
Sơ lược về Chương trình Trợ giúp Nuôi dưỡng Cố định

Ở NSW, chính phủ và luật pháp giúp bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại và giữ các em được an toàn. Giữ đứa 
trẻ ở cùng với gia đình một cách an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu nhà của đứa trẻ đang ở không an 
toàn, chúng tôi phải tìm một nơi khác an toàn cho đứa trẻ.

Chúng tôi đang thực hiện các thay đổi về cách chúng tôi trợ giúp trẻ em và thanh thiếu niên khi nhà các em ở không còn an 
toàn. Tên của các thay đổi này là Chương trình Trợ giúp Nuôi dưỡng Cố định (Permanency Support Program – PSP).

'Cố định' (‘Permanency’) có nghĩa là trẻ em và thanh thiếu niên sống trong mái ấm gia đình an toàn, cố định và được nuôi 
dưỡng. Điều này cũng có nghĩa là tiếp tục duy trì mối quan hệ với bạn bè, gia đình, cộng đồng và văn hóa của các em. 
Tình trạng nuôi dưỡng cố định sẽ giúp trẻ em có cơ hội tốt hơn để có cuộc sống vui vẻ và độc lập như là người trưởng thành.

Chúng tôi cố gắng hết sức để trợ giúp trẻ em có được tình trạng nuôi dưỡng cố định. Những thay đổi 
này sẽ bảo đảm các em không bị mất những điều tốt đẹp của một mái ấm gia đình. Nhân viên phụ trách 
(caseworkers) của FACS và các tổ chức khác sẽ làm việc với nhau. Chương trình này giúp đáp ứng nhu 
cầu riêng của từng đứa trẻ. 

Bảo toàn hoặc trở về với gia đình luôn luôn là 
cách ưu tiên nếu an toàn cho đứa trẻ. Cách này 
sẽ phụ thuộc vào từng đứa trẻ và lợi ích tốt nhất 
của từng em.

Những cách dẫn đến mái ấm gia đình cố định

Có nhiều cách khác nhau để đứa trẻ có thể có mái ấm gia đình an 
toàn. Những cách thức này gọi là các cách thức (pathways). 
Những cách đó là:

1 Nhận con nuôi 
không phải là lựa 
chọn ưu tiên đối với 
trẻ em Thổ dân

Các cách dẫn đến Tình trạng nuôi dưỡng cố định
Nhận con nuôi công khai

Chúng tôi muốn bảo đảm trẻ em 
và thanh thiếu niên được an toàn 
và vui vẻ. Chúng tôi muốn các em 
có mái ấm gia đình. Cách tốt nhất 
để thực hiện việc này là lập kế 
hoạch với các em để có được mái 
ấm gia đình cố định. Điều này gọi 
là 'mục tiêu nuôi dưỡng cố định' 
(‘permanency goal’). Mục tiêu nuôi 
dưỡng cố định sẽ giúp trẻ em và 
gia đình biết chắc chắn về nơi đứa 
trẻ sẽ sinh sống trong tương lai. 
Tùy thuộc vào nhu cầu của các em, 
mái ấm gia đình cố định sẽ khác 
nhau đối với mỗi đứa trẻ.

Nhân viên phụ trách sẽ tìm cách đạt 
được mục tiêu nuôi dưỡng cố định 
với trẻ em, gia đình và những người 
khác yêu thương đứa trẻ. Trẻ em và 
thanh thiếu niên sẽ được đóng góp 
ý kiến trước khi đưa ra quyết định. 
Mọi người sẽ làm việc chung với nhau.

Điều này có ý nghĩa 
gì đối với trẻ em & 
thanh thiếu niên

BẢO TOÀN GIA ĐÌNH

NHẬN CON NUÔI 
CÔNG KHAI 1

NUÔI DƯỠNG DÀI HẠN

QUYỀN GIÁM HỘ

Điều này có nghĩa là duy 
trì đứa trẻ với cha mẹ, 
gia đình hoặc họ hàng 
của em, nếu an toàn.

Đây là trường hợp đứa  
trẻ trở thành con nuôi 
hợp pháp của một gia 
đình khác suốt đời.

Đây là trường hợp một 
người hoặc nhiều người 

không phải là cha mẹ  
ruột mà có được trách 

nhiệm pháp lý nuôi dưỡng 
đứa trẻ cho đến khi đứa trẻ 

trưởng thành.

Đây là trường hợp đứa trẻ được nuôi dưỡng cố định 
(ví dụ với người bảo dưỡng hoặc bà con).

Điều này có nghĩa là đưa 
đứa trẻ trở về sống cùng 
với gia đình nếu an toàn 

khi trở về nhà.

TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH
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Nhận con nuôi công khai

Mọi thắc mắc về các cách nuôi dưỡng cố định, xin hãy nói 
chuyện với nhân viên phụ trách. Nhân viên phụ trách có thể 
hướng dẫn và giúp đỡ. Họ luôn sẵn lòng trợ giúp trẻ em,  
gia đình và người bảo dưỡng.

Email permanency.support@facs.nsw.gov.au

Muốn biết thêm thông tin về Chương trình Trợ giúp Tình trạng 
Nuôi dưỡng Cố định (Permanency Support Program), truy cập 
www.facs.nsw.gov.au/psp

Thắc mắc và trợ giúp

Các án lệnh nhận con nuôi là các phán quyết pháp lý của Tòa án để trẻ em có mái ấm gia đình suốt đời như là 
người trong gia đình nuôi của em. Theo luật, mối quan hệ giữa đứa trẻ và cha mẹ nuôi cũng giống như là đứa trẻ 
ở trong gia đình từ khi chào đời.

Nhận con nuôi công khai(open adoption) sẽ chỉ xảy ra nếu đứa 
trẻ không thể sống an toàn trong gia đình của em và nếu việc 
nhận con nuôi đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ. Không ai có thể tự 
quyết định nhận con nuôi. Mọi người quan trọng trong cuộc đời 
của trẻ em đều có cơ hội trình bày quan điểm của họ. Nhu cầu 
của đứa trẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, và đứa trẻ có 
thể bày tỏ cảm xúc của mình về việc nhận con nuôi. Thanh thiếu 
niên từ 12 tuổi trở lên có thể đồng ý hợp pháp đối với việc nhận 
con nuôi chính bản thân mình. Điều này có nghĩa là em này có 
thể đồng ý nhận con nuôi ngay cả khi cha mẹ của em không 
đồng ý.

Tất cả trẻ em nên cảm thấy không hổ thẹn về con người và nguồn 
gốc của mình. Trong trường hợp nhận nuôi công khai, trẻ em 
biết càng nhiều càng tốt về con người của mình và gia đình ruột 
thịt của mình. Hình thức nhận con nuôi được gọi là 'công khai' 
(‘open’) bởi vì nó không cắt đứt mối quan hệ giữa đứa trẻ và gia 
đình ruột thịt. Các em tiếp tục gặp những người trong gia đình 
của mình. Các em trao đổi tin nhắn và thông tin. Các em tìm hiểu 
về nguồn gốc gia đình của mình, bao gồm nền văn hóa của mình.

Cha mẹ nuôi giúp các em thực hiện điều này bằng cách làm 
theo kế hoạch đã được đồng ý. Kế hoạch này cho thấy cách họ 
sẽ giúp đứa trẻ giữ liên lạc với gia đình và nền văn hóa của em 
như thế nào.

DECIDE

 

APPLY

  

COURT ORDER

4
If it is the best 
option, adoption is 
set as the child’s 
permanency goal.

EXPLORE ASSESS

A qualified person:
records the views of 
everyone involved.
makes sure each carer 
is suitable and adoption 
is in the child’s best 
interests.

If it is ...

The Court looks at 
all of the evidence 
and makes a 
decision.

Caseworkers talk to the child 
and people who are 
important to the child. They 
consider the best permanent 
option.
If adoption may be suitable …

PREPARE

Caseworkers 
make sure 
everyone knows 
what adoption is, 
and what would 
change.  

Here’s how adoption happens

67

PROGRESS

FACS collects the evidence the 
Court needs and makes a plan for 
what happens after adoption. They 
get the consent of the child if the 
child is aged 12 or over. They ask for 
the consent of the birth parent/s if 
the child is under 12.

5

FACS lodges an 
adoption application 
in the Court. 

 

1 2 3

Đây là tiến trình nhận con nuôi

Nhân viên phụ trách nói chuyện 
với đứa trẻ và những người quan 
trọng đối với đứa trẻ. Họ xem xét 
hình thức cố định tối ưu.
Nếu hình thức nhận con nuôi có 
thể sẽ phù hợp…

Tòa xem xét tất cả 
các bằng chứng và 
phán quyết.

FACS nộp đơn xin nhận 
con nuôi lên Tòa án. 

FACS thu thập bằng chứng mà Tòa án cần 
và lập kế hoạch cho những gì xảy ra sau việc 
nhận con nuôi. Họ yêu cầu đứa trẻ ưng thuận 
nếu đứa trẻ từ 12 tuổi trở lên. Họ yêu cầu cha 
mẹ ruột ưng thuận nếu đứa trẻ dưới 12 tuổi.

Nhân viên phụ trách 
bảo đảm mọi người 
đều hiểu nhận con 
nuôi là gì và những gì 
sẽ thay đổi.

Nếu đó là hình thức tối 
ưu, việc nhận con nuôi 
sẽ được đặt làm mục 
tiêu nuôi dưỡng cố định 
của đứa trẻ.

Một người chuyên nghiệp:

•  ghi lại ý kiến của mọi người 
liên quan.

•  bảo đảm mỗi người bảo 
dưỡng đều thích hợp và việc 
nhận con nuôi là vì lợi ích 
tốt nhất của đứa trẻ.

Nếu đúng vậy...

TÌM HIỂU

ÁN LỆNH TÒA ÁN NỘP ĐƠN TIẾN TRIỂN

CHUẨN BỊ QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ
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