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Người Giám Hộ Công 
Người Giám Hộ Công là ai? 
Người Giám Hộ Công là một viên chức được luật pháp ấn định độc lập 
chịu trách nhiệm về bảo vệ các quyền và lợi ích của trẻ em và thanh niên 
trong hệ thống bảo vệ trẻ em.  Điều này bao gồm các trẻ em và thanh niên 
đang được người nhận nuôi hoặc họ hàng nuôi dưỡng, đang được nuôi 
dưỡng nội trú, đang trong các cơ sở giam giữ, sức khỏe tâm thần hoặc cải 
huấn. 

Văn Phòng Giám Hộ Công (OPG) cung cấp dịch vụ bênh vực cá nhân thông 
qua các nhân viên viếng thăm cộng đồng và nhân viên bênh vực dành cho 
trẻ em–những viên chức pháp lý. Các nhân viên viếng thăm cộng đồng và 
nhân viên bênh vực dành cho trẻ em giúp đỡ và hỗ trợ các trẻ em và 
thanh niên bằng cách đảm bảo rằng những quan điểm và nguyện vọng của 
các em được lắng nghe cũng như những nhu cầu của các em đang được 
đáp ứng. 

Nhân viên viếng thăm cộng đồng dành cho trẻ em có thể 
giúp đỡ như thế nào? 
Các nhân viên viếng thăm cộng đồng của OPG đóng một vai trò quan 
trọng trong việc bênh vực cho trẻ em.  Họ sẵn có bất cứ khi nào một trẻ 
em hoặc thanh niên cần họ giúp đỡ, hỗ trợ hoặc tư vấn; đây có thể là các 
sắp xếp về nuôi dưỡng, các quyền của các em hoặc đơn giản chỉ là các vấn 
đề khiến các em phải bận tâm. 

Mỗi trẻ em khi được nuôi dưỡng, hoặc tái nuôi dưỡng, sẽ được một nhân 
viên viếng thăm cộng đồng tới thăm và sau đó các buổi tới thăm thường 
xuyên sẽ được quyết định dựa trên các nhu cầu cá nhân của trẻ hoặc 
thanh niên đó. 

Một vài thí dụ về những điều mà một nhân viên viếng thăm cộng đồng có 
thể giúp một trẻ em là: 

 đảm bảo các nhu cầu của trẻ đang được đáp ứng tại nơi trẻ đang sống 

 nhấn mạnh các quan điểm của một trẻ hoặc thanh niên với nhân viên 
an toàn trẻ em của các em 

 giúp giải quyết các vấn đề hoặc tranh chấp 

 giúp các em trở nên độc lập khi rời khỏi nơi nuôi dưỡng. 

Một nhân viên bênh vực dành cho trẻ em—viên chức 
pháp lý có thể giúp đỡ như thế nào?  
Thông qua một nhóm các viên chức pháp lý toàn quốc, OPG cung cấp cho 
các trẻ em và thanh niên trong hệ thống bảo vệ trẻ em về tư vấn, thông 
tin, giúp đỡ và hỗ trợ bằng cách: 

 cung cấp thông tin và tư vấn về các vấn đề pháp lý mà các em đang 
bận tâm 

 giúp quan điểm của các em được lắng nghe và cân nhắc khi các quyết 
định được đưa ra có ảnh hưởng tới các sắp xếp về nuôi dưỡng cho các 
em trong các buổi họp nhóm gia đình, tại các buổi xét xử tại tòa án và 
tòa hành chính 

 cung cấp hỗ trợ trong các buổi họp tại tòa và tổ chức đại diện về pháp 
lý và các mặt khác 

 giúp nộp đơn xin ra trước tòa án hoặc tòa hành chính có liên quan tới 
các quyết định được đưa ra bởi sự an toàn của trẻ, hoặc có liên quan 
tới các án lệnh bảo vệ trẻ em 

 giúp một trẻ hoặc thanh niên đang gặp rắc rối về bị đình chỉ hoặc đuổi 
học. 

 

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông 

tin 

Văn Phòng Giám Hộ Công (Office of the Public 

Guardian)  

Đt:Miễn cước 1800 661 533 hoặc 07 3225 8325 

Tin nhắn:0418 740 186 

Email: child@publicguardian.qld.gov.au  

Trang mạng: 

www.publicguardian.qld.gov.au 

Nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi để 

được giải thích về một vấn đề bằng ngôn ngữ 

quý vị nói, vui lòng gọi cho Dịch Vụ Thông 

Phiên Dịch (TIS) theo số 13 14 50 và đề nghị họ 

liên lạc với Người Giám Hộ Công. 

tel:1800661533
tel:+61732258325
sms:1300653187
mailto:child@publicguardian.qld.gov.au
http://www.publicguardian.qld.gov.au/

