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cho người khác nuôi dưỡng?
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Điều gì sẽ xảy ra khi Tòa án 
giao con tôi cho Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng nuôi dưỡng?
Khi con quý vị được giao cho người 
khác nuôi dưỡng, Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng sẽ tìm một nơi an toàn và bảo 
đảm. Nơi này có thể là với người bà 
con hoặc người bạn của gia đình quý 
vị, người nuôi dưỡng tạm, một nơi nội 
trú nếu con quý vị có nhu cầu cao và 
cần phải giám sát cháu chặt chẽ hoặc 
chỗ sinh sống tự lập.

Người nuôi dưỡng tạm có thể là 
người độc thân hoặc cặp vợ chồng. 
Họ có thể có con riêng của họ hoặc 
có thể có con nuôi khác sống chung 
với họ. Hiện có những người nuôi 
dưỡng tạm từ rất nhiều nguồn gốc 
văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Ai là người đưa ra quyết định 
về con tôi trong khi cháu đang 
được người khác nuôi dưỡng?
Bất kỳ ai có ‘trách nhiệm cha mẹ’ đều 
có thể đưa ra quyết định cho trẻ em. 
Đôi khi Tòa ban hành án lệnh giao 
trách nhiệm cha mẹ cho nhiều hơn 
một người, vì thế, điều rất quan trọng 
là quý vị nên xem án lệnh quy định 
những gì.

Trong một số trường hợp, cha mẹ 
được giao trách nhiệm cha mẹ đối với 
các vấn đề như tôn giáo hay văn hóa, 
ngay cả khi trẻ em đang được người 
khác nuôi dưỡng.

Nếu Tòa đã giao trách nhiệm cha mẹ 
đối với con quý vị cho Bộ trưởng Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng thì nhân viên phụ 
trách của Bộ sẽ có thể đưa ra quyết 
định cho cháu. Đôi khi người nuôi 
dưỡng tạm trực thuộc một tổ chức 
nào đó và nhân viên của họ sẽ là 
người thay mặt cho Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng đưa ra quyết định.

Mặc dù người nuôi dưỡng tạm không 
có trách nhiệm cha mẹ, họ vẫn có thể 
đưa ra quyết định về việc chăm sóc 
‘hàng ngày’ của con quý vị, kể cả đưa 
ra quyết định về những thứ như quần 
áo và kiểu tóc (trừ khi đây là những 
điều quan trọng vì lý do văn hóa hay 
tôn giáo), chế độ ăn uống, kỷ luật 
hoặc dạy dỗ cách xử sự, tham gia 
các sinh hoạt ngoại khóa và trường 
hợp điều trị y tế không quan trọng hay 
khẩn cấp.

Muốn biết thêm thông tin về trách 
nhiệm cha mẹ và các án lệnh Tòa 
án, xin đọc TẬP SÁCH 2: Hầu Tòa 
Thiếu nhi.

trẻ em được giao cho 

người khác nuôi dưỡng
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Làm sao để tôi biết tình trạng con 
tôi như thế nào?
Điều quan trọng là bảo đảm Bộ Dịch 
vụ Cộng đồng có chi tiết cập nhật của 
quý vị để họ có thể liên lạc với quý vị. 
Ngoài ra quý vị cũng cần phải giữ liên 
lạc với nhân viên phụ trách chịu trách 
nhiệm về con cái quý vị và quý vị tỏ ý 
muốn biết tình trạng của con mình giờ 
đây ra sao bằng cách đặt câu hỏi.

Quý vị có quyền được biết thông tin 
về sự phát triển và tiến bộ của con 
quý vị kể cả sức khỏe của cháu và 
cháu học hành ra sao ở trường. Quý 
vị có thể yêu cầu Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng cung cấp cho quý vị bản sao 
các giấy tờ như học bạ.

Quý vị có quyền đến dự buổi họp 
hoạch định kế hoạch và đóng góp ý 
kiến về con mình, đặc biệt là khi phải 
có quyết định về tương lai của cháu.

Sau khi thủ tục tố tụng nuôi dưỡng đã 
kết thúc, đôi khi Tòa án có thể đòi Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng soạn thảo các báo 
cáo về tình trạng của con quý vị giờ 
đây ra sao. Quý vị sẽ nhận được bản 
sao các báo cáo này trừ trường hợp 
Tòa quyết định ngăn chặn việc này.

Còn về việc tiếp xúc thì sao?
Ngoại trừ trường hợp rất hiếm, đa 
số trẻ em được giao cho người khác 
nuôi dưỡng vẫn tiếp xúc với gia đình 
của mình. Trong Kế hoạch Nuôi 
dưỡng sẽ có chi tiết về việc tiếp xúc 
với con quý vị (xin đọc TẬP SÁCH 2: 
Hầu Tòa Thiếu nhi). 

Nếu Tòa Thiếu nhi đã ban hành án 
lệnh về những người có thể tiếp xúc 
với con quý vị thì án lệnh này phải 
được chấp hành. Trong án lệnh sẽ 
có chi tiết về mức độ tiếp xúc thường 
xuyên như thế nào và liệu cần phải có 
người giám sát hay không.

Đôi khi thay vì ban hành án lệnh, Tòa 
sẽ ‘ghi chú’. Ghi chú thì không bắt 
buộc phải thi hành nhưng là chi tiết 
hướng dẫn về cách nên tiếp xúc như 
thế nào, trong khi vẫn có thể uyển 
chuyển phòng khi tình hình thay đổi.

Xin nhớ thông thường án lệnh tiếp 
xúc và Kế hoạch Nuôi dưỡng đề ra 
mức độ tiếp xúc ‘tối thiểu’. Điều này 
có nghĩa là có khi quý vị có thể được 
phép tiếp xúc nhiều hơn sau khi Tòa 
ban hành án lệnh chính thức, nhưng 
chỉ khi người giữ trách nhiệm cha mẹ 
cho con quý vị đồng ý.

Nếu mọi việc tiến triển rất tốt và việc 
tiếp xúc đem lại lợi ích cho con quý 
vị, lúc nào các bên cũng có thể đồng 
ý để tăng mức độ tiếp xúc giữa quý vị 
và con.

Nếu cho rằng tiếp xúc với con nhiều 
hơn sẽ có lợi cho cháu nhưng người 
giữ trách nhiệm cha mẹ từ chối, quý 
vị nên nhờ người tư vấn pháp lý về 
việc nộp đơn section 90, cũng được 
gọi là đơn ‘sửa đổi’ hoặc ‘hủy bỏ’ để 
sửa đổi án lệnh chính thức (xin đọc 
TẬP SÁCH 3: Tình hình đã thay đổi 
và tôi muốn xin con tôi lại: tôi có 
thể làm những gì?).



Đôi khi quý vị có thể sắp xếp để quý 
vị được phép tiếp xúc với con qua 
điện thoại hoặc tiếp xúc với con theo 
cách khác. Chi tiết này sẽ được ghi 
trong án lệnh tiếp xúc hoặc Kế hoạch 
Nuôi dưỡng.

Thông thường, quý vị có thể viết 
thư gởi cho con trong khi cháu đang 
được người khác nuôi dưỡng. Quý vị 
thường phải gởi thư đến Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng rồi họ sẽ chuyển cho con 
quý vị. Quý vị có thể gởi thiệp và thư 

bất kỳ lúc nào. Quý vị có thể gởi kèm 
hình nếu muốn. Quý vị cũng có thể xin 
phép được gởi quà vào những dịp đặc 
biệt nếu vì lý do gì đó quý vị không thể 
đến gặp mặt con. Điều quan trọng là 
quý vị phải bảo đảm rằng những thỏa 
thuận tiếp xúc này được ghi trong án 
lệnh hoặc Kế hoạch Nuôi dưỡng.

Nếu muốn tiếp xúc với con, điều 
rất quan trọng là bất kỳ ai giữ trách 
nhiệm cha mẹ đối với con quý vị biết 
cách liên lạc với quý vị. Nếu quý vị 
dời chỗ ở hoặc nếu đổi số điện thoại, 
quý vị phải báo cho họ biết.

Điều rất quan trọng là quý vị đến dự 
tất cả các lần tiếp xúc gặp mặt con. 
Nếu quý vị bỏ lỡ lần tiếp xúc với con 
và quý vị không có án lệnh tiếp xúc 
do Tòa án ban hành, người giữ trách 
nhiệm cha mẹ có thể giảm bớt số lần 
quý vị có thể tiếp xúc với con.

Tình hình đã thay đổi và tôi muốn xin con tôi lại: 

tôi có thể làm những gì? 
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Tôi có thể gặp con tôi thường xuyên như thế nào?

▲  Trong thời gian thủ tục tố tụng tòa án đang diễn ra, quý vị có thể tiếp xúc với 
con quý vị khá thường xuyên. Đối với trẻ sơ sinh, quý vị có thể tiếp xúc với 
cháu nhiều hơn một lần mỗi tuần (nhưng không phải luôn luôn như vậy). Đối 
với trẻ lớn hơn, quý vị có thể tiếp xúc với cháu mỗi tuần hoặc hai tuần một lần.

▲  Nếu Tòa phán quyết con quý vị sẽ trở về nhà với quý vị, quý vị có thể được 
phép tiếp xúc với cháu thường xuyên hơn đến khi cháu có thể trở về ở hẳn 
với quý vị. Điều này gọi là phục hồi.

▲  Nếu Tòa phán quyết sẽ không giao con lại cho quý vị, thông thường mức độ 
tiếp xúc thường xuyên sẽ giảm dần. 

▲  Quý vị được tiếp xúc với con thường xuyên như thế nào phụ thuộc rất nhiều 
vào hoàn cảnh riêng của con quý vị – tuổi tác, sức khỏe, nơi cháu sinh sống, 
thói quen của của cháu, giờ đi học và những thứ khác nhau xảy ra trong 
cuộc sống của cháu.



Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng từ 
chối giao con tôi cho gia đình 
tôi thì sao?
Nếu Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
giữ trách nhiệm cha mẹ đối với con 
quý vị, khi ấy Bộ Dịch vụ Cộng đồng có 
thể quyết định nơi con quý vị sẽ sinh 
sống. Tòa Thiếu nhi không thể chỉ thị 
cho Bộ Dịch vụ Cộng đồng phải giao 
con quý vị cho ai/nơi nào nuôi dưỡng.

Bất kỳ thân nhân nào trong gia đình 
quý vị đều có thể xin Bộ Dịch vụ Cộng 
đồng cho phép họ làm người nuôi 
dưỡng. Nếu Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
từ chối điều này, thân nhân của quý 
vị có thể nộp đơn lên Tòa Tài phán 
Quyết định Hành chính (Administrative 
Decisions Tribunal) xin họ tái duyệt 
quyết định của Bộ Dịch vụ Cộng đồng.

Nếu thân nhân hoặc người bạn muốn 
nuôi dưỡng con quý vị và Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng không đồng ý, quý vị bảo 
thân nhân hoặc người bạn quý vị nhờ 
người tư vấn về pháp luật.

Tôi lo ngại về việc con tôi 
được người khác nuôi dưỡng: 
tôi tìm tới nơi nào?
Nếu quý vị thực sự lo ngại rằng tình 
trạng của cháu không tốt khi người 
khác nuôi dưỡng cháu, điều quan trọng 
là quý vị nói chuyện với nhân viên phụ 
trách của họ càng sớm càng tốt.

Nếu thấy có điều gì đó đáng lo ngại 
trong lần tiếp xúc với con, quý vị hãy 

báo cho người giám sát lần tiếp xúc 
biết và yêu cầu họ ghi nhận điểm này. 
Quý vị phải nhớ hỏi nhân viên phụ 
trách về mối lo ngại này.

Nếu cảm thấy con có nguy cơ bị 
phương hại và Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
không giải quyết mối lo ngại này, quý 
vị nên gọi cho Đường dây Trợ giúp 
Bảo vệ Trẻ em qua số 132 111.

Nếu lo ngại về con quý vị hoặc quý vị 
gặp khó khăn giao tiếp với Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng và quý vị không thể giải 
quyết những mối lo ngại này với nhân 
viên phụ trách con quý vị hoặc Manager 
Casework, quý vị có thể gọi điện thoại 
khiếu nại với Đường dây Khiếu nại Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng qua số 1800 000 164.

Nếu vẫn còn lo ngại, quý vị có thể 
khiếu nại với Giám sát viên NSW 
(NSW Ombudsman) qua mạng 
Internet tại: www.ombo.nsw.gov.au

Giám sát viên là cơ quan giám sát độc 
lập giữ nhiệm vụ bảo đảm các cơ quan 
thuộc quyền giám sát của họ (bao gồm 
cả Bộ Dịch vụ Cộng đồng) chu toàn 
chức năng của họ đúng mức và cải 
thiện mặt phục vụ công chúng của họ.
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Getting Legal Advice

▲  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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