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Người Giám hộ Công cộng 
Người Giám hộ Công cộng (Public Guardian) là ai? 
Người Giám hộ Công cộng là nhân viên pháp định và độc lập, chịu trách 
nhiệm bảo vệ những quyền hạn và quyền lợi của người trưởng thành bị suy 
giảm năng lực và trẻ em cùng thanh thiếu niên trong hệ thống bảo vệ trẻ 
em. 

Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ nói về vai trò của Người Giám hộ Công cộng 
đối với việc bảo vệ người trưởng thành bị suy giảm khả năng đưa ra quyết 
định. 

Khả năng đưa ra quyết định là gì? 
Theo luật, nếu từ 18 tuổi trở lên, quý vị được cho là có năng lực nếu quý vị 
có khả năng: 

 hiểu thông tin cần thiết để đưa ra quyết định và sau đó nhận thức được 
những gì sẽ xảy ra nếu đưa ra quyết định đó 

 tự do và tự nguyện đưa ra quyết định về một vụ việc 

 diễn đạt các quyết định bằng cách này hay cách khác cho người khác 
biết. 

Đôi khi, người trên 18 tuổi có thể không có khả năng đưa ra quyết định vì bị 
khuyết tật, thương tích não hoặc vì lý do khác. 

Trong trường hợp này, người này cần có người khác đưa ra quyết định 
giùm. Khi quyết định là về việc cá nhân như nơi cư ngụ, chăm sóc sức khỏe 
cho họ hoặc các dịch vụ họ sử dụng, họ có thể cần có Người Giám hộ. 

Nhiệm vụ của Người Giám hộ là những gì? 
Người Giám hộ có thể là một người nào đó chẳng hạn như người trong gia 
đình hoặc bạn bè do Tòa Tài phán Dân sự và Hành chính Queensland 
(Queensland Civil and Administrative Tribunal - QCAT) chỉ định. Nếu không 
có người nào thích hợp, QCAT sẽ chỉ định Người Giám hộ Công cộng làm 
Người Giám hộ. Nếu cần phải đưa ra quyết định về tài chính thì nhiều khi 
cần phải chỉ định người quản lý (administrator) và nếu không có ai khác, có 
khi phải chỉ định Tín thác viên Công cộng (Public Trustee). 

Người Giám hộ đưa ra quyết định như thể họ chính là người đó. Họ cân 
nhắc ý thích của người đó và những người, địa điểm và những điều quan 
trọng đối với người đó. 

Điều tra về lời cáo buộc về vấn đề ngược đãi, bỏ bê và lợi 
dụng 
Người Giám hộ Công cộng cũng giúp giải quyết vấn đề khi người trưởng 
thành bị suy giảm năng lực đang bị ngược đãi, bỏ bê hoặc lợi dụng. Người 
Giám hộ Công cộng sẽ tìm hiểu những gì đang xảy ra và sau đó giúp đỡ bằng 
cách bảo đảm rằng sẽ có các thỏa thuận đưa ra quyết định đúng đắn. 

Chúng ta có thể hoạch định cho việc đưa ra quyết định 
trong tương lai ngay bây giờ bằng cách nào?  
Người có năng lực đưa ra quyết định, trên 18 tuổi, có thể lo làm một số văn 
bản pháp luật để bảo đảm các quyết định đúng đắn sẽ được đưa ra liên 
quan đến bản thân trong trường hợp mình bị mất năng lực trong tương lai. 
Những giấy tờ này được gọi là Giấy Ủy quyền Dài hạn (Enduring Power of 
Attorney) và Chỉ thị về Chăm sóc Y tế trong Tương lai (Advance Health 
Directive). 

 

 

 

Muốn biết thêm thông tin, quý vị 

hãy gọi điện thoại cho chúng tôi  

Office of the Public Guardian (Văn phòng 
Người Giám hộ Công cộng) 

Đt: 3234 0870 

Email: Adult@publicguardian.qld.gov.au 

Trang mạng: 
www.publicguardian.qld.gov.au 

Nếu muốn tiếp xúc với chúng tôi và nghe 
giải thích sự việc bằng ngôn ngữ của 
mình, xin quý vị gọi điện thoại cho Dịch vụ 
Thông Phiên dịch (TIS) qua số 13 14 50 và 
nhờ họ liên lạc với Người Giám hộ Công 
cộng (Public Guardian).  
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