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Community Services want to talk about my kids: what will happen? Thai

กระทรวงบริการชุมชนต้องการพูดเรื่อง 
เกี่ยวกับลูกของฉัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?
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(kids in care) ได้ที่ลีเกิล เอด นิวเซาธ์เวลส์ 
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2 การไปขึ้นศาลเด็ก

3  เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
และฉันต้องการได้ลูกกลับคืน  
ฉันจะต้องทำาอย่างไร?
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กระทรวงบริการชุมชนคือใคร?
กระทรวงบริการชุมชนหรือท่ีเรียกว่าคอม 
มิวนิต้ี เซอร์วิส เป็นหน่วยงานใหญ่ของ
รัฐบาล นิวเซ้าเวลส์ ซ่ึงมีหน้าท่ีคุ้มครอง
เด็ก หน่วยงานน้ีเคยมีช่ือเรียกว่า ‘DOCS’ 
แต่ปัจจุบันน้ีคือกระทรวงบริการครอบครัว
และชุมชน (‘Community Services’ หรือ
กระทรวงบริการชุมชน) 

ทำาไมกระทรวงบริการชุมชนเข้า
มายุ่งเก่ียวกับครอบครัวของฉัน?
ผู้ใดก็ตามท่ีวิตกกังวลว่าลูกของคุณอาจ
ตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่ออันตรายร้ายแรง 
สามารถโทรศัพท์รายงานท่ี ‘สายช่วยเหลือ
การคุ้มครองเด็ก’ ได้ กฎหมายบังคับให้ผู้
ประกอบอาชีพบางประเภท เช่น  
ครูหรือแพทย์ รายงานความวิตกกังวลเก่ียว
กับเด็ก คนเหล่าน้ีได้รับการขนานนามว่า  
‘ผู้รายงานภายใต้การบังคับ’ 

คุณจะไม่ทราบว่มีใครรายงานเร่ือง
ครอบครัวของคุณหรือไม่ นอกเสียจาก
ว่ากระทรวงบริการชุมชนได้ดำาเนินการ
สอบสวนรายงานท่ีได้รับน้ันๆ กระทรวง
บริการชุมชนไม่สอบสวนเร่ืองท่ีมีผู้รายงาน
เข้ามาทุกเร่ือง 

‘การเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรง’ หมายความว่าอย่างไร?

กระทรวงบริการชุมชนอาจคิดว่าลูกของคุณกำาลังอยู่ในภาวะเส่ียงต่ออันตรายร้ายแรงด้วย
เหตุผลนานาประการ รวมท้ังการถูกทำาร้ายทางร่างกายหรือทางเพศ การถูกทอดท้ิง 
การอยู่ในสภาวะแวดล้อการใช้ยาเสพติดและหรือแอลกอฮอล์ของผู้ดูแล หรืสภาวะความ
รุนแรงในครอบครัว อน่ึง อาจเป็นไปได้ว่กระทรวงบริการชุมชนคิดว่าลูกของคุณได้เผชิญ
กับการเส่ียงต่ออันตราอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง หรือการเส่ียงต่ออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต

อน่ึง จะไม่มีการเปิดเผยตัวผู้รายงาน 
รายงานจะถูกเก็บเป็นความลับ และคุณไม่มี
สิทธิสอบถามว่าใครเป็นผู้รายงาน 

แล้วเกิดอะไรข้ึนหลังจากท่ีมีผู้
รายงาน?
ถ้ากระทรวงบริการชุมชนตัดสินใจสอบสวน
รายงานท่ีได้รับ เจ้าหน้าท่ีดูแลกรณีเฉพาะ 
(caseworker) อาจ:

s ติดต่อมาท่ีคุณ บางทีเขาอาจมาหาคุณท่ี
บ้านโดยการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่นัด
หมาย หรือมิฉะน้ันเขาอาจเชิญให้คุณมา
พบเขาท่ีสำานักงานก็ได้

s พูดกับลูกของคุณท่ีโรงเรียนหรือท่ีอ่ืน 
โดยเจ้าหน้าท่ีดูแลกรณีเฉพาะไม่จำาเป็น
ต้องขออนุญาตคุณก่อนท่ีเขาจะพูดกับลูก
ของคุณ

s สอบถามเร่ือเก่ียวกับครอบครัวของคุณา
กบุคคลอ่ืนๆ เช่น แพทย์ โรงพยาบาล 
ตำารวจ ครู หรือ ญาติ เจ้าหน้าท่ีดูแล
กรณีเฉพาะไม่จำาเป็นต้องขออนุญาตคุณ
ในการกระทำาดังกล่าว
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กระทรวงบริการชุมชนพรากลูก
ไปจากฉันได้ไหม? 
การท่ีกระทรวงบริการชุมชนเข้ามาเก่ียวข้อง
กับครอบครัวของคุณ มิได้หมายความว่าลูก
ของคุณจะถูกพรากจากคุณไปโดยอัตโนมัติ 
ถ้าเป็นไปได้ กระทรวงบริการชุมชนจะ
ทำางานร่วมกับคุณเพ่ือให้ลูกของคุณได้รับ
ความปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างดี
ระหว่างท่ีเขายังคงอยู่ในความดูแลของคุณ

บางที เจ้าหน้าท่ีดูแลกรณีเฉพาะอาจขอให้
คุณทำาบางส่ิงบางอย่างเพ่ือให้ลูกของคุณ
ปลอดภัย อาทิ เช่น เขาอาจขอร้องคุณว่า
อย่าให้คู่ครองของคุณพำานักอยู่กับคุณและลูก
ของคุณ ถ้าคุณไม่ทำาตามท่ีได้รับการขอร้อง 
ลูกของคุณก็อาจจะถูกพราจากการดูแลของ
คุณ

ถ้ากระทรวงบริการชุมชนคิดว่าขณะน้ีลูกของ
คุณกำาลังตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่อันตรายร้าย
แรงอย่างฉับพลัน กระทรวงบริการชุมชนก็
อาจเอาลูกไปจากคุณ ถ้าเป็นเช่นน้ี คุณจะต้อ
ข้ึนศาลเด็ก

กระทรวงบริการชุมชนอาจขอร้อง
ให้ฉันทำาอะไรบ้าง?
แต่ละครอบครัวแตกต่างกัน และมีหลาย
ส่ิงหลายอย่างท่ีกระทรวงบริการชุมชนอาจ
พยายามนำามาใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่าลูกของคุณ
ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีในระหว่าง
ท่ีเขาพำานักอยู่กับคุณ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีคือ

s โปรแกรมแทรกแซงแต่แรกเร่ิม
ครอบครัวของคุณอาจได้รับการจัดให้เข้า
อยู่ในโปรแกรมแทรกแซงแต่แรกเร่ิม เช่น 
โปรแกรมท่ีเรียกว่า ‘อนาคตท่ีแจ่มใสกว่า’ 
(‘Brighter futures’) หรือบริการช่วยเหลือ

ท่ีดำาเนินการโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่ของรัฐบาล 
บริการเหล่าน้ีทำางาร่วมกับครอบครัวของคุณ
เพ่ือจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ และช่วยให้
คุณกลับคืนสู่สภาพปกติิ

การเข้าร่วมของคุณกับบริการเหล่าน้ีเป็นการ
กระทำาโดยความสมัครใจ ไม่มีใครสามารถ
บังคับให้คุณเข้าร่วมหากคุณไม่ต้องการ 
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้รัการแนะนำาให้ไป
หา คุณก็ควรพิจารณาอย่างจริงจังท่ีจะทำางาน
ร่วมกับบริการเหล่าน้ี ในเม่ือบริการเหล่าน้ีมี
บทบาทเพ่ือช่วยคุณหยุดย้ังไม่ให้สถานการณ์
เลวร้ายไปกว่าท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงอาจลงเอยท่ีลูก
ของคุณถูกพรากไปจาการดูแลของคุณ 

s แผนการเฉพาะกรณี/แผนความ
ปลอดภัย/ข้อตกลง

โดยการร่วมมือกับคุณ กระทรวงบริการ
ชุมชนอาจทำาแผนเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียว
กับการดูแลลูกของคุณและเร่ืองท่ีคุณต้องทำา 
ซ่ึงอาจรวมถึงหลายส่ิงหลายอย่างท่ีคุณเห็น
ด้วยท่ีจะทำาและเห็นด้วยท่ีจะไม่ทำา

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจยอมตกลงว่าคุณจะ
ไม่เสพยาเสพติด และคุณจะเข้าร่วมในการ
ตรวจสารเสพติด

เป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิงถ้าคุณจะต้องปฏิบัติ
ตามแผนการเฉพาะกรณี แผนความปลอดภัย 
หรือข้อตกลงใดๆ ท่ีคุณทำาไว้กับกระทรวง
บริการชุมชน ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตาม ทางการ
อาจเอาลูกไปจากความดูแลของคุณ และการ
ดำาเนินคดีเก่ียวกับลูกของคุณก็จะเร่ิมข้ึนท่ี
ศาลเด็ก

ศาลเด็กจะได้รับข้อตกลงใดๆท่ีคุณทำาไว้ชุด
หน่ึง ถ้าคุณส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีคุณได้ตกลงท่ีจะทำา 
ศาลก็จะพิจารณาถึงเร่ืองน้ีเม่ือถึงเวลาตัดสิน
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ว่าควรจะออกคำาส่ังอย่างไรในกรณีเก่ียวกับ
ลูกของคุณ 

s  สัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบ
ของผู้ปกครอง

น่ีเป็นข้อตกลงท่ีทำาเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างคุณกับกระทรวงบริการชุมชน 
สัญญาน้ีจะระบุเง่ือนไขต่างๆ ท่ีคุณต้อง
ปฏิบัติตามเพ่ือปรับปรุงทักษะในการเป็นผู้
ปกครอง และเพ่ือทำาให้ม่ันใจได้ว่าลูกของ
คุณจะปลอดภัยและได้รับการดูแลท่ีดีี

ส่ิงท่ีคุณจำาเป็นต้องทำาภายใต้สัญญาว่าด้วย
ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง จะเป็นเร่ือง
ท่ีคุณตกลงท่ีจะทำาซ่ึงเก่ียวข้องโดยเฉพาะกับ
ครอบครัวของคุณ สัญญาว่าด้วยความรับ
ผิดชอบของผู้ปกครองอาจระบุให้คุณทอะไร
ก็ตามท่ีกระทรวงบริการชุมชนเห็นว่าจำาเป็น
ต่อความปลอดภัยของบุตรของคุณ อาทิ 
เช่น

s เข้ารับการให้คำาปรึกษาเก่ียวกับยาเสพติด
และแอลกอฮอล์ 

s  การตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด หรือ 
การตรวจแบบอ่ืนๆ เพ่ือหาสารเสพติด 

s  เข้าร่วมหลักสูตรการปรับปรุงทักษะการ
เป็นผู้ปกครอง 

s  ไปรับคำาปรึกษาเพ่ือช่วยคุณจัดการกับ
ปัญหาบางอย่างในชีวิตของคุณ เช่น  
การให้คำาปรึกษาเร่ืองการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว 

คุณควรแสวงหาคำาแนะนำาด้านกฎหมายก่อน
ท่ีจะเซ็นช่ือในสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบ
ของผู้ปกครอง

กระทรวงบริการชุมชนจะต้องให้คุณดูสัญญา
ท่ีเขาทำาข้ึน และให้เวลาคุณหารือกับทนาย
ของคุณก่อนท่ีคุณจะเซ็นสัญญา สัญญาท่ีทำา
เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำาไปลงทะเบียน
ได้ท่ีศาลเด็ก

การฝ่าฝืนสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ปกครอง

ถ้าคุณไม่กระทำาส่ิงท่ีคุณได้ตกลงท่ีจะกระทำาในสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้
ปกครอง กระทรวงบริการชุมชนอาย่ืนเอกสารแจ้งการละเมิดต่อศาลเด็กเก่ียวกับการก
ระทำาท่ีเป็นการฝ่าฝืนของคุณ

ถ้าเร่ืองเช่นน้ีเกิดข้ึน เป็นไปได้ท่ีกระทรวงบริการชุมชนจะย่ืนคำาร้องขอดูแลเด็กต่อศาล 
โดยอ้างว่าบุตรของคุณ”จำาเป็นต้องได้รับความดูแลและคุ้มครอง” และขอให้ศาลออกคำา
ส่ังเก่ียวกับบุตรของคุณ อาทิ เช่น กระทรวงบริการชุมชนอาจขอให้ศาลส่ังนำาเด็กออก
จากความดูแลของคุณ และให้ไปอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลอุปถัมภ์ เป็นต้น

ดังน้ัน จึงเป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิงท่ีคุณจะต้องเข้าใจข้อความในสัญญาอย่างถ่องแท้ก่อน
เซ็นช่ือ และต้องแน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตาทุกส่ิงท่ีคุณได้ตกลงท่ีจะทำาและปฏิบัติตาม
สัญญาได้ทุกประการ

อน่ึง คุณควรแสวงหาคำาแนะนำาด้านกฎหมายก่อนเซ็นช่ือในสัญญาว่าด้วยความรับผิด
ชอบของผู้ปกครองน้ี
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s ข้อตกลงว่าด้วยการดูแลช่ัวคราว 
ข้อตกลว่าด้วยการดูแลช่ัวคราวเป็นข้อตกลง
ท่ีทำาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคุณตกลงให้
บุตรของคุณพำานักอยู่ท่ีอ่ืนในระหว่างท่ีคุณ
กำาลังทำาส่ิงท่ีคุณจำาเป็นต้องทำาเพ่ือบุตรจะได้
กลับมาอยู่กับคุณอย่างปลอดภัย ข้อตกลง
น้ีอาจมีผลบังคับในานถึงสามเดือน และถ้า
เห็นพ้องต้องกัน ก็อาจยืดการบังคับใช้ต่อไป
ได้อีกสามเดือน

ถ้าคุณมีข้อวิตกกังวลใดๆ เก่ียวกับการเซ็น
ช่ือในข้อตกลงว่าด้วยการดูแลช่ัวคราวน้ี  
คุณควรแสวงหาคำาแนะนำาด้านกฎหมายก่อน
ท่ีจะเซ็นช่ือ

ในขณะท่ีคุณกำาลังจะทำาข้อตกลงว่าด้วยการ
ดูแช่ัวคราว คุณสามารถสอบถามกระทรวง
บริการชุมชนได้ว่บุตรของคุณจะพักอาศัยท่ี
ได เช่นจะนำาบุตรของคุณไปไว้กับสมาชิกคน
หน่ึงคนใดในครอบครัวของคุณหรืออย่างไร 
กระทรวงบริการชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าบุตร
ของคุณควรจะไปพำานักอยู่ท่ีใดในระหว่างท่ี
สัญญาว่าด้วยการดูแลช่ัวคราวกำาลังบังคับใช้ 
และถ้าไม่มีสมาชิกในครอบครัวท่ีเหมาะสม
ท่ีจะดูแลเด็ก กระทรวงบริการชุมชนก็จะนำา
ตัวบุตรของคุณไปพำานักอยู่กับผู้ดูแลอุปถัมภ์

s  แผนทางเลือกการปกครองบุตร
กระทรวงบริการชุมชนอาจเสนอแผนทาง
เลือกการปกครองบุตรถ้าลูกของคุณอายุ
เกิน 12 ปี และไม่สามารถอาศัยอยู่ท่ีบ้าน
ของคุณได้เน่ืองจากมีความขัดแย้ง แผนน้ีจะ
ระบุว่าบุตรของคุณจะต้องไปอาศัยอยู่ท่ีใด 
และบุตรของคุณจะติดต่อกับคุณและกับ 
สมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัวได้อย่างไรและ
เม่ือไร และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจเก่ียวกับการ
ศึกษาและการรักษาพยาบาลของบุตรของ
คุณ ท้ังคุณและบุตรของคุณต่างจะต้องได้
รับโอกาสท่ีจะหารือกับทนายของตน ก่อนท่ี
จะตกลงกับแผนทางเลือกการปกครองบุตร

s คำาร้องเร่ืองการนำาบุตรออกจาก
ครอบครัวและการดูแล

ถ้ากระทรวงบริการชุมชนไม่คิดว่าทางเลือก
หน่ึงใดข้างต้นน้ีจะรับประกันความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ หรือสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของบุตร
ของคุณได้ หรือได้มีการทดลอทางเลือกทาง
หน่ึงทางใดแล้ว และกระทรวงบริการชุมชน
ยังคงเห็นว่าบุตรของคุณยังตกอยู่ภายใต้การ
เส่ียงต่ออันตราย กระทรวงบริการชุมชนก็
อาจดำาเนินการทางกฎหมายเพ่ือนำาบุตรของ
คุณออกไปจากความดูแลของคุณ 

การยุติข้อตกลงการดูแลชั่วคราว

หลังจากท่ีคุณได้เซ็นช่ือในข้อตกลงการดูแลช่ัวคราวแล้ว คุณมีสิทธิ์ิยกเลิกเม่ือใดก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม คุณต้องคิดใคร่ครวญให้ดีในการกระทำาดังกล่าวน้ี ท้ังน้ีเพราะถ้าคุณขอ
ยกเลิก และกระทรวงบริการชุมชนเห็นว่ายังไม่เป็นการปลอดภัยท่ีบุตรของคุณจะกลับ
มาอยู่ภายใต้การดูแลของคุณ ทางกระทรวงบริการชุมชนก็อาจเร่ิมดำาเนินคดีในศาลเด็ก 
คุณควรหารือกับทนายก่อนท่ีจะยุติข้อตกลงการดูแลช่ัวคราวก่อนกำาหนด
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s  พูดกับเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณีเพ่ือจะได้
ทราบว่าเหตุใดกระทรวงบริการชุมชนจึง
เข้ามายุ่งเก่ียวกับครอบครัวของคุณ

s  พยายามผูกมิตรกับเจ้าหน้าท่ีของ
กระทรวงบริการชุมชนี แม้ว่าคุณจะไม่
เห็นด้วยกับเหตุผลท่ีเขาเข้ามายุ่งเก่ียว
กับครอบครัวของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถ
แก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณี
ได้ คุณก็ควรขอพูดกับผู้จัดการของเจ้า
หน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณี

s  พึงระลึกว่า ไม่ว่าเร่ืองใดท่ีคุณพูดกับเจ้า
หน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณี จะไม่ถูกถือว่า
เป็นความลับ โดยปกติ เจ้าหน้าท่ีจะจด
บันทึกคำาพูดระหว่างคุณกับเขา อะไร
ก็ตามท่ีคุณพูดหรือทำา อาจถูกนำาไปใช้
เป็นหลักฐานปรักปรำาคุณในศาลถ้าเร่ือง
ของคุณถูกส่งไปท่ีศาลเด็ก 

s รีบหาคำาแนะนำาด้านกฎหมายทันทีท่ี
กระทรวงบริการชุมชนเข้ามาเก่ียวข้อง
กับครอบครัวของคุณ 

s  เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าคุณคงจะรู้สึกหวาดกลัว
และวุ่นวายใจเม่ือกระทรวงบริการชุมชน
เข้ามายุ่งเก่ียวกับชีวิตของคุณ แต่ถ้าคุณ
ร้องตะโกน สบถ ล่วงละเมิด หรือขู่เข็ญ
จ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณี การกระทำา
ของคุณจะทำาให้เร่ืองต่างๆเลวร้ายย่ิงข้ึน 

s อาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณจะจำาไว้ว่า เจ้า
หน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณีมีหน้าท่ีทำาให้แน่ใจ
ว่าลูกของคุณได้รับการดูแลท่ีดีท่ีสุด 

s ถ้าเจ้าหน้าท่ีดูแลกรณีเฉพาะขอให้คุณ
ไปพบกับบริการหรือหน่วยให้ความช่วย
เหลือต่างๆ เพ่ือปรับปรุงทักษะการเป็น
ผู้ปกครอง และทำาให้แน่ใจว่าลูกของ
คุณปลอดภัย คุณก็ควรจะปฏิบัติตาม
โดยการไปหาหน่วยงานเหล่าน้ันตามคำา

แนะนำา ครอบครัวทุกครอบครัวต้องการ
ความช่วยเหลือไม่วันใดก็วันหน่ึง และ
การร่วมมือกับบริการเหล่าน้ีอาจช่วย
ระงับไม่ให้เร่ืองต่างๆ เลวร้ายย่ิงไปกว่า
เดิม และป้องกันไม่ให้ทางการพรากบุตร
ของคุณไปจากการดูแลของคุณด้วย 

s ถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นการจำาเป็นสำาหรับ
คุณ เม่ือคุณต้องพบปะกับเจ้าหน้าท่ีดูแล
เฉพาะกรณี คุณก็สามารถหาบุคคลใด
บุคคลหน่ึงให้มาเป็นผู้ช่วยคุณ คุณควร
เลือกบุคคลท่ีสามารถช่วยคุณควบคุม
อารมณ์ของคุณได้ และสามารถช่วยคุณ
จดจำาเร่ืองท่ีพูดคุยกันภายหลังการพบปะ 

s   ขอสำาเนาบันทึกการพบปะทุกคร้ังจาก
กระทรวงบริการชุมชน รวมท้ังสำาเนาข้อ
ตกลงใดๆท่ีคุณเซ็นช่ือ แล้วเก็บเอกสาร
เหล่าน้ีไว้ในท่ีปลอดภัย 

s  คุณควรเก็บบันทึกประจำาวันหรือสมุด
บันทึก จดบันทึกการพบปะและการนัด
หมายทุกคร้ังกับทนายความของคุณ  
เจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณี ศาล แพทย์ 
ท่ีปรึกษา และคนอ่ืนๆ เพ่ือคุณจะได้ไม่
หลงลืม

s  จดบันทึกการโทรศัพท์ทุกคร้ังท่ีคุณโทร
ถึงทนายความและเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะ
กรณี แม้ว่าจะเป็นเพียงแต่การฝาก
ข้อความโดยท่ีคุณไม่ได้พูดกับบุคคลผู้
น้ัน ถ้าเป็นไปได้ ควรขอทราบและจดช่ือ
พนักงานต้อนรับหรือใครก็ตามท่ีคุณฝาก
ข้อความไว้ในสมุดบันทึกของคุณ 

s เก็บบันทึกหลักสูตรทุกอย่าง และบริการ
ต่างๆ ท่ีคุณได้เข้าร่วม

คำาแนะนำาเก่ียวกับการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณี  
ของกระทรวงบริการชุมชน
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มีคนรายงานไปยังกระทรวงบริการชุมชน

หรือ

หรือ

กระทรวงบริการชุมชนแนะนำาให้ไปหาบริการต่างๆ

อาจเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระทรวงบริการชุมชนเข้ามายุ่ง 
เกี่ยวกับครอบครัว

จบเรื่อง

กระทรวงบริการชุมชนสอบสวนและตัดสินว่าเด็ก  
“อยู่ภายใต้การเส่ียงต่ออันตรายร้ายแรง” หรือไม่

กระทรวงบริการชุมชนจะไม่ลงมือทำาอะไร 
หรืออาจแนะนำาให้ไปหาบริการอ่ืนๆ 

บันทึกจะถูกเก็บไว้ในแฟ้ม

กระทรวงบริการชุมชนจะตัดสินว่าควรมีการ
ดำาเนินการอย่างไรหรือไม่ เพ่ือคุ้มครองเด็ก หรือ
ทำาให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการดูแลอย่าเหมาะสม

กระทรวงบริการชุมชนและครอบครัวตกลงเร่ืองแผน
ปฏิบัติการเพ่ือคุ้มครองเด็ก

กระทรวงบริการชุมชนนำาตัวเด็กออกจากครอบครัว 
และ/หรือขอให้ศาลเด็กออกคำาส่ังศาล
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การหคำาแนะนำาทางกฎหมาย
s  Legal Aid NSW:  

โทรศัพท์ 1800 551 589 หรือไปท่ี 

www.legalaid.nsw.gov.au 

s  LawAccess NSW:  

โทรศัพท์ 1300 888 529 หรือไปท่ี 
www.lawaccess.nsw.gov.au

ถ้าไม่อยู่

ถ้าไม่

ถ้าอยู่

ถ้ใช่


