
Đơn xin của tôi sẽ được xem xét như thế nào?
Quá trình xem xét sẽ bao gồm nhiều chuyến thăm tại nhà để 
trao đổi với quý vị về đơn xin đồng thời giải đáp bất kỳ thắc mắc 
nào quý vị có thể có.

Chúng tôi sẽ làm quen với quý vị và tìm hiểu lý do tại sao quý vị 
muốn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng.

Quý vị cũng cần cung cấp các thông tin sau đây về bản thân

Khám sức khỏe
Quý vị sẽ được yêu cầu hoàn thành một danh sách kiểm tra về 
sức khỏe, nhờ đó chúng tôi sẽ biết rằng quý vị không gặp vấn 
đề y tế nào gây khó khăn trong việc chăm sóc trẻ em.

Bác sĩ của quý vị cũng sẽ hoàn thành bảng câu hỏi y tế về sức 
khỏe của quý vị.

Quý vị sẽ được hỏi về:

 • Sức khỏe thể chất của quý vị
 •  Sức khỏe tinh thần của quý vị
 •  Việc sử dụng rượu và/hoặc thuốc (có kê toa và không kê toa)
 • Hút thuốc

Kiểm Tra Tiền Án Tiền Sự và Khả Năng Làm 
Việc với Trẻ Em
Việc kiểm tra này rất quan trọng nhằm đảm bảo trẻ em và 
thanh thiếu niên được an toàn khi ở cùng những người chăm 
sóc mình. Có tiền án tiền sự không nhất thiết đồng nghĩa với 
việc quý vị không thể trở thành người chăm sóc, nhưng quý vị 
cần phải vượt qua việc Kiểm Tra Khả Năng Làm Việc với Trẻ Em.

Kiểm tra người cho ý kiến xác minh
Quý vị sẽ phải cung cấp sự xác minh từ hai người không phải 
là họ hàng  quý vị và những người đó đã biết quý vị ít nhất hai 
năm. Những người này có thể là đồng nghiệp, bạn bè hoặc 
thành viên trong cộng đồng của quý vị, chẳng hạn như một 
huấn luyện viên bóng đá.

Chúng tôi sẽ yêu cầu họ cho biết về tính cách của quý vị, độ tin 
cậy và cam kết của quý vị trong việc chăm sóc trẻ em và thanh 
thiếu niên.

Kiểm tra tiểu sử
Thực hiện kiểm tra nhằm tìm hiểu liệu trước đây quý vị đã bị 
báo cáo cho cơ quan Dịch Vụ Cộng Đồng hay chưa. Nếu hồ sơ 
của quý vị cho thấy rằng quý vị có thể không thể chăm sóc an 
toàn cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên, thì quý vị có thể không 
thể trở thành người chăm sóc.

Kiểm tra người chăm sóc nuôi dưỡng 
trước đây
Thực hiện kiểm tra đối với những người đã từng là người chăm 
sóc nuôi dưỡng  hoặc xin làm người chăm sóc nuôi dưỡng  cho 
một cơ quan khác.

Chuẩn bị nhà ở
Quý vị sẽ cần đảm bảo nhà của quý vị là một nơi an toàn và phù 
hợp cho trẻ em và thanh thiếu niên. Người xem xét đơn sẽ cung 
cấp thêm thông tin cho quý vị.

Hãy bắt đầu từ Danh Sách Kiểm Tra An Toàn Nhà Ở của  
Kidsafe NSW (The Kidsafe NSW Home  Safety Checklist)  
để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của quý vị. Xem trên trang  
web: www.kidsafe.com.au/home-safety 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN ĐỂ TRỞ THÀNH 
NGƯỜI CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG 
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Dù thời gian một đứa trẻ ở với quý vị là bao lâu, thì với tư cách 
là người chăm sóc nuôi dưỡng , quý vị vẫn có thể tạo ra sự khác 
biệt mãi mãi trong cuộc sống của các em.

Các gia đình nuôi dưỡng  thuộc đủ mô hình và quy mô. Về nhiều 
mặt họ không khác gì so với các gia đình ‘khác’; họ đem tới tình 
yêu, sự chăm sóc, hỗ trợ, ổn định, sự gắn kết và cảm giác thân 
thuộc.

Việc nuôi dưỡng  có thể rất hữu ích cho cả người chăm sóc và trẻ 
em, nhưng giống như bất kỳ quá trình nuôi dạy con cái nào, đây 
cũng có thể là thách thức.

Có phương thức chăm sóc phù hợp với gia 
đình của quý vị. 
Có nhiều kiểu người chăm sóc đang được cần tới — người nuôi 
dưỡng , họ hàng chăm sóc, chăm sóc khẩn cấp, chăm sóc thay thế, 
cha mẹ nuôi và người giám hộ. Trẻ có thể cần chăm sóc trong một 
đêm, trong một tuần, trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Một cộng đồng đặc biệt đang chờ đón quý vị.
Quý vị được mời tham gia một cộng đồng người chăm sóc nuôi 
dưỡng đặc biệt trên toàn tiểu bang New South Wales, nơi quý vị 
sẽ được đào tạo và hỗ trợ trên hành trình trở thành người nuôi 
dưỡng  và là nơi quý vị có thể hình thành những mối quan hệ và 
kết bạn lâu dài.

Hiện tại, không có đủ người chăm sóc nuôi dưỡng  để chăm 
sóc cho các trẻ em có nhu cầu trên khắp tiểu bang New South 
Wales. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần thêm nhiều người 
chăm sóc hơn ở tất cả các phương thức chăm sóc.

Tôi Có Thể Trở Thành Người Chăm Sóc Bằng 
Cách Nào?
Hãy Liên lạc Tới My Forever Family
Điều đầu tiên cần làm là liên lạc với Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm 
Sóc (Carer Support Team) của chúng tôi theo số 1300 782 975 
hoặc gửi thư điện tử tới enquiries@myforeverfamily.org.au

Chúng tôi sẽ giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của quý vị và trao đổi 
về hoàn cảnh của quý vị.

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin và nguồn tài liệu tham 
khảo về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng , người  
giám hộ hoặc nhận nuôi con từ chương trình chăm sóc ngoài 
gia đình bằng cách truy cập trang mạng của chúng tôi:  
www.myforeverfamily.org.au

Nếu quý vị quyết định thực hiện bước tiếp theo, chúng tôi sẽ 
giới thiệu quý vị đến một cơ quan về chăm sóc nuôi dưỡng  
trong khu vực của quý vị. Sau đó một đại diện của cơ quan đó 
sẽ liên lạc với quý vị về việc bắt đầu quy trình nộp đơn xin.

Quý vị có sẵn lòng và nhà quý vị có sẵn chỗ ở để tạo ra sự 
khác biệt cho cuộc đời của một đứa trẻ không?

TÔI CÓ THỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHĂM 
SÓC ĐƯỢC KHÔNG?
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Khi trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng , một phần quan 
trọng trong vai trò của quý vị sẽ là hỗ trợ những trẻ em mà quý 
vị chăm sóc dành thời gian cho gia đình của các em.

Thời gian dành cho gia đình từng được gọi là ‘tiếp xúc’. Thời 
gian dành cho gia đình là cơ hội để cho trẻ em và thanh thiếu 
niên được chăm sóc ngoài gia đình, được giám hộ hoặc người 
được nhận nuôi, dành thời gian bên cha mẹ, anh chị em và 
những người quan trọng khác trong cuộc sống của mình.

Giúp trẻ em và thanh thiếu niên đang được chăm sóc dành thời 
gian tích cực bên gia đình là một trong những điều quý giá nhất 
quý vị có thể làm cho các em. Đối với một đứa trẻ hoặc một 
người trẻ tuổi, thời gian dành cho gia đình có thể là cách để họ:

 • Xây dựng cảm giác thân thuộc

 • Thích nghi với sự mất mát

 • Dành thời gian với anh chị em của các em nếu các em 
không thể sống cùng nhau

 • Kết nối với gia đình và văn hóa của các em

 • Giúp các em cảm thấy thoải mái về việc yêu thương 
và chăm sóc cho cả gia đình ruột thịt và gia đình nuôi 
dưỡng  hoặc nhận nuôi của các em

 • Phát triển sự hiểu biết thực tế về gia đình và câu chuyện 
cuộc sống của chính các em

Với tư cách là người chăm sóc, người giám hộ hoặc cha mẹ nuôi, 
thời gian dành cho gia đình có thể giúp quý vị hiểu sâu hơn về 
trẻ hoặc người trẻ tuổi mà quý vị đang chăm sóc. Đó cũng là 
một cách để quý vị xây dựng mối quan hệ với gia đình ruột thịt 
của các em.

Thời gian dành cho gia đình sẽ bao gồm 
những gì?
Cách tốt nhất để có thời gian dành cho gia đình tùy thuộc vào 
từng tình huống của trẻ. Thời gian dành cho gia đình có thể là:

 • Gặp mặt trực tiếp

 • Gặp mặt trực tiếp có giám sát.  Tùy thuộc vào tình 
huống, người giám sát có thể là người chăm sóc nuôi 
dưỡng , hoặc đó có thể là người làm công tác nghiên 
cứu dựa trên nhóm đối tượng cụ thể

 • Trò chuyện qua điện thoại hoặc Skype

 • Trao đổi thư, thiếp hoặc thư điện tử, ảnh và video

Cơ quan của quý vị sẽ cung cấp thêm thông tin khi quý vị trải 
qua quá trình đào tạo, cũng như hỗ trợ liên tục về thời gian 
dành cho gia đình sau khi có trẻ đến sống với quý vị.

THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH:  
HỖ TRỢ MỐI QUAN HỆ CỦA TRẺ VỚI GIA ĐÌNH

Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên cần duy trì các mối quan 
hệ quan trọng của mình và có được ý thức mạnh mẽ về bản 
sắc và văn hóa của mình khi trưởng thành.
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Khi có thể, trẻ em và thanh thiếu niên CALD sẽ được gửi tới cho 
người chăm sóc có cùng một nền văn hóa. Trẻ em được hỗ trợ 
duy trì sự kết nối với văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của mình sẽ 
đạt được thành công tốt hơn khi trưởng thành.

Nếu quý vị có nền tảng đa văn hóa và ngôn ngữ, có một trái tim 
rộng mở và cam kết giúp trẻ em kết nối với gia đình, cộng đồng 
và văn hóa của mình, thì mong quý vị liên lạc với chúng tôi!

My Forever Family NSW có thể cung cấp cho quý vị:

 • Sự đào tạo và hỗ trợ liên tục

 • Quyền sử dụng dịch vụ thông dịch viên*

 • Giới thiệu đến một cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng  có 
khả năng cung cấp hỗ trợ phù hợp về văn hóa.

*  Nếu quý vị cần thông dịch viên, vui lòng gọi cho Dịch vụ Thông Phiên 
Dịch Toàn quốc (TIS National) theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi tới My 
Forever Family theo số 1300 782 975. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 
9:30 sáng tới 4:30 chiều. 

 

Chăm sóc trẻ em từ một nền văn hóa khác 
My Forever Family NSW cũng hỗ trợ những người chăm 
sóc không có nền tảng văn hóa chung với những trẻ mà họ 
chăm sóc.

Người chăm sóc có thể làm rất nhiều việc để giúp trẻ em duy trì 
kết nối với cộng đồng và nuôi dưỡng ý thức về bản sắc của các 
em.

Chương Trình Hỗ Trợ Văn Hóa  
(Cultural Support Plans)
Nếu quý vị chăm sóc một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên từ một 
nền văn hóa khác với nền văn hóa của quý vị, thì cơ quan của 
quý vị sẽ hỗ trợ quý vị xây dựng Kế Hoạch Hỗ Trợ Văn Hóa để 
giúp các em kết nối với văn hóa và ngôn ngữ của mình.

Chương trình có thể bao gồm các hoạt động:

 • Tham gia các lớp ngôn ngữ
 • Dành thời gian với gia đình và bạn bè có cùng nền văn 

hóa

 • Tham gia một nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo, giáo đường 
hoặc ngôi chùa

 • Tới các lễ hội và hoạt động văn hóa

 • Trải nghiệm ẩm thực, khiêu vũ, âm nhạc, nghệ thuật, v.v. 
của nền văn hóa đó. 

NSW cần những người chăm sóc đến từ tất cả các nền tảng 
văn hóa và nói tất cả các ngôn ngữ để chăm sóc trẻ em 
nhằm giúp trẻ em và thanh thiếu niên Đa Văn Hóa và Ngôn 
Ngữ (CALD) duy trì sự kết nối với gia đình, cộng đồng, ngôn 
ngữ, tôn giáo và văn hóa.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VĂN HÓA  
NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ TRẺ EM CÓ NỀN TẢNG ĐA  VĂN HÓA VÀ NGÔN NGỮ (CALD) 
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Tôi quan tâm đến việc trở thành người 
chăm sóc hoặc muốn biết thêm thông tin về 
việc chăm sóc nuôi dưỡng. Tôi nên làm gì?
Hãy liên lạc với Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc của chúng tôi 
theo số 1300 782 975 hoặc qua thư điện tử. Họ sẽ giải đáp bất 
kỳ thắc mắc nào của quý vị và trao đổi về hoàn cảnhcủa quý vị.

Nếu quý vị quyết định thực hiện bước tiếp theo, họ sẽ giới thiệu 
quý vị đến một cơ quan về chăm sóc nuôi dưỡng  trong khu vực 
của quý vị. Sau đó một đại diện của cơ quan đó sẽ liên lạc với 
quý vị về việc bắt đầu quy trình nộp đơn xin.

Người chăm sóc nuôi dưỡng  cần những yếu 
tố gì và sẽ tham gia những loại kiểm tra 
nào?
Phẩm chất quan trọng nhất mà chúng tôi tìm kiếm ở người 
chăm sóc nuôi dưỡng  là khả năng chia sẻ cuộc sống của quý vị 
với trẻ em. Chúng tôi cần những người có thời gian, không gian 
trong gia đình và khả năng nuôi dạy những trẻ gặp khó khăn 
trong cuộc sống.

Phải thực hiện quy trình kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng 
người chăm sóc nuôi dưỡng  là những người phù hợp và có cam 
kết nuôi dạy trẻ khi vẫn còn cần. Những người chăm sóc tiềm 
năng phải cung cấp người đưa ra ý kiến xác mình , kiểm tra y tế 
và lý lịch tư pháp, đồng thời được phỏng vấn nhiều lần trong 
quá trình xem xét. Có tiền án tiền sự không nhất thiết đồng 
nghĩa với việc quý vị không thể trở thành người chăm sóc.

Nhà ở của quý vị cũng sẽ cần phải đạt một số tiêu chuẩn an 
toàn, nhưng quý vị sẽ có cơ hội thay đổi ngôi nhà của quý vị 
thành một nơi an toàn cho trẻ em trong quá trình nộp đơn.

Các cặp đôi đồng giới và người độc thân có 
thể trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng  
không? Có cần phải có một phụ huynh ở nhà 
không? Nếu chưa từng có con thì sao?
Người chăm sóc bao gồm mọi người thuộc mọi thành phần, 
kể cả những người độc thân và các cặp đồng giới. Ví dụ, một 
chuyên gia độc thân có những ngày cuối tuần rảnh rỗi dành cho 
dịch vụ chăm sóc thay thế mỗi tháng một lần; những người có 
con cái đã lớn sẵn lòng cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp; 
hoặc có lẽ một cặp đôi có thể chào đón nhiều anh chị em ở nhà 
lâu dài.

Quý vị không cần là người đã có con. Kinh nghiệm với trẻ em rất 
hữu ích nhưng không cần thiết.

Mất bao lâu để trở thành người chăm sóc? 
Thời gian thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh 
của quý vị, nhưng nhìn chung quý vị có thể 
mất vài tháng.
Để trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng , có phải chuẩn bị để 
chăm sóc một trẻ vô thời hạn không?

Không. Khi quý vị nộp đơn xin để trở thành người chăm sóc, quý 
vị sẽ được yêu cầu suy nghĩ về khoảng thời gian quý vị chuẩn bị 
để chăm sóc một đứa trẻ.

Ví dụ, người chăm sóc khẩn cấp và ngắn hạn sẽ chăm sóc trẻ 
trong khoảng thời gian ngắn hơn. Điều này có thể có nghĩa là vài 
ngày, vài tuần hoặc vài tháng đối với người chăm sóc khẩn cấp, 
cho đến một hoặc hai năm đối với người chăm sóc ngắn hạn.

Người chăm sóc thay thế cung cấp dịch vụ chăm sóc không 
thường xuyên – có thể là vào buổi tối mỗi tuần một lần hoặc 
vào cuối tuần một tháng một lần – để cho người chăm sóc 
thường xuyên của trẻ được nghỉ ngơi.

Đối với trẻ không thể trở về sống ở nhà, các em sẽ được sắp xếp 
nơi ở thay thế lâu dài, với người chăm sóc dài hạn, người giám 
hộ hoặc cha mẹ nuôi.

Nếu một trẻ cần được chăm sóc nuôi dưỡng, 
thường các em đã trải qua một số chấn 
thương – người chăm sóc được  hỗ trợ hoặc 
đào tạo như thế nào để giúp các em đối phó 
với điều đó?
Tất cả những người nuôi dưỡng  đều có một người quản lý hồ sơ 
từ cơ quan sẵn sàng đưa ra lời khuyên và hỗ trợ thiết thực. Đối 
với trẻ em và người chăm sóc cần được hỗ trợ thêm, thì người 
quản lý hồ sơ của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến các chuyên 
gia như nhà tâm lý học, bác sĩ nhi khoa và chuyên gia về âm 
ngữ. Sẽ có một số hỗ trợ tài chính được cung cấp để trợ giúp  
thêm.

My Forever Family NSW và cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng  của 
quý vị sẽ có  chương trình đào tạo về các chủ đề như nuôi dạy 
con cái mang tính trị liệu, hiểu về chấn thương và kiểm soát các 
tình huống khó. Chương trình đào tạo của My Forever Family 
NSW cũng được cung cấp cho những người giám hộ và cha mẹ 
đã nhận nuôi trẻ từ chương trình chăm sóc ngoài gia đình.

My Forever Family NSW cung cấp thêm hỗ trợ qua điện thoại và 
trực tuyến cho tất cả những người nuôi dưỡng, người giám hộ 
và cha mẹ nuôi tại NSW. Chúng tôi cũng khuyến khích những 
người chăm sóc hãy kết nối với cộng đồng của những người 
chăm sóc tại địa phương của mình, đó là những người có rất 
nhiều thông tin và sẽ đưa ra những lời khuyên và hiểu biết thiết 
thực.

Phụ huynh nuôi dưỡng có quyền quyết định 
những trẻ mà họ sẽ chăm sóc không?
Vâng. Sau khi quý vị được chấp thuận là người chăm sóc, cơ 
quan của quý vị sẽ biết thông tin chi tiết về người quý vị có thể 
chăm sóc.

Ví dụ, quý vị có thể đã quyết định quý vị có thể chăm sóc lâu dài 
cho hai đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học. Cơ quan sẽ liên lạc với quý 
vị khi có trẻ em cần nhà, cung cấp cho quý vị một số thông tin 
(chẳng hạn như ‘Vào các ngày thứ Bảy thường lệ, Billy muốn ở 
lại với đội bóng đá của em cách nhà quý vị nửa giờ và Jane cần 
được đưa tới buổi trị liệu âm ngữ mỗi tuần’) và quý vị có thể 
đồng ý hoặc từ chối.
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Trẻ em có cần phải có phòng ngủ riêng không?
Trong nhiều tình huống thì câu trả lời là có, tuy nhiên, không phải 
lúc nào cũng vậy. Ví dụ, trẻ sơ sinh có thể không cần một phòng 
riêng.

Tôi có cần phải có mối quan hệ với gia đình 
ruột của trẻ không?
Trẻ em cần người chăm sóc có thể duy trì một thái độ tích cực 
đối với gia đình ruột của các em và giúp các em được giữ liên lạc 
thường xuyên. Trong khi các em không thể sống với họ, điều này 
có thể chỉ là tạm thời. Ngay cả khi một đứa trẻ không thể trở về 
nhà, thì các em cũng cần được hỗ trợ để duy trì mối quan hệ với 
gia đình ruột của mình.
Tất cả là để cung cấp một cộng đồng mở rộng cho trẻ em. Xin 
nhắc lại, các tình huống khác nhau tùy thuộc vào phương thức 
chăm sóc.

Người chăm sóc nuôi dưỡng  có được phép 
ôm những đứa trẻ mà họ chăm sóc không?
Trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng cần được tôn trọng về mặt 
cảm xúc, giống như bất kỳ đứa trẻ nào.
Tổ chức nuôi dưỡng sẽ trao đổi với quý vị về trẻ và loại phương 
thức thể hiện và sự đụng chạm thể xác nào phù hợp với các em.
Điều quan trọng là phải lắng nghe mong muốn của trẻ. Một số trẻ 
có thể không thích bị đụng chạm về thể xác, đặc biệt là thời gian 
ban đầu, và đối với một số trẻ, điều đó có thể không phù hợp.

Điều gì sẽ xảy ra khi một đứa trẻ hạnh phúc 
với một gia đình nhận nuôi, sau đó phải trở 
về với gia đình ruột của các em?
Thông thường, nếu một đứa trẻ trở về sống với gia đình của các 

em, quý vị sẽ được thông báo rằng đây là điều có thể xảy ra khi 
quý vị chăm sóc đứa trẻ. Trong hệ thống mới, một đứa trẻ hoặc 
một thanh thiếu niên sẽ có kế hoạch về trường hợp của em với 
mục tiêu lâu dài trong vòng hai năm.
Các kế hoạch về trường hợp của các em sẽ tập trung vào việc 
trao đổi với các gia đình để nuôi nấng trẻ ở nhà hoặc tìm một lựa 
chọn ổn định và an toàn thông qua việc giám hộ hoặc nhận nuôi.

Nhận một đứa trẻ với tư cách phụ huynh nuôi 
dưỡng  dễ dàng như thế nào? Có một số người 
làm việc đó như một cách để nhận nuôi?
Ở NSW có một sự thừa nhận rằng trẻ em cần được nuôi nấng lâu 
dài. Vì vậy, khi một đứa trẻ không thể sống với gia đình ruột của 
mình, thì việc nhận nuôi có thể xảy ra. Đây là một quá trình khá 
nghiêm ngặt, nhưng đây đang là một lựa chọn được chấp nhận 
nhiều hơn cho những đứa trẻ mà không thể trở về nhà.

Công việc của My Forever Family NSW là gì?
My Forever Family NSW hỗ trợ tất cả những người quan tâm hoặc 
hiện đang cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc họ 
hàng, giám hộ hoặc nhận nuôi. Chúng tôi thu hút người chăm 
sóc mới và cung cấp đào tạo, hỗ trợ chuyên nghiệp, hỗ trợ đồng 
đẳng và dịch vụ biện hộ. My Forever Family NSW có thể giúp đỡ 
quý vị trong các vấn đề liên quan đến trẻ em mà quý vị chăm sóc, 
hỗ trợ nghiên cứu dựa trên nhóm đối tượng cụ thể, liên lạc với 
gia đình về vấn đề liên quan đến trẻ em, các cáo buộc và hành vi 
có thể báo cáo.

Tôi có thể truy cập lịch đào tạo của quý vị ở 
đâu? 
Lịch đào tạo sẽ có sẵn trên phần lịch Đào Tạo & Các Sự Kiện 
trên trang web của chúng tôi. www.myforeverfamily.org.au/
page/77/training-calendar
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Hỗ Trợ Tài Chính
Hỗ trợ tài chính cho người chăm sóc nuôi dưỡng 
Trợ Cấp Cho Người Chăm Sóc Nuôi Dưỡng 
Với tư cách là người chăm sóc nuôi dưỡng , quý vị sẽ được cung 
cấp một khoản trợ cấp cho người chăm sóc để đảm bảo rằng 
đứa trẻ/trẻ em mà quý vị đang chăm sóc:

 • Có mọi thứ các em cần (quần áo, sách, thức ăn, tất cả 
các yêu cầu của trường học, v.v.)

 • Có thể tham gia vào các hoạt động mà các em thích 
(xin chơi thể thao và đi xe, xem phim ảnh, đi chơi, tham 
gia buổi học nhạc, v.v.)

Văn Phòng Thuế Australia, Cơ Quan Centrelink và các viện tài 
chính không xem trợ cấp này là thu nhập.

Các phúc lợi của chính phủ
Những người chăm sóc nuôi dưỡng  đủ điều kiện hưởng trợ cấp 
tài chính tương tự từ Centrelink mà tất cả các gia đình đều nhận 
được. Số tiền quý vị có thể nhận được tùy thuộc vào công việc 
và tình hình tài chính của quý vị.  Centrelink có thể cung cấp cho 
quý vị thông tin về những khoản trợ cấp nào quý vị hội đủ điều 
kiện để nhận.

Hỗ trợ tài chính cho trẻ em tại nhà chăm sóc 
nuôi dưỡng 
Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên tại nơi chăm sóc ngoài nhà 
sẽ nhận gói tài trợ do cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng của quý vị 
quản lý.
Khoản tài trợ này được sử dụng để đáp ứng bất kỳ mục tiêu và 
nhu cầu bổ sung nào mà trẻ không được khoản phụ cấp của 
người chăm sóc nuôi dưỡng  chi trả. Ví dụ, một đứa trẻ có thể 
cần niềng răng hoặc gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên.

Đào Tạo và Các Sự Kiện
My Forever Family NSW cung cấp chương trình đào tạo và hỗ trợ 
cho tất cả những người chăm sóc nuôi dưỡng .
Chúng tôi tổ chức các chương trình đào tạo và các sự kiện trên 
khắp tiểu bang NSW. Các sự kiện này bao gồm:

 • Đào tạo về những chủ đề liên quan đến người chăm sóc 
để giúp họ cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao 
cho trẻ em.

 • Các nhóm hỗ trợ đồng đẳng
 • Buổi thảo luận cung cấp thông tin cho những người 

quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc
 • Các sự kiện được điều hành bởi các tổ chức khác có 

liên quan đến người chăm sóc nuôi dưỡng 

Chúng tôi cũng muốn có các tùy chọn đào tạo trực tuyến mà 
quý vị có thể truy cập khi quý vị trở thành người chăm sóc được 
ủy quyền.

Hỗ Trợ và Tư Vấn Thiết Thực
Cơ quan về chăm sóc nuôi dưỡng  của quý vị
Các cơ quan về chăm sóc nuôi dưỡng  (bao gồm cơ quan Dịch 
Vụ Cộng Đồng và Gia Đình) mang đến sự hỗ trợ, cung cấp đào 
tạo và trợ giúp cho người chăm sóc nuôi dưỡng  và người chăm 
sóc là họ hàng.

Những dịch vụ này có thể gồm:

 • Hỗ trợ sau giờ làm việc và hỗ trợ khủng hoảng

 • Các sự kiện kết nối người chăm sóc, đào tạo và các 
nguồn lực

 • Nhóm hỗ trợ người chăm sóc

 • Chăm sóc trẻ em và chăm sóc thay thế
 • Tiếp cận các nhà tâm lý học

 • Biện hộ cho người chăm sóc

 • Hỗ trợ tài chính

 • Giới thiệu đến dịch vụ hỗ trợ chuyên gia, tùy thuộc vào 
nhu cầu

Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc của My Forever 
Family
Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc đủ trình độ của chúng tôi luôn 
sẵn sàng mang đến cho quý vị sự hỗ trợ và hướng dẫn bổ sung 
thông qua điện thoại hoặc trực tuyến; và hỗ trợ sự biện hộ với 
cơ quan của quý vị.

Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc của chúng tôi có thể đưa ra lời 
khuyên cho quý vị về:

 • Tổ chức các khóa học và đào tạo phù hợp gần quý vị
 • Những thách thức về trẻ em trong việc chăm sóc

 • Các vấn đề về hỗ trợ trong nghiên cứu dựa trên nhóm 
đối tượng cụ thể

 • Giúp trẻ giữ liên lạc với gia đình của các em

 • Kết nối quý vị với nhóm hỗ trợ đồng đẳng và cố vấn

 • Thông tin về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng  
(chăm sóc thay thế, phục hồi, cấp cứu, ngắn hạn, dài 
hạn) hoặc người chăm sóc là họ hàng

 • Hiểu chương trình chăm sóc trẻ lâu dài của quý vị
 • Hỗ trợ trong quá trình trở thành người chăm sóc nuôi 

dưỡng  được ủy quyền

Có thể liên lạc với Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc My Forever 
Family theo số 1300 782 975 từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ 
sáng đến 7 giờ tối. Quý vị cũng có thể gửi thư điện tử đến địa chỉ 
enquiries@myforeverfamily.org.au

Sự hỗ trợ từ những người chăm sóc khác
Nếu quý vị muốn kết nối với những gia đình chăm sóc nuôi 
dưỡng  khác, quý vị có thể muốn xem xét việc tham gia vào 
nhóm hỗ trợ chăm sóc tại địa phương của quý vị.

Nhóm Hỗ Trợ Đồng Đẳng là nhóm chăm sóc chính thức của 
những người chăm sóc, người giám hộ và cha mẹ nuôi, những 
người này gặp nhau thường xuyên để thấu hiểu, hỗ trợ nhau về 
cảm xúc và đưa ra lời khuyên.

Có những nhóm dành cho trẻ em và người chăm sóc bản địa, 
cũng như những nhóm dành cho những người thuộc một nền 
văn hóa cụ thể hoặc nói một ngôn ngữ nhất định.

Khi quý vị được phê duyệt trở thành người chăm sóc, My 
Forever Family có thể giúp quý vị liên hệ với một nhóm gần  
quý vị.
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Chăm sóc cho những đứa trẻ đã từng bị chấn thương 
Nhiều người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc lo lắng về khả năng giúp trẻ phục hồi sau chấn thương. 

Việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng  yêu cầu thật nhiều sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Mất một khoảng thời gian để trẻ cảm 
thấy thoải mái, học cách tin tưởng những người mới quen và để cảm thấy an toàn trong một môi trường mới. 

Đối với nhiều đứa trẻ ở nơi chăm sóc nuôi dưỡng , sự phát triển của các em và khả năng của các em trong việc hình thành mối 
quan hệ lành mạnh bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm của các em. 

My Forever Family NSW có thể giúp đỡ. 
Khi là người chăm sóc nuôi dưỡng , quý vị sẽ tiếp cận với chương trình đào tạo và nguồn lực mà nhiều người chăm sóc 
thấy hữu ích. 

Cơ quan về chăm sóc nuôi dưỡng  và người làm công tác nghiên cứu dựa trên nhóm đối tượng cụ thể của quý vị sẽ là nguồn lực 
và người hỗ trợ chính của quý vị giúp quý vị trở thành người cha/mẹ tốt nhất có thể. 

Đào tạo 
Ngoài khóa đào tạo được cơ quan của quý vị cung cấp, My Forever Family NSW sẽ cung cấp chương trình đào tạo làm cha mẹ 
trên cơ sở điều trị và hiểu biết về chấn thương. Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo gặp mặt trực tiếp trên khắp New South 
Wales, cũng như đào tạo trực tuyến miễn phí đối với Thành Viên là Người Chăm Sóc được Ủy Quyền của My Forever Family. 

Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin: www.myforeverfamily.org.au/events 

Tiện Ích 
Tìm thêm thông tin về nuôi dạy trẻ đã trải qua chấn thương trên trang mạng của My Forever Family NSW.  
www.myforeverfamily.org.au/page/86/therapeutic- 
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Chăm sóc từ người thân và họ hàng
Lựa chọn ưu tiên là cho trẻ và thanh thiếu niên sống với người 
thân và họ hàng, đặc biệt là khi trẻ đã có mối quan hệ và có 
sự kết nối. Người chăm sóc là họ hàng và người thân cũng có 
thể nộp đơn để trở thành Người Giám Hộ hợp pháp cho trẻ để 
chăm sóc các em.

Chăm sóc nuôi dưỡng 
Khi một đứa trẻ không có bất kỳ người thân nào trong gia đình 
có thể chăm sóc em, thì chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm gia 
đình chăm sóc nuôi dưỡng  phù hợp để em ấy sống cùng.

Chăm sóc khẩn cấp
Khi có những lo ngại về an toàn tức thì của trẻ, thì trẻ và thanh 
thiếu niên được đặt vào trường hợp khẩn cấp (còn gọi là chăm 
sóc ngay lập tức hoặc chăm sóc khủng hoảng).

Người chăm sóc khẩn cấp có thể được yêu cầu chăm sóc cho trẻ 
ở mọi độ tuổi bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, trong thời gian gấp 
gáp. Điều này có thể diễn ra sau giờ làm việc và vào cuối tuần.

Chăm sóc ngắn hạn và trung hạn  
Đôi khi trẻ và thanh thiếu niên cần ở với ai đó để người đó giúp 
các em khi cha mẹ hoặc gia đình các em đang cố gắng tìm kiếm 
những thay đổi để con cái của họ có thể trở về sống với họ. 
Chúng tôi gọi đó là chăm sóc phục hồi. Những sắp xếp này có 
thể kéo dài đến sáu tháng.

Chăm sóc dài hạn
Khi trẻ và thanh thiếu niên không thể trở về với gia đình của 
mình, và quyền giám hộ hoặc nhận nuôi không phải là một sự 
lựa chọn hay, thì khi đó chúng tôi sẽ tìm một người chăm sóc 
nuôi dưỡng  thích hợp cho trẻ đó.

Chăm sóc thay thế
Thỉnh thoảng tất cả những người chăm sóc đều cần nghỉ ngơi, 
để lấy lại sức lực và có nhiều thời gian thư giãn. Người chăm sóc 
thay thế có thể làm dùm việc chăm sóc trong thời gian ngắn 
như cuối tuần, một lần mỗi tháng hoặc trong kỳ nghỉ ở trường.

Chăm Sóc Chuyển Tiếp Trị Liệu Chuyên Sâu (Intensive 
Therapeutic Transitional Care)  Nhiều đứa trẻ được chăm sóc 
đã từng trải qua chấn thương.  Chăm Sóc Chuyển Tiếp Trị Liệu 
Chuyên Sâu (ITTC) là phương thức chăm sóc chuyên biệt được 
cung cấp trong giai đoạn tối đa 13 tuần để giúp trẻ chuyển sang 
phương thức chăm sóc ít chuyên sâu hơn.

Chăm sóc giảm dần từng bước
Phương thức chăm sóc này giúp trẻ chuyển từ chăm sóc nội trú 
trị liệu sang chăm sóc nuôi dưỡng .

Quyền giám hộ và nhận nuôi
Quyền giám hộ
Nếu Tòa Án Trẻ Em quyết định một đứa trẻ không thể sống với 
cha mẹ mình, thì Lệnh Giám Hộ sẽ là một phương án giúp trẻ có 
mái ấm ổn định, an toàn và có thể nuôi nấng các em, mà không 
xóa bỏ ràng buộc về pháp luật với gia đình các em.

Người giám hộ có đủ trách nhiệm của cha mẹ đối với trẻ cho 
đến khi các em ấy đủ 18 tuổi. Trẻ sẽ vẫn giữ liên lạc với cha mẹ, 
gia đình và những người quan trọng trong cuộc sống của các 
em, như được nêu ra trong kế hoạch chăm sóc hoặc kế hoạch 
về hoàn cảnhhoặc án lệnh  của các em.

Những người là người thân hoặc họ hàng của trẻ có thể nộp 
đơn xin làm người giám hộ. Những người khác đã có mối quan 
hệ với trẻ hoặc thanh thiếu niên này, ví dụ như người chăm sóc 
nuôi dưỡng , cũng có thể nộp đơn để trở thành người giám hộ.

Nhận nuôi
Nhận nuôi là thủ tục hợp pháp chuyển giao quyền và trách 
nhiệm làm cha mẹ từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi. Khi trẻ 
không thể quay lại sống với gia đình của các em, việc nhận nuôi 
sẽ giúp các em có một mái ấm an toàn và ổn định. Trẻ và thanh 
thiếu niên được nhận nuôi sẽ vẫn giữ liên lạc với cha mẹ đẻ, gia 
đình sinh ra các em và những người quan trọng trong cuộc sống 
của các em.

NHỮNG PHƯƠNG THỨC CHĂM SÓC  
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