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Ân phẩm này được soạn thảo nhằm mục đích hướng dẫn tổng quát về pháp luật. Quý vị không 
nên sử dụng tập sách như cố vấn pháp luật và quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình huống cụ 
thể của mình. Vào thời điểm in ấn, thông tin trong tập sách là chính xác nhưng có thể bị thay đổi.
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Hiện nay Legal Aid NSW có năm tập sách trong bộ tài liệu bản  
dịch trẻ em được giao cho người khác nuôi dưỡng.

1  Bộ Dịch vụ Cộng đồng muốn nói chuyện về con tôi:  
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2 Hầu Tòa Thiếu nhi
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tôi có thể làm những gì?

4  Tòa Thiếu nhi đã phán quyết nhưng tôi  
không hài lòng: tôi có thể làm những gì?

5 Điều gì sẽ xảy ra khi con tôi được giao  
cho người khác nuôi dưỡng?



3Tình hình đã thay đổi và tôi muốn xin con tôi lại: tôi có thể làm những gì?

Tòa án đã ban hành án lệnh nuôi 
dưỡng đối với con tôi, tôi có thể 
làm những gì?
Nếu cho rằng tình hình đã thay đổi 
kể từ khi Tòa Thiếu nhi ban hành án 
lệnh, quý vị có thể nộp đơn lên Tòa 
Thiếu nhi xin sửa đổi án lệnh (‘sửa 
đổi’) hoặc hủy bỏ (‘hủy bỏ’). Những 
đơn xin này gọi là đơn xin ‘section 
90’, khác với ‘kháng cáo’ – muốn biết 
thông tin về kháng cáo, xin đọc 
TẬP SÁCH 4: Tòa Thiếu nhi đã 
phán quyết nhưng tôi không hài 
lòng: tôi có thể làm những gì? 

Bất kỳ ai liên quan trong vụ việc ban 
đầu, đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên 
hoặc bất kỳ ai quan tâm đúng mức 
đến phúc lợi của đứa trẻ đều có thể 
nộp đơn xin ‘sửa đổi’ hoặc ‘hủy bỏ’.

Nếu có người nộp đơn, quý vị có 
quyền nhận được bản sao đơn xin và 
có quyền đóng góp ý kiến tại tòa án.

Bước đầu tiên: xin ‘phép Tòa’
Trước khi quý vị có thể xin Tòa sửa 
đổi hoặc hủy bỏ án lệnh, quý vị phải 
xin Tòa án đồng ý xét duyệt đơn xin. 
Thủ tục này gọi là ‘xin phép Tòa’.

▲  Thẩm phán sẽ chỉ đồng ý xét duyệt 
đơn xin nếu họ cho rằng tình hình 
đã thay đổi đáng kể từ khi tòa ban 
hành án lệnh.

▲  Tuy nhiên, ‘hoàn cảnh thay đổi 
đáng kể’ chưa đủ để bảo đảm Tòa 
sẽ cho phép. Thẩm phán sẽ cần 
phải đồng ý rằng quý vị có ‘nguyên 
do chính đáng’, có thể là Thẩm 
phán sẽ xét độ tuổi của con quý vị, 

Đã có ‘hoàn cảnh đã thay đổi đáng kể’?

Tòa Thiếu nhi sẽ không xét duyệt để sửa đổi án lệnh trừ phi ‘hoàn cảnh 
đã thay đổi đáng kể’. Tòa sẽ xem xét lại những vấn đề khiến Tòa đã ban 
hành các án lệnh ban đầu và sẽ quyết định liệu tình hình thay đổi có 
đáng để biện minh cho việc sửa đổi hoặc hủy bỏ các án lệnh hay không.

41 2 3
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Tòa Thiếu nhi đã phán quyết nhưng tôi không 

hài lòng: tôi có thể làm những gì? 

The Children’s Court made a decision I am unhappy about: what can I do?
Vietnamese

trẻ em được giao cho 

người khác nuôi dưỡng
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con quý vị đã sống với người nuôi 
dưỡng hiện tại được bao lâu và có 
những kế hoạch gì cho tương lai 
con quý vị. Đôi khi, ngay cả khi đã 
có thay đổi lớn, nhưng vì những 
yếu tố khác, Thẩm phán có thể sẽ 
không cho phép.

Tôi phải làm gì để xin  
‘phép Tòa’?
Nếu muốn nộp đơn xin phép Tòa 
sửa đổi hoặc hủy bỏ án lệnh, quý vị 
cần phải nộp đơn xin section 90 và 
‘tờ khai hữu thệ’. Tờ khai hữu thệ là 
bằng chứng của quý vị về hoàn cảnh 
đã thay đổi kể từ khi Tòa ban hành 
án lệnh chính thức và lý do quý vị 
cho rằng Tòa án nên cho phép quý 
vị. Điều quan trọng là quý vị đi gặp 
luật sư để giúp quý vị chuẩn bị các 
giấy tờ này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu được  
Tòa cho phép?
Nếu Tòa Thiếu nhi cho phép quý vị 
nộp đơn, giai đoạn tiếp theo sẽ là 
Thẩm phán phán quyết liệu có nên 
hay không nên sửa đổi hay hủy bỏ 
các án lệnh chính thức hay không.

Trước khi sửa đổi hoặc hủy bỏ án 
lệnh, Thẩm phán sẽ xem xét toàn bộ 
hoàn cảnh bao gồm:

▲  độ tuổi của con quý vị,

▲ ý nguyện của con quý vị,

▲  con quý vị đã sinh sống với người 
nuôi dưỡng hiện tại được bao lâu,

▲  mối quan hệ của con quý vị với quý 
vị và những người quan trọng khác 
đối với cháu, kể cả người nuôi 
dưỡng hiện tại,

▲  khả năng nuôi dưỡng con của quý 
vị và

▲  tác động tâm lý đối với con quý vị 
khi thay đổi tình trạng nuôi dưỡng 
hiện tại của cháu

Tôi cần những bằng chứng gì? 
Thẩm phán sẽ xem xét những gì đã 
xảy ra kể từ khi ban hành án lệnh và 
quý vị đã thay đổi về những mặt nào.

Quý vị cần phải trình bày trong tờ khai 
hữu thệ lý do vì sao Thẩm phán nên 
ban hành (các) án lệnh quý vị muốn 
xin, bao gồm:

▲  những gì quý vị đã làm khác đi kể 
từ khi con quý vị bị đưa đi, 
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▲  tình trạng con quý vị ra sao kể từ 
khi bị đưa đi, 

▲  quý vị đã tiếp xúc với con quý vị 
như thế nào, và

▲  những kế hoạch quý vị dành cho 
con nếu Tòa ban hành (các) án 
lệnh quý vị muốn xin.

Trường hợp của quý vị có thể sẽ thuận 
lợi hơn khi có bằng chứng từ những 
người hoặc tổ chức quý vị đã cùng với 
họ giải quyết các vấn đề bảo vệ trẻ em 
trong quá khứ, chẳng hạn như:

▲  thư của bác sĩ, nhân viên tư vấn 
hoặc nhân viên xã hội về tình hình 
của quý vị tiến triển tốt như thế 
nào, kể cả quý vị đã thường xuyên 
sử dụng các dịch vụ này ở mức 
độ nào,

▲  giấy chứng nhận của các lớp học 
nuôi dạy con quý vị đã tham dự và

▲  giấy chứng nhận của bất kỳ 
chương trình cai ma túy hoặc rượu 
bia nào quý vị đã hoàn tất.

Đôi khi, Tòa có thể mời những người 
viết thư hoặc cấp giấy chứng nhận 
trình bằng chứng trong thủ tục tố tụng.

Liệu tôi có phải đến dự phiên 
xử hay không?
Quý vị sẽ có cơ hội đi dự cuộc họp 
đuợc bảo mật gọi là ‘giải quyết tranh 
chấp thay thế’ hoặc ‘hội nghị giải 
quyết tranh chấp’ để xem quý vị có 
thể đạt được thỏa thuận với Bộ Dịch 
vụ Cộng đồng và các bên khác về 
con mình hay không.

Nếu tất cả các bên không thể đạt 
được thỏa thuận, khi ấy cần phải mở 
phiên xử. Quý vị và các bên kia sẽ 
cần phải trình bằng chứng, và mọi 
người sẽ có cơ hội để trình bày với 
Thẩm phán nên giải quyết vụ việc 
như thế nào. Sau đó Thẩm phán sẽ 
phán quyết trong niềm tin vì quyền lợi 
tốt nhất cho con quý vị.

Muốn biết thêm thông tin về phiên xử 
và thỏa thuận, xin đọc  
TẬP SÁCH 2: Hầu Tòa Thiếu nhi.

trẻ em được giao cho người khác nuôi dưỡng
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Hầu Tòa Thiếu nhi

Going to the Children’s Court

Vietnamese
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Tôi có thể tìm luật sư hay 
không?
Legal Aid NSW có thể giúp quý vị 
nộp đơn xin section 90. Muốn được 
trợ giúp pháp luật, quý vị cần phải 
chứng minh mình hội đủ điều kiện 
đối với ‘trắc nghiệm khả năng kinh tế’ 
(quý vị không vượt quá mức giới hạn 
về thu nhập và tài sản) của Legal Aid 
và ‘trắc nghiệm mức độ chính đáng’ 
(trường hợp của quý vị có triển vọng 
hợp lý thành công) của Legal Aid. 
Nếu không hội đủ điều kiện để được 
trợ giúp pháp luật, quý vị có thể tự 
trả tiền thuê luật sư tư làm đại diện 
cho quý vị hoặc quý vị tự đại diện 
cho mình. 

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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