của

người 
cha

Đại diện pháp lý 
trực tiếp cho trẻ 
em trên 12 tuổi

Luật 
sư
của

người 
mẹ
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Tòa sẽ có những bằng  
chứng gì?
Đối với Tòa Thiếu nhi, bằng chứng 
nộp lên Tòa án là một văn bản được 
gọi là ‘tờ khai hữu thệ’. Quý vị có 
quyền làm tờ khai hữu thệ và quý vị 
nên nói chuyện với luật sư, người này 
sẽ giúp quý vị chuẩn bị và viết tờ khai 
hữu thệ.

Ngoài ra, bằng chứng cũng có thể 
được nộp cho Tòa từ các nguồn 
khác, chẳng hạn như:

▲  hồ sơ cảnh sát, bệnh viện, bác sĩ, 
trường học hoặc cơ quan khác lưu 
trữ về quý vị hoặc gia đình quý vị. 

Những hồ sơ này sẽ được trình 
với Tòa nếu các cơ quan này nhận 
được một văn bản được gọi là ‘trát 
tòa’. Bất kỳ bên nào trong cuộc đều 
có thể sắp xếp để gởi trát tòa. Nếu 
có bất kỳ mối lo ngại nào về thông 
tin tế nhị trong hồ sơ của mình, quý 
vị nên nói chuyện với luật sư. Quý 
vị cũng nên nói chuyện với luật sư 
về việc liệu có cần gởi trát tòa đến 
nơi/cơ quan nào có thể có bằng 
chứng có lợi cho vụ việc của quý  
vị hay không.

▲  tờ khai hữu thệ của những người 
khác có liên quan, kể cả bác sĩ 
điều trị của quý vịhoặc các nhân 
viên chuyên môn. Quý vị nên nói 
chuyện với luật sư về việc liệu 
những tờ khai hữu thệ này có  
thể giúp ích cho vụ việc của quý  
vị hay không.

▲  báo cáo của chuyên viên độc lập 
(chẳng hạn như của Chuyên viên 
Thẩm định (Clinician) từ Ban Thẩm 
định của Tòa Thiếu nhi (Children’s 
Court Clinic)), người này có thể 
được chỉ định để thẩm định gia 
đình quý vị và cho biết ý kiến 
chuyên môn về việc có nên giao 
con lại cho quý vị nuôi dưỡng  
hay không.

Quý vị sẽ nhận được bản sao những 
bằng chứng tất cả các bên trong cuộc 
nộp lên cho Tòa.
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Cuộc thẩm định của Ban Thẩm 
định, Tòa Thiếu nhi là gì?
Bất kỳ bên nào, kể cả quý vị, đều có 
thể xin Tòa án ban hành án lệnh cho 
thực hiện ‘Clinic Assessment’. Nếu 
Tòa ban hành án lệnh này, Ban Thẩm 
định của Tòa Thiếu nhi sẽ chỉ định 
một ‘Chuyên viên Thẩm định’, người 
này sẽ là nhân viên xã hội, tâm lý gia 
hoặc bác sĩ tâm thần, thực hiện cuộc 
thẩm định.

Ban Thẩm định của Tòa Thiếu nhi 
là cơ quan độc lập với Bộ Dịch vụ 

Cộng đồng. Chuyên viên Thẩm định 
sẽ phỏng vấn bất kỳ người nào Tòa 
đã quyết định cần được thẩm định. 
Chuyên viên Thẩm định cũng có thể 
nói chuyện một cách không chính 
thức với những người khác có thể 
giúp cung cấp thông tin liên quan.

Chuyên viên Thẩm định sẽ xem xét 
các bằng chứng các bên trong cuộc 
cung cấp cho Ban.

Sau khi thảo bản thẩm định, họ sẽ gởi 
đến Tòa và tất cả các bên trong cuộc.

Tôi có thể tiếp xúc các con tôi trong thời gian của thủ 
tục tố tụng diễn ra hay không?

Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng giữ ‘trách nhiệm cha mẹ tạm thời’ đối với con 
quý vị, họ sẽ quyết định quý vị được tiếp xúc với con ở mức độ nào cho 
đến khi thủ tục tố tụng tòa án kết thúc.

Nếu quý vị không hài lòng với mức độ quý vị hiện được phép tiếp xúc với 
con, quý vị nên nói chuyện với nhân viên phụ trách. Nếu không thể đạt 
được thỏa thuận, quý vị nên nói chuyện với luật sư của quý vị.

Những lần tiếp xúc thường sẽ có người giám sát, thông thường là nhân 
viên của Bộ Dịch vụ Cộng đồng hoặc đôi khi là một người họ hàng.

Tòa án không thể chỉ thị Bộ Dịch vụ Cộng đồng rằng họ phải giám sát việc tiếp 
xúc ở mức độ nào. Nếu quý vị có một người nào khác có thể giám sát khi quý 
vị tiếp xúc với con, người này vẫn phải được Tòa chấp thuận là thích hợp và 
việc quý vị được tiếp xúc nhiều hơn với con là vì lợi ích tốt nhất của con quý vị.

Người giám sát cuộc tiếp xúc sẽ viết báo cáo sau mỗi lần quý vị đến gặp con, 
ghi chi tiết mô tả lần quý vị gặp con diễn ra tốt đẹp thế nào và những gì đã 
diễn ra. Điều quan trọng là quý vị phải nhớ đến dự tất cả lần gặp mặt con của 
quý vị, cư xử một cách phù hợp, và dành thời gian sum vầy với con thay vì 
nói chuyện với người lớn khác. Tắt máy điện thoại di động và đừng dẫn theo 
người khác khi thăm con trừ phi Bộ Dịch vụ Cộng đồng cho phép. Xin nhớ 
các báo cáo có thể được sử dụng làm bằng chứng tại Tòa.
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(Muốn biết thêm thông tin, xin đọc ‘Thẩm 
định và Báo cáo’ có sẵn tại Tòa án địa 
phương của quý vị hoặc gọi điện thoại 
cho Ban Thẩm định của Tòa Thiếu nhi 
(Children’s Court Clinic) qua số  
(02) 8688 1530 hoặc vào trang mạng  
www.lawlink.nsw.gov.au/ccc

Quý vị nên nói chuyện với luật 
sư về việc liệu nộp đơn xin Clinic 
Assessment sẽ có lợi cho vụ việc  
của quý vị hay không.

Kế hoạch Nuôi dưỡng  
(Care Plan) là gì?
Bộ Dịch vụ Cộng đồng sẽ nộp ‘Kế 
hoạch Nuôi dưỡng’, đề ra các khuyến 
nghị chính thức của Bộ về việc sắp 
xếp nuôi dưỡng con quý vị trong 
tương lai. Kế hoạch Nuôi dưỡng sẽ 
gồm có:

▲  các lý do khiến Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng đưa vụ việc này ra Tòa,

▲  Bộ Dịch vụ Cộng đồng nhận định 
như thế nào kể từ khi vụ việc đã 
được đưa ra Tòa,

▲  nhận định liệu có khả năng sẽ  
giao trả con cho quý vị nuôi dưỡng 
hay không,

▲  các đề nghị về nhu cầu dài hạn  
của con quý vị sẽ được đáp ứng 
như thế nào, kể cả nơi con quý vị 
sẽ sinh sống và con quý vị sẽ tiếp 
xúc với quý vị và những người 
quan trọng khác trong cuộc sống 
của con quý vị (ví dụ: người thân và 
bạn bè thân thiết) ở mức độ nào,

▲  các lý do khiến Bộ Dịch vụ  
Cộng đồng đưa ra những khuyến 
nghị này.

Trước khi nộp Kế hoạch lên Tòa 
án, Bộ Dịch vụ Cộng đồng phải nói 
chuyện với quý vị về các khuyến nghị 
của họ. Quý vị sẽ nhận được bản sao 
Kế hoạch Nuôi dưỡng sau khi họ nộp 
lên Tòa án và sẽ có cơ hội hồi đáp. 

www.lawlink.nsw.gov.au/ccc
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Nếu không đồng ý với Kế hoạch Nuôi 
dưỡng, quý vị có thể trình bày trong tờ 
khai hữu thệ những gì quý vị cho rằng 
đáng lý nên xảy ra và lý do tại sao.

Dù Bộ Dịch vụ Cộng đồng đề nghị Kế 
hoạch Nuôi dưỡng, chỉ có Thẩm phán 
mới có thể đưa ra quyết định về án 
lệnh chính thức nào nên được ban 
hành liên quan đến con quý vị. Thẩm 
phán có toàn quyền quyết định liệu 
có chấp thuận Kế hoạch Nuôi dưỡng 
hay không. Nếu, sau khi phiên xử kết 
thúc, Thẩm phán không đồng ý với 
Kế hoạch Nuôi dưỡng, Tòa sẽ ra lệnh 
cho Bộ Dịch vụ Cộng đồng soạn thảo 
Kế hoạch Nuôi dưỡng khác dựa trên 
quyết định của Thẩm phán.

Liệu có phải mở phiên xử  
hay không?
Không, không bắt buộc phải mở 
phiên xử. Trước khi Tòa quyết định 
mở phiên xử, trước tiên Tòa sẽ cho 
quý vị có cơ hội để giải quyết sự việc 
bằng cách thỏa thuận với Bộ Dịch 
vụ Cộng đồng và các bên khác. Một 
cách để đạt được điều này là tham 
dự ‘hội nghị giải quyết tranh chấp’ 
hay ‘buổi hòa giải giải quyết tranh 
chấp thay thế’, đây là cuộc họp bảo 
mật do một người độc lập chủ tọa. 
Mục đích của cuộc họp này là để tất 
cả mọi người có cơ hội trình bày sự 
việc và giúp mọi người tìm cách đạt 
được thỏa thuận về việc nuôi dưỡng 

 Tôi có Kế hoạch Nuôi dưỡng để phục hồi:  
tôi phải làm những gì bây giờ?

Việc giao trả con lại cho quý vị nuôi dưỡng được gọi là ‘phục hồi’.

Trong một số trường hợp, Tòa sẽ giao trách nhiệm cha mẹ cho Bộ 
trưởng Bộ Dịch vụ Cộng đồng trong một thời gian ngắn cho đến khi đã 
an toàn để giao trả con lại cho quý vị nuôi dưỡng.

Nếu như vậy, Kế hoạch Nuôi dưỡng sẽ ghi rõ ‘các mục tiêu tối thiểu’ quý 
vị phải đạt được trước khi con quý vị có thể trở về nhà. Đôi khi quý vị 
cũng phải ‘cam kết’ sẽ đạt được những mục tiêu này. Đây là những lời 
quý vị hứa với Tòa.

Điều rất quan trọng là quý vị làm tròn tất cả cam kết của mình. Ghi chép 
tất cả cuộc hẹn quý vị tham dự và xin các bản ghi chú của bất kỳ cuộc 
họp nào quý vị đến dự.

Nếu quý vị không đạt được ‘các mục tiêu tối thiểu’, Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng có thể lại đưa vụ việc ra Tòa Thiếu nhi để sửa đổi hoặc hủy bỏ án 
lệnh. Điều này có thể có nghĩa là con quý vị không được giao trả lại cho 
quý vị nuôi dưỡng.



tốt nhất có thể có được cho con quý 
vị trong tương lai. Luật sư sẽ cùng 
quý vị tham dự hội nghị hay buổi hòa 
giải này.

Nếu các bên không đạt được thỏa 
thuận, khi ấy Tòa sẽ mở ‘phiên xử’. 
Quý vị sẽ phải đến dự, và có khi quý 
vị phải trình bằng chứng.

Nếu quý vị nộp tờ khai hữu thệ của 
người khác (ví dụ như bác sĩ điều trị, 

bạn bè hay nhân viên trợ giúp), có 
khi những người này cũng phải trình 
bằng chứng.

Luật sư của mỗi bên sẽ trình bày về 
việc Tòa nên ban hành án lệnh chính 
thức nào.

Thẩm phán sẽ nghe tất cả mọi người 
trình bày và sau đó đưa ra quyết định 
mà Thẩm phán cho rằng có lợi nhất 
cho con quý vị.

Nếu tôi không có luật sư  
thì sao?
Nếu không có luật sư, quý vị sẽ ngồi 
ở ‘bàn dành cho luật sư/trạng sư’ và 
tự mình nói chuyện thẳng với Thẩm 
phán. Quý vị sẽ được Tòa đối xử y 
như đại diện pháp lý. Cách tốt nhất là 
luôn luôn nói chuyện với Tòa và các 
đại diện pháp lý khác một cách nhã 
nhặn, ngay cả khi quý vị không đồng ý 
với những gì họ trình bày. Quý vị cũng 
cần phải tự viết ‘tờ khai hữu thệ’ và 

nộp lên Tòa và cho tất cả bên kia.

Tại phiên xử chung cuộc, quý vị 
sẽ có thể ‘chất vấn’ các nhân 
chứng khác.

Điều này có nghĩa là quý vị 
được phép đặt câu hỏi với 
nhân chứng. Các câu quý 
vị hỏi phải là những câu sẽ 

có lợi cho sự việc của quý vị 
hoặc gieo nghi vấn đối với sự 

việc của bên kia. Thông thường, 
cách quý vị làm điều này là nêu tình 
tiết sự kiện quý vị muốn nhân chứng 

Going to the Children’s Court14
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đồng ý. Quý vị không nên tranh luận 
với nhân chứng hoặc hỏi họ những 
câu hỏi không thích hợp.

Ở giai đoạn này, quý vị không nên 
đưa ra lập luận – quý vị sẽ có cơ hội 
để đưa ra lập luận vào phần cuối của 
vụ việc khi quý vị ‘trình bày’.

Sau khi mọi người đã trình bằng 
chứng, mỗi bên sẽ ‘trình bày’ trước 
khi Thẩm phán phán quyết. Đây là 
lúc quý vị có thể cho Tòa biết quý vị 
muốn xin Tòa ban hành án lệnh nào 
và cho Tòa biết lý do.

Tòa có thể ban hành những án 
lệnh chính thức gì liên quan đến 
con tôi? 
Khi vụ việc kết thúc, Tòa có thể ban 
hành một số những án lệnh chính 
thức dưới đây:

▲  án lệnh giao trách nhiệm cha mẹ 
cho Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng hay cho người khác (chẳng 
hạn như bà con) hoặc giao cho 
cha hay mẹ;

▲  án lệnh chia sẻ trách nhiệm cha mẹ 
giữa quý vị, người khác và/hoặc Bộ 
trưởng Bộ Dịch vụ Cộng đồng;

▲  án lệnh ấn định mức độ quý vị, 
các người thân khác trong gia đình 
và những người quan trọng khác 
được phép tiếp xúc với con quý vị 
như thế nào;

▲  án lệnh giao trả con lại cho quý vị 
nuôi dưỡng nhưng con quý vị sẽ 

do Bộ Dịch vụ Cộng đồng ‘giám 
sát’ để họ có thể theo dõi mức độ 
an toàn, phúc lợi và an sinh của 
con quý vị;

▲  án lệnh ấn định rằng quý vị hoặc 
bất kỳ ai khác đang nuôi dưỡng 
con quý vị, phải hứa (gọi là ‘cam 
kết’) với Tòa về những gì quý vị  
sẽ thực hiện hoặc không thực  
hiện trong tương lai.

Tòa sẽ ấn định án lệnh có hiệu lực 
trong thời hạn bao lâu: có khi án lệnh 
sẽ có hiệu lực cho đến khi con quý 
vị được 18 tuổi, và đôi khi án lệnh sẽ 
hết hạn sớm hơn.

Muốn biết thêm thông tin về những gì 
sẽ xảy ra nếu Tòa ban hành án lệnh 
chính thức giao trách nhiệm cha mẹ 
cho Bộ Dịch vụ Cộng đồng, xin đọc 
Tập sách 5: Điều gì sẽ xảy ra khi 
con tôi được giao cho người khác 
nuôi dưỡng?

42 3 51

Điều gì sẽ xảy ra khi con tôi được giao  

cho người khác nuôi dưỡng?

What happens when my kids are in care?
Vietnamese

trẻ em được giao cho 
người khác nuôi dưỡng
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Tôi có thể tìm luật sư?
Legal Aid (Cơ quan Trợ giúp Pháp 
luật) sẽ có ‘luật sư trực’ giúp quý vị 
vào ngày quý vị hầu Tòa lần đầu tiên.

Sau lần hầu Tòa đầu tiên, quý vị sẽ 
cần phải tìm luật sư đại diện cho quý 
vị cho phần còn lại của vụ việc. Quý  
vị có thể làm điều này bằng cách:

▲  làm đơn xin trợ giúp pháp luật.  
Luật sư trực vào ngày quý vị hầu 
Tòa lần đầu tiên sẽ giúp quý vị làm 
điều này; hoặc

▲  nếu quý vị không hội đủ điều kiện 
để được trợ giúp pháp luật, quý 
vị có thể tự trả tiền thuê luật sư tư 
hoặc tự đại diện cho mình.

Điều kiện phải hội đủ để được 
trợ giúp pháp luật 
Muốn xin trợ giúp pháp luật, quý vị 
phải điền đơn và nộp cho luật sư giấy 
tờ chứng minh thu nhập và tài sản 
của quý vị. Nếu đem theo những giấy 
tờ dưới đây khi quý vị đến hầu tòa 
vào ngày đầu tiên sẽ rất hữu ích:

▲  thẻ hoặc thư của Centrelink nếu 
quý vị lãnh trợ cấp HOẶC phiếu 
lương gần đây nếu quý vị đang  
đi làm; và

▲  bản sao tờ tường trình chi tiết tài 
khoản ngân hàng của ba tháng qua.
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Tìm luật sư
Quý vị có thể tìm luật sư bằng  
cách liên lạc với:

▲  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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