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Lời tựa 
Tập sách Bắt đầu Cuộc sống tại Úc (Beginning a Life in Australia - BaLIA) do Department of 

Social Services (DSS) soạn thảo và phát hành trực tuyến tại trang mạng 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

Quý vị nên đọc tập sách này bằng máy vi tính hoặc thiết bị khác vì trong tập sách có nhiều 

đường dẫn đến các trang mạng. Nếu quý vị bấm vào dòng chữ màu xanh dương gạch 

dưới, quý vị sẽ chuyển đến trang mạng đó hoặc đường dẫn. Trong BaLIA bản in cũng có 

địa chỉ trang mạng đầy đủ. 

Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS National) 

qua số 131 450. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị cũng đọc Chương 3, Tiếng Anh. Bản 

dịch BaLIA được phổ biến trên trang mạng của chúng tôi tại www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

Tập sách này cung cấp thông tin về các đề tài dưới đây: 

1. Những điều nên làm ngay sau khi đến Úc 

2. Nhờ giúp đỡ 

3. Anh ngữ 

4. Giáo dục và Đào tạo 

5. Việc làm 

6. Luật Úc 

7. Chỗ ở 

8. Phương tiện giao thông 

9. Y tế và An sinh 

10. Gia đình quý vị 

11. Tiền bạc 

12. Sự tham gia của dân chúng 

Quý vị có thể điền chi tiết vào phiếu đóng góp ý kiến trực tuyến tại 

www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries để đóng góp ý 

kiến hay nêu gợi ý cho tập sách Bắt đầu Cuộc sống tại Úc. 
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Phần giới thiệu 
 

Chào mừng quý vị đến nước Úc. 

Tập sách này dành cho tất cả di dân tương lai và di dân mới đến Úc tạm trú hay thường trú. 

Các người bảo trợ cũng có thể thấy tập sách này có ích. Người tị nạn và người nhập cư theo 

diện nhân đạo cũng nên tham khảo thông tin Department of Immigration and Border 

Protection (DIBP) và Department of Social Services (DSS) dành riêng cho mình.  

Các cơ quan công quyền và tổ chức cộng đồng cung cấp cho cư dân Úc nhiều dịch vụ khác 

nhau. Tập sách này sẽ giới thiệu cho quý vị biết các dịch vụ và các trợ giúp có sẵn và quý vị 

có thể tiếp xúc với ai để được hướng dẫn. 

Một số di dân thường trú và đa số người có thị thực tạm thời có khi không hội đủ điều kiện 

đối với tất cả dịch vụ được trình bày trong tập sách này hoặc có thể phải trả phí cho những 

dịch vụ này. 

Xin quý vị đọc kỹ tập sách này. Quý vị sẽ thấy tập sách này có ích khi bắt đầu cuộc sống mới 

tại nước Úc. Quý vị nên sử dụng phiên bản được phổ biến tại các trang ‘Settle in Australia’ 

tại www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

Chương 1-2 trình bày về các vấn đề quan trọng trong những tuần đầu tiên của quý vị tại Úc. 

Chương 3-5 trình bày về cách thức quý vị có thể nhờ giúp đỡ với những điều thiết yếu để 

định cư thành công - tiếng Anh, giáo dục và việc làm. 

Những vấn đề quý vị sẽ phải đương đầu khi bắt đầu cuộc sống mới tại Úc sẽ khác với những 

gì quý vị phải đương đầu ở nước nhà. Tuy nhiên, có rất nhiều dịch vụ để giúp quý vị định cư 

thành công và trở thành thành viên có ích của xã hội Úc cũng giống như hàng triệu người đã 

đến Úc trước quý vị. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 Những điều nên làm ngay sau khi đến Úc 

Trong phần này 
Chương này trình bày về một số điều quan trọng quý vị nên thực hiện càng sớm càng tốt 

sau khi đến Úc. Có những điều không liên quan đến quý vị, nhưng quý vị nên xem xét. 

• Những gì quý vị cần biết 

• Nộp hồ sơ xin số hồ sơ thuế 

• Đăng ký với Medicare 

• Liên lạc với Centrelink 

• Liên lạc với Health Undertaking Service  

• Đăng ký học tiếng Anh 

• Ghi danh cho con/các con đi học 

• Nộp hồ sơ xin bằng lái 

• Mở tài khoản ngân hàng 

• Tìm bác sĩ gia đình 

• Các đường dẫn chính 

• Danh sách kiểm tra các điều cần làm 

Nếu quý vị cần dịch giấy tờ hoặc thông dịch viên, xin quý vị đọc Chương 3, tiếng Anh 

Những gì quý vị cần biết 

Chính phủ Úc 

Úc có ba cấp chính phủ – liên bang, tiểu bang hoặc lãnh địa và chính quyền địa phương – 

cung cấp các dịch vụ cho di dân và cư dân. 

Các tiểu bang New South Wales (NSW), Queensland (Qld), Nam Úc (South Australia (SA)), 

Tasmania (Tas.), Victoria (Vic.) và Tây Úc (Western Australia (WA)) và Lãnh địa Bắc Úc 

(Northern Territory (NT)) được chia thành nhiều địa phận chính quyền địa phương do hội 

đồng thành phố địa phương quản lý. Tại Canberra, Lãnh địa Thủ đô Úc (Australian Capital 

Territory (ACT)), Chính phủ cung cấp các dịch vụ của hội đồng thành phố địa phương cùng 

nhiều dịch vụ thông thường do chính quyền tiểu bang cung cấp. 

Muốn biết thêm thông tin về cơ cấu hoạt động của chính phủ tại Úc, xin quý vị đọc tại 

www.australia.gov.au/about-government 

Điện thoại – gọi điện thoại 

Tại Úc, quý vị có thể gọi điện thoại bằng điện thoại thường (hoặc điện thoại bàn), điện thoại 

công cộng hoặc điện thoại di động. Số điện thoại có thể bắt đầu bằng số 

• 13/1300 (cước gọi địa phương) 

• 1800 (miễn phí) 

• 04 (di động) hoặc 

• 02,03,07,08 (mã số địa phương hay mã số vùng). 

http://www.australia.gov.au/about-government
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Nếu gọi điện thoại đến số điện thoại có cùng mã vùng, quý vị không cần bấm số mã vùng. 

Gọi từ điện thoại di động này đến điện thoại di động khác không đòi hỏi phải bấm mã 

số vùng. 

Cước gọi sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại điện thoại quý vị sử dụng, công ty điện thoại và 

thuê bao điện thoại quý vị chọn. Nếu không chắc về cước gọi, quý vị nên hỏi công ty 

điện thoại. 

Muốn biết thông tin về cước gọi đến các số bắt đầu bằng 13/1300 hoặc 1800 tại Úc, xin quý 

vị đọc tại www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-

numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

Muốn gọi đến số điện thoại không bắt đầu bằng 13, 1300 hoặc 1800: 

• Nếu gọi điện thoại nội trong nước Úc, quý vị bấm mã số vùng, sau đó bấm số điện 

thoại. Ví dụ như muốn gọi từ Melbourne tới Sydney, quý vị sẽ bấm mã số vùng 02 

(của Sydney), sau đó là số điện thoại. 

• Nếu gọi ở ngoài nước Úc: 

o Khi sử dụng điện thoại thường, bấm mã số gọi điện thoại quốc tế dành cho 

quốc gia nơi quý vị gọi điện thoại, tiếp theo là số nước Úc 61, mã số vùng bỏ 

số 0 và sau đó là số điện thoại. 

o Khi sử dụng điện thoại di động, bấm số +61, tiếp theo là mã số vùng bỏ số 0 và 

sau đó là số điện thoại. 

o Khi gọi đến số điện thoại di động ở Úc, quý vị nên hỏi công ty điện thoại địa 

phương xem có cần phải bấm mã số gọi quốc tế hay không, sau đó bấm số 

+61, tiếp theo là số điện thoại bỏ số 0 trong mã số vùng. 

Nếu muốn gọi điện thoai quốc tế từ nước Úc, quý vị bấm mã số gọi quốc tế của Úc  

là – 0011. 

Niên giám điện thoại 

Hiện nay nước Úc có hai niên giám điện thoại chính. Yellow Pages liệt kê số điện thoại của 

các doanh nghiệp như các cửa tiệm và các thợ theo từng loại dịch vụ hoặc sản phẩm. White 

Pages liệt kê các doanh nghiệp cùng người dân theo tên. White Pages cũng có một phần 

dành cho chính phủ với các chi tiết liên lạc của cơ quan công quyền Úc tại địa phương, tiểu 

bang hay lãnh địa. Chúng được đề cập đến trong toàn tập sách này. 

Những niên giám điện thoại này miễn phí và được phân phát đến cho mỗi hộ gia đình hàng 

năm. Các bưu cục và thư viện cũng có các niên giám điện thoại. Trên mạng Internet, quý vị 

có thể truy cập Yellow Pages tại www.yellowpages.com.au và White Pages tại 

www.whitepages.com.au hoặc gọi cho Tổng đài Trợ giúp (Directory Assistance) qua số 1223 

(gọi miễn phí). 

Múi giờ 

Nước Úc có ba múi giờ - Giờ Chuẩn Đông bộ Úc (AEST hoặc EST), Giờ Chuẩn Trung tâm 

Úc (ACST) và Giờ Chuẩn Tây bộ Úc (AWST). 

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
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Tiết kiệm Thời giờ Ban Ngày (Đổi Giờ) áp dụng đối với một số tiểu bang từ tháng 10 đến 

tháng 4 – muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập www.australia.gov.au/about-

australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving 

Tự phục vụ 

Nhiều tổ chức có các cách thức để quý vị khỏi phải tới văn phòng của họ để giải quyết vấn 

đề hoặc đăng ký dịch vụ. Các cách thức tự phục vụ bao gồm: gọi qua đường dây điện thoại 

và tài khoản trực tuyến. 

Quý vị có thể thực hiện hầu hết công việc liên quan đến Centrelink, Medicare và Child 

Support bằng dịch vụ tự phục vụ qua: 

• myGov tại www.my.gov.au  

• các ứng dụng di động Express Plus tại www.humanservices.gov.au/expressplus 

• điện thoại số 136 240 để sử dụng dịch vụ tự phục vụ hoặc 

• truy cập www.humanservices.gov.au/selfserviceprogram 

Nộp đơn xin số hồ sơ thuế 
Công nhân viên tại Úc đóng thuế cho chính phủ tính trên thu nhập của họ. Muốn nhận được 

lợi tức tại Úc, quý vị cần có số hồ sơ thuế (TFN). 

TFN là số duy nhất cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp để giúp cho chính phủ quản lý việc 

đánh thuế và thực hiện các chương trình khác của chính phủ. Số tiền thuế thu được sẽ được 

sử dụng để tài trợ cho các chương trình và dịch vụ của chính phủ chẳng hạn như đường lộ, 

trường học và bệnh viện. 

Thu nhập bao gồm tiền lương do việc làm, trợ cấp của chính phủ, và tiền kiếm được từ các 

khoản đầu tư kể cả tiền lời của tài khoản tiết kiệm. 

Thủ tục xin số hồ sơ thuế 

Nếu quý vị sẽ di cư tới Úc hoặc có thị thực cư trú tạm thời cho phép quý vị đi làm tại Úc, quý 

vị có thể vào trang mạng của Australian Taxation Office (ATO), gọi điện thoại cho ATO hoặc 

đến một số Trung tâm Dịch vụ ATO để nộp hồ sơ xin số TFN. Cách nhanh nhất để có được 

TFN là xin trực tuyến tại www.ato.gov.au/tfn - Quý vị cần phải có hộ chiếu và địa chỉ tại Úc. 

Nếu không nói thạo tiếng Anh, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch 

(TIS National) qua số 131 450. 

 Australian Taxation Office   Chi tiết liên lạc 

Điện thoại 132 861 

Đến văn phòng  www.ato.gov.au/visitus 

Thông tin bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh www.ato.gov.au/General/Other-languages  

Trang mạng ATO www.ato.gov.au 

 

http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị đọc Chương 11, Tiền bạc. 

Đăng ký với Medicare 
Medicare là hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn quốc của Úc, cung cấp các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe miễn phí hoặc được trợ giá cho người Úc và thường trú nhân Úc. Một số di dân 

tạm thời cũng có thể hội đủ điều kiện đối với các dịch vụ Medicare. 

Nếu hội đủ điều kiện đối với Medicare, quý vị có thể sử dụng các dịch vụ và các chương 

trình chăm sóc sức khỏe ngay lập tức, bao gồm bệnh viện công miễn phí, trợ giúp chi phí 

dịch vụ chăm sóc ngoài bệnh viện và thuốc men được trợ giá. 

Muốn biết thông tin về Dịch vụ Medicare, truy cập www.humanservices.gov.au/medicare hoặc 

đến Trung Tâm Dịch Vụ Medicare trong vùng quý vị cư ngụ. 

Thủ tục đăng ký với Medicare 

Muốn đăng ký với Medicare, quý vị hãy đến Trung tâm Dịch vụ Medicare đem theo hộ chiếu 

và giấy tờ thông hành khác. Nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu, quý vị sẽ được cấp số thẻ 

Medicare tạm thời. Khoảng ba tuần sau đó, quý vị sẽ nhận được thẻ Medicare của mình gửi 

qua đường bưu điện. Quý vị phải báo cho Medicare biết nếu quý vị đổi chỗ ở hoặc địa chỉ 

gửi thư. 

Dịch vụ điều trị y tế cấp cứu hoạt động 24 giờ một ngày tại khoa Cấp cứu bệnh viện công. 

Medicare  Chi tiết liên lạc 

Trang mạng Medicare www.humanservices.gov.au/medicare  

Thông tin dành cho di dân, người tị nạn và du 
khách 

www.humanservices.gov.au/multicultural 

Thông tin bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Điện thoại 132 011 

Đến trung tâm dịch vụ  www.humanservices.gov.au/findus 

 

Hiện nay có nhiều công ty/hãng bảo hiểm sức khỏe tư bảo hiểm các dịch vụ Medicare không 

đài thọ, ví dụ như đa số dịch vụ chăm sóc răng miệng, đa số dịch vụ chăm sóc mắt và vận 

chuyển cấp cứu tại hầu hết tiểu bang và lãnh địa. 

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị đọc Chương 9, Sức khỏe và An sinh. 

Liên lạc với Centrelink 
Department of Human Services cấp các khoản trợ cấp và các dịch vụ an sinh xã hội qua 

trung gian Centrelink. Centrelink giúp thường trú nhân mới đến tìm việc làm, tìm khóa học 

hoặc đào tạo và giúp thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài. Hãy liên lạc với Centrelink để 

tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện để được lãnh trợ cấp an sinh xã hội hay không. Tùy 

thuộc thị thực, quý vị có thể phải đợi một thời gian trước khi có thể được lãnh trợ cấp.  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
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Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể được lãnh trợ cấp tính từ ngày quý vị liên lạc với 

Centrelink. Để được được lãnh trợ cấp tính từ ngày đặt chân đến Úc, quý vị hoặc người đại 

diện cho quý vị—ví dụ như cơ sở cung cấp dịch vụ hay người đề cử Humanitarian 

Settlement Services (HSS) của quý vị—phải liên lạc với Centrelink vào ngày quý vị đến Úc 

và nộp đơn trong vòng 14 ngày. 

Người nhập cư diện nhân đạo hội đủ điều kiện để được lãnh Crisis Payment, ngoài các 

khoản trợ cấp an sinh xã hội khác. Nếu đến Úc theo Chương trình Nhân đạo, quý vị phải: 

• nộp đơn trong vòng bảy ngày sau khi đến Úc, hoặc 

• liên lạc với Centrelink với ý định nộp đơn xin trong vòng bảy ngày kể từ ngày đến Úc 

và nộp đơn trong vòng 14 ngày kể từ ngày liên lạc này. 

Nếu có con, quý vị có thể hội đủ điều kiện được lãnh trợ cấp chi phí nuôi con từ nguồn tiền 

của Chính phủ (đọc tại www.humanservices.gov.au/ftb) hoặc phí gửi trẻ (đọc tại 

www.humanservices.gov.au/childcare). 

Centrelink  Chi tiết liên lạc 

Trang mạng Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

Thông tin dành cho di dân, người tị nạn 
và du khách 

www.humanservices.gov.au/multicultural  

Thông tin bằng ngôn ngữ khác  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Dịch vụ tự phục vụ qua điện thoại 136 240 

Người tìm việc 132 850 

Người khuyết tật và người chăm sóc  132 717 

Người Úc cao niên 132 300 

Sinh viên/học sinh và người học nghề 132 490 

Trợ giúp tài khoản trực tuyến 132 307 

Khiếu nại và đóng góp ý kiến 1800 132 468 

Chương trình học nghề của Úc (Australian 
apprenticeships) 

133 633 

Gia đình 136 150 

Muốn biết thông tin bằng ngôn ngữ khác  131 202  

Đến trung tâm dịch vụ http://humanservices.gov.au/findus  

Muốn biết số điện thoại khác của 
Centrelink  

www.humanservices.gov.au 

 

Đọc Chương 5, Việc làm và Chương 10, Gia đình của quý vị 

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
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Liên lạc với Health Undertaking Service 
Nếu đã ký Health Undertaking (Form 815) theo yêu cầu của Department of Immigration and 

Border Protection, quý vị đồng ý thông báo cho Health Undertaking Service biết chi tiết liên 

lạc của quý vị tại Úc trong vòng 28 ngày kể từ ngày quý vị đến. Muốn biết thêm thông tin, 

truy cập www.bupamvs.com.au/faqs 

Quý vị phải liên lạc với Bupa Medical Visa Services (BUPA), cơ sở cung cấp Dịch vụ Health 

Undertaking trong vòng 28 ngày để đăng ký và sắp xếp cuộc hẹn. Quý vị có thể gọi điện 

thoại số 1300 794 919 (Thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều EST) hoặc gửi 

email về hus@bupamvs.com.au. Họ sẽ giới thiệu quý vị đến Health Authority Clinic gần nhất. 

Nơi này sẽ liên lạc với quý vị để lấy hẹn. 

Nếu đến Úc theo thị thực Nhân đạo, quý vị hãy báo cho cơ sở cung cấp Humanitarian 

Settlement Services biết rằng mình đã ký Health Undertaking. Họ sẽ giúp quý vị liên lạc 

với BUPA. 

Đăng ký lớp học tiếng Anh 
Giao tiếp bằng tiếng Anh là yếu tố cần thiết để quý vị định cư thành công. Nếu không biết nói 

tiếng Anh, quý vị rất nên học tiếng Anh càng sớm càng tốt. 

Adult Migrant English Program (AMEP) có các khóa học tiếng Anh dành cho người mới đến. 

Quý vị có thể được học đến 510 giờ tiếng Anh miễn phí. AMEP có thời khóa biểu khóa học 

linh hoạt và dịch vụ giữ trẻ để quý vị có thể học tiếng Anh ngay cả khi quý vị có việc làm, gia 

đình hay các công việc khác. 

Đọc Chương 3, Anh ngữ 

Ghi danh cho con/các con đi học 
Quý vị phải ghi danh con hoặc các con quý vị đi học càng sớm càng tốt. Hãy liên lạc với 

trường quý vị muốn con mình theo học để lấy đơn ghi danh. 

Quý vị cần phải xuất trình giấy tờ thông hành của quý vị và hồ sơ chủng ngừa của con. Trẻ 

em phải được tiêm chủng các thuốc chủng ngừa cần thiết để được đi học. Hãy đem theo tất 

cả học bạ và chứng chỉ học tập trước đây của cháu. 

Tại Úc, trẻ em phải đi học từ năm năm (5) tuổi cho đến khi học xong Lớp 10. Thanh thiếu 

niên học xong Lớp 10 phải đi học toàn thời, tham gia khóa đào tạo hoặc đi làm (ít nhất 25 giờ 

mỗi tuần) hoặc kết hợp những hoạt động trên cho đến năm 17 tuổi. 

Trẻ em cần phải học tiếng Anh sẽ được trợ giúp về tiếng Anh cấp tốc. 

Đọc Chương 4, Đào tạo và Giáo dục 

Nộp hồ sơ xin bằng lái  
Tại Úc, muốn được phép lái xe quý vị phải có bằng lái và xe phải được đăng bộ. Nếu lái xe 

mà không có bằng lái hoặc lái chiếc xe không đăng bộ quý vị có thể bị phạt và bị rút bằng lái. 

Bằng lái và giấy đăng bộ xe do chính phủ tiểu bang và lãnh địa cấp. 

http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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Hầu hết tiểu bang và lãnh địa cho phép quý vị lái xe trong ba tháng đầu tiên sau khi đến Úc, 

nếu quý vị là thường trú nhân và có bằng lái bằng tiếng Anh còn hiệu lực do một nước khác 

cấp hoặc có bản dịch chính thức. Xem Chương 3, tiếng Anh để biết thông tin về dịch giấy tờ. 

Sau giai đoạn ban đầu này, nếu muốn lái xe, quý vị cần phải có bằng lái thích hợp của Úc. 

Quý vị cần phải đậu kỳ trắc nghiệm kiến thức, thi lái xe thực hành và thử mắt. Nước Úc có 

luật giao thông và uống rượu lái xe nghiêm ngặt mà quý vị phải tuân theo. 

Quý vị nên luôn luôn hỏi cơ quan công quyền của chính phủ tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý 

vị cư ngụ: 

Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Cơ quan cấp bằng lái và 
đăng bộ xe cộ  

Điện thoại Trang mạng 

ACT Road Transport Authority 02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services 

13 2213 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 
and Main Roads 

13 2380 http://www.tmr.qld.gov.au/  

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

Tặng quà hoặc hối lộ viên chức chính phủ để có bằng lái là trái luật. 

Đọc Chương 8, Giao thông vận tải 

Mở tài khoản ngân hàng 
Tại Úc, người ta bỏ tiền vào ngân hàng, hiệp hội xây dựng (building society) hay tổ hợp tín 

dụng (credit union). Hầu hết khoản thu nhập bao gồm tiền lương và các khoản trợ cấp của 

chính phủ đều được trả thẳng vào tài khoản quý vị đứng tên. Dân chúng Úc rút tiền bằng thẻ 

trừ tiền thẳng từ tài khoản ngân hàng và trả cho phần lớn mua sắm. 

Nếu có thể quý vị hãy mở tài khoản ngân hàng, hiệp hội xây dựng (building society) hay tổ 

hợp tín dụng (credit union) trong vòng sáu tuần sau khi đến Úc. Thông thường quý vị chỉ cần 

hộ chiếu là giấy tờ chứng minh lý lịch. Sau sáu tuần, quý vị cần phải có giấy tờ chứng minh 

lý lịch bổ sung. Trường hợp này có thể khó khăn nếu quý vị không có nhiều giấy tờ để xác 

minh bản thân. Hãy báo cho ngân hàng biết số hồ sơ thuế (TFN) để quý vị khỏi phải đóng 

thuế ở mức cao hơn trên tiền lời thu được. 

Đọc Chương 11, Tiền bạc 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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Tìm bác sĩ gia đình 
'Bác sĩ gia đình' sẽ dần dà biết gia đình quý vị và nhu cầu sức khỏe của mọi người trong 

nhà, và sẽ là điểm liên lạc đầu tiên của quý vị về các vấn đề y tế. Các bác sĩ này được gọi là 

General Practitioner hay GP. Họ cung cấp dịch vụ y tế tổng quát cho các bệnh thông thường 

và cho người bị bệnh kinh niên sinh sống tại tư gia. 

Khác với một số quốc gia nơi người dân phải đi đến bệnh viện để gặp bác sĩ, GP (bác sĩ gia 

đình) tại Úc thường làm việc tại văn phòng (phòng mạch) hoặc phòng khám tại các khu vực 

dân cư ngoại ô. Người ta thường đi bác sĩ gần nơi họ cư ngụ. Quý vị có thể đổi bác sĩ nếu 

quý vị cảm thấy không thoải mái hay hài lòng với dịch vụ họ cung cấp. 

Đọc Chương 9, Sức khỏe và An sinh 

Các đường dẫn chính 

Content Trang mạng 

Trang mạng TIS National  www.tisnational.gov.au 

Thông tin về trường hợp cấp cứu www.triplezero.gov.au 

Thông tin và dịch vụ Chính phủ www.australia.gov.au 

Lịch sử, văn hóa, xã hội và các nguyên tắc đạo 
đức của Úc 

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-
Australia-book 

Danh sách kiểm tra các điều cần làm 

 Tôi đã đọc Bắt đầu Cuộc sống tại Úc 

 Tôi đã nộp hồ sơ xin số hồ sơ thuế (TFN) / việc này không liên quan đến tôi 

 Tôi đã đăng ký với Medicare / việc này không liên quan đến tôi 

 Tôi đã liên lạc với Centrelink / việc này không liên quan đến tôi 

 Tôi đã liên lạc với Health Undertaking Service / việc này không liên quan đến tôi 

 Tôi đã đăng ký lớp học tiếng Anh / việc này không liên quan đến tôi 

 Tôi đã ghi danh cho con/các con tôi đi học / việc này không liên quan đến tôi 

 Tôi đã lấy bằng lái / việc này không liên quan đến tôi 

 Tôi đã mở tài khoản ngân hàng 

 Tôi đã tìm được bác sĩ gia đình 

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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2 Nhờ giúp đỡ 

Trong phần này 
• Các dịch vụ cấp cứu 

• Giúp định cư 

• Giúp đỡ trong trường hợp khủng hoảng 

Các dịch vụ cấp cứu 
Trong trường hợp cấp cứu, bấm số 000 để gọi: 

• Cảnh sát 

• Xe cứu thương 

• Đội cứu hỏa 

Trường hợp cấp cứu, dù là tự nhiên (chẳng hạn như cháy rừng, lũ lụt, bão, động đất) hoặc 

không tự nhiên (như sự cố về hóa chất, tai nạn giao thông, hành vi bạo động hình sự lớn), 

có thể xảy ra trong bất kỳ cộng đồng nào mà không có cảnh báo trước. Quý vị nên gọi 000 

nếu cần được giúp đỡ khẩn cấp. 

Khi gọi đến 000 (ba số không) quý vị không phải trả cước gọi và quý vị có thể gọi từ bất kỳ 

điện thoại nào tại Úc. Hãy chuẩn bị để cho nhân viên tổng đài biết tên, vị trí quý vị đang ở 

đâu và quý vị cần dịch vụ nào. 

Nếu không biết nói tiếng Anh, trước tiên quý vị nói cho nhân viên tổng đài biết quý vị cần 

dịch vụ trợ giúp gì – nói: “Police”, “Ambulance” hay “Fire” – sau đó quý vị nói tên ngôn 

ngữ của mình (Vietnamese). Quý vị sẽ được kết nối với thông dịch viên, vì vậy, đừng cúp 

máy. Thông dịch viên sẽ giúp khi quý vị nói chuyện với cảnh sát, dịch vụ cứu thương hoặc 

cứu hỏa. 

Nếu sử dụng điện thoại nhà, dịch vụ cấp cứu có thể tìm ra vị trí của quý vị khi quý vị đang sử 

dụng điện thoại này, vì vậy, đừng cúp máy. 

Nếu sử dụng điện thoại thông minh, quý vị có thể tải phần mềm ứng dụng Emergency+ miễn 

phí từ cửa hàng Google tại 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn và cửa hàng 

Attorney General's Department tại 

http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx Phần mềm ứng dụng 

này giúp dịch vụ cấp cứu biết vị trí của quý vị. 

Muốn biết thông tin về 000 (ba số không) (kể cả các ngôn ngữ khác tiếng Anh), xin quý vị 

truy cập www.triplezero.gov.au 

Cảnh sát 

Trong trường hợp cấp cứu, cần cảnh sát giúp đỡ, quý vị gọi số 000 và hỏi xin “Police”. Hãy 

nhớ rằng, đừng cúp điện thoại nếu không biết nói tiếng Anh – quý vị nói tên ngôn ngữ của 

mình (Vietnamese) và họ sẽ tìm thông dịch viên. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/
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Đối với trường hợp không khẩn cấp, quý vị hãy gọi điện thoại số 13 1444 hoặc gọi cho đồn 

cảnh sát địa phương được liệt kê dưới tiêu đề ‘Police Stations’ (Đồn Cảnh sát) trong 

White Pages. Dịch vụ cảnh sát là miễn phí. 

Mục đích của cảnh sát là bảo vệ sinh mạng và tài sản cộng đồng, ngăn chặn và phát hiện tội 

phạm, giữ gìn hòa bình. Cảnh sát có thể can thiệp vào các vấn đề gia đình, khi xảy ra tranh 

chấp trong nhà hay có vấn đề đáng lo ngại về đánh đập, xâm phạm tình dục hoặc ngược đãi 

tâm lý. Cảnh sát không liên quan đến quân đội. Cảnh sát không dính dáng đến chính trị. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Vùng Lực lượng Cảnh sát Trang mạng 

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT 
NT Police, Fire and Emergency 
Service  

http://www.pfes.nt.gov.au/Police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

Toàn quốc Australian Federal Police  www.afp.gov.au 

Xe cứu thương 

Trong trường hợp cấp cứu, chẳng hạn như bị bệnh hoặc thương tích nặng cần được trợ 

giúp về y tế ngay lập tức, gọi 000 và xin “Ambulance”. Xe cứu thương sẽ cấp tốc đưa người 

bệnh/bị nạn đến bệnh viện và được chăm sóc y tế ngay lập tức. Xin nhớ, đừng cúp điện 

thoại nếu không biết nói tiếng Anh – hãy nói tên ngôn ngữ của quý vị (Vietnamese) và họ sẽ 

tìm thông dịch viên. 

Quý vị có thể phải trả chi phí khi sử dụng xe cứu thương tùy theo nơi quý vị cư ngụ, xe cứu 

thương phải vận chuyển quý vị bao xa, tính chất bệnh tật và quý vị có hội đủ điều kiện để 

được giảm giá hay không. Medicare không đài thọ chi phí xe cứu thương, nhưng nếu quý vị 

là thành viên hội xe cứu thương và một số công ty bảo hiểm sức khỏe tư, họ sẽ đài thọ chi 

phí này (đọc Chương 9, Sức khỏe và An sinh). 

Đối với các vấn đề sức khỏe không khẩn cấp, xin quý vị đọc Chương 9, Sức khỏe và 

An sinh. 

  

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Police.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
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Muốn biết thêm thông tin: 

Tiểu bang hay 
Lãnh địa 

Dịch vụ xe cứu thương Trang mạng 

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Đội cứu hỏa 

Trong trường hợp cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, chẳng hạn như cháy nhà hoặc 

ga (khí đốt) bị xì, gọi 000 và xin “Fire brigade”. Xin nhớ, đừng cúp điện thoại nếu quý vị 

không biết nói tiếng Anh – hãy nói tên ngôn ngữ của quý vị (Vietnamese) và họ sẽ tìm thông 

dịch viên. 

Đội cứu hỏa sẽ chữa cháy, cứu người từ các tòa nhà đang bốc cháy và trợ giúp trong tình 

huống ga (khí đốt) hoặc các hóa chất trở thành hiểm họa. 

Dịch vụ cứu hỏa là miễn phí. 

Muốn biết thông tin về cách thức quý vị có thể phòng cháy và phải làm gì nếu xảy ra hỏa 

hoạn, xin quý vị đọc Chương 12, Sự Tham gia của dân chúng và trang mạng của dịch vụ cứu 

hỏa tại tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý vị cư ngụ: 

Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa 

Đội cứu hỏa Trang mạng 

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT 
NT Police, Fire and Emergency 
Service 

www.pfes.nt.gov.au/fire-and-
rescue.aspx 

Qld 
Queensland Fire and Emergency 
Services 

www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp  

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.js
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/


 

 
Gọi số 131 450 

24 

Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa 

Đội cứu hỏa Trang mạng 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA 
Department of Fire and Emergency 
Services  

www.fesa.wa.gov.au 

Thiên tai 

Nếu xảy ra thiên tai, chẳng hạn như cháy rừng, lũ lụt hoặc bão, các cơ quan công quyền tiểu 

bang và lãnh địa sẽ điều phối các dịch vụ cấp cứu. Các dịch vụ thiện nguyện như dịch vụ 

cấp cứu tiểu bang và lãnh địa (SES) và dịch vụ cứu hỏa nông thôn có thể phụ giúp dịch vụ 

cứu hỏa, cảnh sát và dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp. 

Trong khi thiên tai và tình trạng cấp cứu khác xảy ra, các cơ quan công quyền Úc, kể cả 

quân đội Úc, có thể trợ giúp. Quân đội Úc không dính dáng đến chính trị. 

Quý vị có thể nhờ giúp đỡ để phục hồi sau khi trải qua thiên tai. Muốn biết thêm thông tin, 

truy cập www.disasterassist.gov.au 

Tất cả các cấp chính phủ ở Úc đều sẵn sàng để đối phó với thiên tai hoặc tình huống cấp 

cứu. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị đọc trên trang mạng của tiểu bang hoặc lãnh địa 

nơi quý vị cư ngụ: 

Trung tâm cấp 
cứu 

Trang mạng 

ACT 
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-
arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  
Co-ordination 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-
management/Australian-Government-Crisis-Coordination-
Centre/Pages/default.aspx 

Thông tin về thiên 
tai 

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-
disasters 

http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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Cháy rừng 

Cháy rừng là đám cháy cỏ, bụi cây hoặc khu vực cây cối và có thể gây nguy hiểm đến tính 

mạng, tài sản và môi trường. Đám cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, nhưng 

dễ xảy ra hơn trong những tháng ấm hơn khi cây cỏ khô hơn. Đám cháy có thể tỏa nhiệt rất 

nóng, rất dữ dội và di chuyển nhanh. Khói dày đặc do ngọn lửa tỏa ra có thể khiến cho quý vị 

khó nhìn thấy hoặc khó thở. Mức độ dữ dội của các vụ cháy rừng tại nước Úc được nhiều 

người biết tiếng. 

Nếu sinh sống tại khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn, quý vị hãy soạn thảo kế hoạch sống sót cháy 

rừng. Kế hoạch này sẽ giúp quý vị đưa ra quyết định quan trọng về những gì cần thực hiện 

khi xảy ra đám cháy – như di tản vào lúc nào, đem theo những gì và phải làm gì cho 

động vật. 

Muốn biết thêm thông tin về cháy rừng, kể cả cách thức chuẩn bị, xin quý vị liên lạc với 

dịch vụ cứu hỏa tiểu bang hoặc lãnh địa được liệt kê trong bảng ở trên. 

Số điện thoại dịch vụ cấp cứu khác 

White Pages liệt kê số điện thoại của các dịch vụ cấp cứu, bao gồm: 

Dịch vụ cấp cứu 
Điện thoại  
24/24 

Trang mạng 

Poisons Information 
Centre  

13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse 
Prevention Service  

1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-
abuse.html 

Mối đe dọa của bọn khủng bố 

Nước Úc kiên quyết ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Chủ nghĩa cực đoan bạo lực là 

sử dụng bạo lực hay ủng hộ bạo lực để đạt được mục tiêu ý thức hệ, tôn giáo hay chính trị. 

Mọi người đều có thể góp phần giữ an toàn cho nước Úc bằng cách nhận biết và hiểu biết 

về mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. 

Muốn tìm hiểu thêm hoặc trình báo mối lo ngại của quý vị: 

Toàn quốc  Điện thoại Trang mạng 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au 

Giúp định cư 
Chính phủ Úc ủng hộ xã hội Úc đa dạng. Muốn biết thông tin, truy cập www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia 

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
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Chính phủ Úc cấp ngân khoản tài trợ cho các dịch vụ để giúp người nhập cư diện nhân đạo 

và di dân hội đủ điều kiện, những người đến định cư tại Úc gần đây và trở thành thành viên 

có ích trong xã hội Úc. Trọng tâm là trong khoảng thời gian năm năm định cư đầu tiên. Các 

dịch vụ này gồm có: 

• Settlement Service Grants 

• Adult Migrant English Program (AMEP) 

• Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS National). 

Các dịch vụ định cư đặc biệt dành cho người nhập cư diện nhân đạo bao gồm: 

• Humanitarian Settlement Services 

• Complex Case Support Program 

• Trợ giúp dành Trẻ Vị Thành niên diện Nhân đạo không đi chung với người lớn. 

Muốn tìm Humanitarian Settlement Services và cơ sở cung cấp dịch vụ Complex Case 

Support, truy cập www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator 

Quý vị có thể tìm các dịch vụ/nơi giúp định cư khác tại www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-

initiative/resources 

Muốn biết thêm thông tin về TIS National và AMEP, xin quý vị đọc Chương 3, Tiếng Anh. 

Humanitarian Settlement Services 

Humanitarian Settlement Services (HSS) cung cấp dịch vụ trợ giúp định cư tối đa cho người 

tị nạn mới đến và người nhập cư diện nhân đạo vào lúc họ đặt chân đến nước Úc và trong 

suốt thời gian định cư ban đầu. 

Chương trình HSS được sắp xếp theo sát nhu cầu riêng, bao gồm nhu cầu đặc biệt của 

thanh thiếu niên. HSS giúp khách hàng tham gia sinh hoạt kinh tế và xã hội của Úc. HSS 

trang bị cho họ kỹ năng và kiến thức để tự sử dụng dịch vụ trong tương lai. 

Các dịch vụ được cung cấp theo chương trình HSS có thể bao gồm: 

• đón tại sân bay và giới thiệu về nơi ở ngắn hạn khi đặt chân đến nước Úc  

• giúp tìm chỗ ở dài hạn 

• thông tin về và giới thiệu đến các cơ quan dành cho đại đa số, các chương trình cộng 

đồng, dịch vụ sức khỏe và dịch vụ định cư khác 

• Chương trình làm quen sinh hoạt tại Úc. 

Thông thường, khách hàng sẽ được chương trình HSS hỗ trợ từ 6 – 12 tháng. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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Muốn biết thêm thông tin, xem: 

Thông tin về Humanitarian 
Settlement Services  

Trang mạng 

Humanitarian Settlement Services 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

Danh sách cơ sở cung cấp dịch vụ 
HSS hiện thời 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Program 

Chương trình Complex Case Support (CCS) cung cấp dịch vụ phụ trách riêng đặc biệt và 

chuyên sâu cho người nhập cư diện nhân đạo hội đủ điều kiện có nhu cầu vượt quá phạm vi 

của dịch vụ định cư khác. Khách hàng hội đủ điều kiện đối với chương trình CCS đến năm 

năm sau đến Úc. Muốn biết thêm thông tin về CCS, truy cập www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/complex-case-support-programme 

Nếu quý vị biết người nào đó có vẻ cần được trợ giúp theo diện này, hoặc quý vị là người 

trong hoàn cảnh này, quý vị hãy gọi điện thoại cho đội ngũ Complex Case Support qua số 

1300 855 669. 

Settlement Service Grants  

Chương trình này cấp ngân khoản tài trợ cho các tổ chức để giúp những người mới đến định 

cư tại Úc. 

Quý vị có thể được sử dụng các dịch vụ Settlement Grants nếu quý vị là thường trú nhân và 

đã đến Úc trong năm năm qua trong cương vị: 

• người nhập cư diện nhân đạo 

• di dân diện gia đình với trình độ tiếng Anh kém 

• người phụ thuộc của di dân diện tay nghề với trình độ tiếng Anh kém, đã định cư ở 

vùng nông thôn và tỉnh lỵ. 

Một số cư dân tạm thời (Hôn phu/Hôn thê và người có thị thực Tạm thời Người bạn đời 

(Provisional Partner) và người phụ thuộc) ở các khu vực nông thôn và tỉnh lỵ đã đến trong 

vòng năm năm qua và trình độ tiếng Anh kém cũng có thể hội đủ điều kiện. Người có thị thực 

tạm thời có điều kiện (provisional visa) hoặc tạm thời khác không hội đủ điều kiện đối với các 

dịch vụ này. 

Settlement Grants cũng trợ giúp các cộng đồng mới đến, đang tiếp nhận rất nhiều người mới 

đến và cần được giúp để tổ chức, lập kế hoạch và ủng hộ để được sử dụng các dịch vụ. 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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Các cơ sở cung cấp dịch vụ giúp quý vị được sử dụng các dịch vụ dành cho đại đa số như 

các trợ giúp về chỗ ở, giữ trẻ, việc làm và học tập. Họ có thể kết nối quý vị với các mạng lưới 

trợ giúp để giúp quý vị hòa nhập cộng đồng và giúp quý vị được đi học tiếng Anh, đi học và 

đi làm. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Thông tin về ngân khoản tài trợ dịch vụ định cư Trang mạng 

Sơ lược về Settlement Services grants program 
www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-
sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au 

Các trợ giúp dành cho Trẻ Vị Thành niên diện Nhân đạo không đi chung với 

người lớn 

Chương trình này giúp trẻ vị thành niên hội đủ điều kiện (là người có thị thực thường trú 

nhân, tạm thời diện nhân đạo, tạm thời bảo vệ hoặc tạm thời chính đáng tương đương) về 

việc chăm sóc, trông coi và trợ giúp. 

Muốn biết thêm thông tin về Trẻ Vị Thành niên diện Nhân đạo không đi chung với người lớn, 

truy cập www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme 

DVD về Định cư 

Department of Immigration and Border Protection đã thực hiện DVD được gọi là Australia – 

A New Home (Nước Úc – Quê hương mới) dành cho người tị nạn mới đến từ châu Phi và 

châu Á. DVD này có thông tin về chỗ ở, y tế, giáo dục, tiền bạc, việc làm, gia đình, luật pháp 

Úc và sinh sống tại Úc. 

DVD dành cho người tị nạn châu Phi có bản tiếng Amharic, Dinka, Kirundi, tiếng Ả Rập Xu-

đăng, tiếng Swahili và tiếng Tigrinya. 

DVD dành cho người tị nạn châu Á hiện có bản tiếng Miến Điện, Chin (Haka), Karen, Nepal 

và tiếng Rohingya. 

Cả hai DVD này có lựa chọn tiếng Anh và phụ đề tiếng Anh. Các kịch bản cũng được phổ 

biến bằng tiếng Anh trên Border TV - truy cập www.youtube.com/user/ImmiTV và tìm 

‘orientation information’ ('thông tin làm quen đời sống'). 

Muốn có DVD này, quý vị hãy hỏi cơ sở cung cấp dịch vụ định cư của mình, gửi email về 

DVD.Requests@border.gov.au hoặc liên lạc với Department of Immigration and Border 

Protection tại www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia 

Các trợ giúp định cư của tiểu bang và lãnh địa 

Tất cả chính phủ tiểu bang và lãnh địa đều có văn phòng đa văn hóa và di dân sự vụ. Chính 

quyền địa phương cũng có thể cung cấp các trợ giúp cho cư dân mới. Xin quý vị đọc 

Chương 12, Sự tham gia của dân chúng. 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
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Muốn biết thêm thông tin xem: 

Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Cơ quan Trang mạng 

ACT  Office of Multicultural Affairs 
http://www.communityservices.act.gov.au/multicult
ural 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultural/s
ervices  

NSW Multicultural NSW language 
services 

www.crc.nsw.gov.au/services 

 Multicultural NSW Settlement 
Portal  

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_ar
rivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations http://multicultural.nsw.gov.au/communities/commu
nities/ 

NT Office of Multicultural Affairs https://dcm.nt.gov.au/strong-
community/multicultural-affairs 

 NT Multicultural Information 
Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-or-
community-group  

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 Queensland Multicultural  
Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicult
ural-communities/multicultural-resource-directory  

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 Multicultural Communities Council  
of SA Directory 

www.mccsa.org.au 
 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

 Danh bạ Cộng đồng www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-
directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 WA Culturally and Linguistically 
Diverse (CaLD) community 
services directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm  

Các dịch vụ chính quyền địa phương 

Hội đồng thành phố địa phương phụ trách khu vực nơi quý vị cư ngụ và cung cấp nhiều 

dịch vụ quan trọng cho người dân trong cộng đồng địa phương. Hội đồng thành phố được tài 

trợ bằng thuế địa phương do chủ bất động sản tại địa phương đóng. Quý vị không cần phải 

sở hữu bất động sản mới được sử dụng các dịch vụ do chính phủ địa phương cung ứng. 

Nhiều hội đồng thành phố soạn thảo các tập sách thông tin hoặc bộ thông tin dành cho cư 

dân mới có thông tin về các dịch vụ địa phương và phương tiện vật chất (kể cả ngày giờ thu 

gom rác thải, y tế công cộng và các nơi vui chơi giải trí). Quý vị có thể tới Hội đồng thành 

phố lấy các tập sách này hoặc yêu cầu họ gửi đến cho quý vị. 

http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
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Muốn biết thêm thông tin, tới hội đồng địa phương hay thư viện. Trong White Pages có số 

điện thoại và địa chỉ của các hội đồng thành phố dưới tên của địa phận. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Khu vực 
Thông tin về chính quyền địa 
phương 

Trang mạng 

ACT 
ACT Government – Canberra 
Connect 

www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government 
and Community Services  

www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information 

Qld 
Department of Infrastructure,  
Local Government and Planning 

http://dilgp.qld.gov.au  

SA 
Department of Planning and  
Local Government 

www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment  

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-
government/find-your-council  

WA 
Department of Local Government 
and Communities 

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx  

National 
Australian Local Government 
Association - đường dẫn 

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219  

Các tổ chức sắc tộc và cộng đồng  

Tại Úc có nhiều tổ chức sắc tộc và cộng đồng để phục vụ và đại diện cho quyền lợi của 

người có nền văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Các tổ chức này có thể giúp quý vị 

hoặc chỉ dẫn quý vị tới những nơi khác có thể giúp. Trong Yellow Pages có liệt kê các câu 

lạc bộ sắc tộc và cộng đồng, các hiệp hội và các tổ chức tôn giáo dưới tiêu đề ‘Clubs’ (Câu 

lạc bộ) và ‘Organisations’ (Các tổ chức). 

Nhiều khu vực có các cơ sở cung cấp dịch vụ định cư, bao gồm trung tâm tiện ích di dân. 

Chính phủ không điều hành các tổ chức này, nhưng một số tổ chức này được cấp ngân 

khoản tài trợ để cung cấp các dịch vụ định cư. Họ có thể giúp quý vị hoặc giúp tìm các tổ 

chức phù hợp với nhu cầu và ý thích của quý vị.h 

Muốn biết thêm thông tin: 

Khu vực Tổ chức Trang mạng 

National 
Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia 
(FECCA) 

www.fecca.org.au 

National Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

National Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

http://www.act.gov.au/
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
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Giúp đỡ trong trường hợp khủng hoảng 
Các tổ chức phi chính phủ có thể giúp đỡ quý vị nếu quý vị cần thực phẩm, quần áo, chỗ ở 

hoặc đồ nội thất gấp. Đừng ngại nhờ giúp đỡ. 

Quý vị có thể phải hội đủ tiêu chuẩn hoặc đáp ứng một số yêu cầu để được sử dụng các 

dịch vụ cụ thể. 

Muốn biết thêm thông tin xem: 

Tổ chức toàn quốc Trang mạng 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia  www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis  

Tư vấn qua điện thoại cho trường hợp khủng hoảng  

Hiện nay có những dịch vụ tư vấn qua điện thoại cung cấp dịch vụ tư vấn cho trường hợp 

khủng hoảng miễn phí 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. 

Quý vị hãy gọi điện thoại cho họ nếu cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn nói chuyện với một 

người nào đó hoặc muốn sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên ngành của họ. Quý vị cứ tự nhiên 

nhờ họ giúp đỡ. 

Tổ chức toàn quốc 
Điện thoại  
24/24 

Trang mạng 

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention 
Service 

1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis 
Line 

1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au 

 
  

http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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3 Tiếng Anh 

Trong phần này 
• Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS National) 

• Học tiếng Anh 

Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS National) 

Thông dịch 

Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS National) cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại 

ngay lập tức. Họ có thông dịch viên nói hơn 160 ngôn ngữ và phương ngữ. Nếu quý vị cần 

tiếp xúc với người khác nhưng họ không nói cùng ngôn ngữ, TIS National có thể giúp đỡ. 

Dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại là dịch vụ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và có 

thể giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Quý vị có thể sử dụng TIS National để tiếp xúc với 

các cơ quan công quyền, nhóm cộng đồng và doanh nghiệp 

Nói chung, TIS National là dịch vụ miễn phí dành cho người không biết nói tiếng Anh. Nếu 

quý vị liên lạc với cơ quan công quyền, họ sẽ trả chi phí dịch vụ thông dịch viên. Một số 

doanh nghiệp và các dịch vụ cộng đồng cũng có thể cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí. 

Muốn sử dụng thông dịch viên của TIS National, quý vị hãy gọi số 131 450 và nói cho nhân 

viên tổng đài biết quý vị nói ngôn ngữ nào. Họ sẽ liên lạc với thông dịch viên. Khi được kết 

nối với thông dịch viên, quý vị cho người này biết tên và số điện thoại của tổ chức quý vị 

muốn liên lạc. 

Quý vị cần phải gọi điện thoại trong giờ làm việc của tổ chức quý vị muốn liên lạc. 

Nếu cần thông dịch viên khi đi gặp bác sĩ, quý vị hãy yêu cầu bác sĩ liên lạc với TIS National 

bằng Đường dây Ưu tiên dành cho Bác sĩ để sắp xếp thông dịch viên qua điện thoại. Bác sĩ 

cũng có thể sắp xếp thông dịch viên đến tận nơi. Nhà thuốc Tây có thể sử dụng dịch vụ 

thông dịch qua điện thoại để nói chuyện với quý vị về các loại thuốc. Đây là dịch vụ miễn phí 

do chính phủ cung cấp. 

Quý vị có thể được sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại miễn phí để tiếp xúc với các 

nơi/người dưới đây: 

• các tổ chức vô vị lợi, phi chính phủ, hoạt động trong cộng đồng 

• các Dân biểu 

• chính quyền địa phương (liên quan đến các vấn đề như thuế địa phương, thu gom rác 

thải và các dịch vụ đô thị) 

• nghiệp đoàn 

• đại diện địa ốc. 
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Làm việc cho TIS National 

TIS National niềm nở đón nhận mọi thắc mắc của thường trú nhân và công dân Úc muốn 

làm việc như thông dịch viên hợp đồng. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập trang 

mạng www.tisnational.gov.au/en/Interpreters của TIS National. 

Dịch giấy tờ quan trọng của quý vị 

Di dân hội đủ điều kiện có thể xin dịch giấy tờ cá nhân liên quan đến định cư sang tiếng Anh 

(ví dụ như giấy khai sinh hay giấy chứng nhận kết hôn, giấy phép lái xe và các giấy tờ giáo 

dục và việc làm). Đây là dịch vụ miễn phí trong vòng hai năm đầu sau khi đến Úc hoặc được 

thường trú. 

Muốn biết thêm thông tin xem: 

Thẻ 'Tôi cần Thông dịch viên' 

Người không biết nói tiếng Anh có thể sử dụng thẻ 'Tôi cần Thông dịch viên' để xin thông 

dịch viên khi cần phải giao tiếp với cơ quan công quyền, nhóm cộng đồng và doanh nghiệp. 

Thẻ này có chi tiết liên lạc của TIS National và chỗ trống để viết ngôn ngữ quý vị thông thạo. 

Hãy xuất trình thẻ này khi quý vị cần thông dịch viên. 

TIS National cung cấp những thẻ này cho các cơ quan công quyền, nhóm cộng đồng, và tổ 

chức vô vị lợi để họ trao cho khách hàng. 

Nếu muốn yêu cầu gửi thẻ này cho mình, quý vị hãy gửi email về tispromo@border.gov.au 

cho TIS National hoặc gọi điện thoại số 1300 655 820. 

Dấu hiệu Thông dịch viên  

 

Dấu hiệu Thông dịch viên (ở trên và ở mỗi trang của tập sách này) giúp người không thạo 

tiếng Anh biết rằng họ có thể nhờ giúp đỡ về ngôn ngữ khi sử dụng dịch vụ của chính phủ. 

Dịch vụ TIS National  Chi tiết liên lạc 

Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch 
(TIS National) dịch vụ 24/24 

131 450  

Trang mạng TIS National www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

Thông tin về  
phiên dịch giấy tờ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-
australia/help-with-english/free-translating-service 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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Quý vị có thể nhìn thấy dấu hiệu này tại bệnh viện công, đồn cảnh sát, trường công lập, 

trung tâm cộng đồng, văn phòng gia cư và việc làm, Hội đồng thành phố địa phương và cơ 

sở cung cấp dịch vụ định cư như trung tâm tiện ích di dân. 

Học tiếng Anh 

Adult Migrant English Program (AMEP) 

Tiếng Anh là quốc ngữ của Úc. Người dân ở Úc nói nhiều ngôn ngữ, nhưng để tham gia trọn 

vẹn trong cuộc sống tại Úc, quý vị cần phải biết nói và hiểu tiếng Anh. Nếu không biết tiếng 

Anh, quý vị sẽ thấy khó có thể sử dụng các dịch vụ quan trọng và sinh sống tự lập. Kỹ năng 

ngôn ngữ tiếng Anh cũng rất quan trọng nếu quý vị muốn làm việc tại Úc. 

Quý vị cần phải biết nói tiếng Anh nếu định trở thành công dân Úc. 

Adult Migrant English Program (AMEP) được Chính phủ Úc tài trợ và họ cung cấp đến 510 

giờ học tiếng Anh miễn phí cho di dân và người nhập cư diện nhân đạo hội đủ điều kiện. 

Nếu quý vị là người trưởng thành diện di dân hay người nhập cư diện nhân đạo tại Úc, đã 

được cấp thị thực thường trú hoặc thị thực tạm thời hợp lệ và biết nói rất ít hoặc không biết 

nói tiếng Anh, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình AMEP. Một số thanh niên di 

dân từ 15 đến 17 tuổi cũng có thể hội đủ điều kiện. Tại 

https://docs.education.gov.au/node/37165 có tờ thông tin giải thích cho quý vị biết thêm. 

Trong lớp AMEP, quý vị sẽ học tiếng Anh và thông tin về xã hội Úc. Quý vị sẽ gặp những 

người mới đến khác, có nguồn gốc, kinh nghiệm và mục tiêu tương tự, và quý vị có thể kết 

bạn mới. 

AMEP do các cơ sở cung cấp dịch vụ được Chính phủ Úc chấp thuận cung cấp. Các lớp học 

do giáo viên được đào tạo dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác phụ trách. 

Cơ sở cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ giúp quý vị chọn lớp học phù hợp nhất với nhu cầu 

của quý vị để bảo đảm quý vị đạt được kết quả tối đa. Các lớp học này có thể là toàn thời 

gian và bán thời gian vào giờ giấc khác nhau (ban ngày, buổi tối và cuối tuần) và tại những 

địa điểm khác nhau, nhờ vậy quý vị có thể học vào giờ giấc và địa điểm thuận tiện với mình. 

Ngoài ra còn có chương trình học hàm thụ (học từ xa), trực tuyến và gia sư. 

Nếu có con, quý vị hãy đọc thêm AMEP child care. 

Những thời hạn quan trọng đối với AMEP 

Muốn học tiếng Anh với AMEP, quý vị phải đăng ký với cơ sở cung cấp dịch vụ AMEP hợp lệ 

trong vòng sáu tháng tính từ ngày đến Úc hoặc ngày thị thực của quý vị bắt đầu nếu quý vị 

đã ở Úc. Quý vị phải bắt đầu các lớp học tiếng Anh trong vòng một năm sau khi đến Úc hoặc 

ngày thị thực của quý vị bắt đầu. 

Tính từ ngày nhập cảnh hay ngày thị thực của quý vị bắt đầu, quý vị có năm năm để học 

tiếng Anh với AMEP. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được học thêm nữa nếu có nhu cầu 

đặc biệt, trình độ văn hóa thấp hoặc vì những trải nghiệm khó khăn trước khi di cư. 

https://docs.education.gov.au/node/37165
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Muốn biết thêm thông tin: 

AMEP Chi tiết liên lạc 

Điện thoại 13 38 73 

Trang mạng AMEP www.education.gov.au/amep 

Email  skilling@education.gov.au 

Thông tin bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh 
www.education.gov.au/amep-information-
other-languages 

Tôi có thể học tiếng Anh ở đâu?  
Cơ sở cung cấp dịch vụ và trung tâm học 
tập AMEP 

www.education.gov.au/adult-migrant-english-
program-service-providers 

AMEP trực tuyến http://amepdl.net.au 

 
Cơ sở cung cấp dịch vụ của quý vị có thể giúp quý vị lập kế hoạch để học thêm sau khi hoàn 

tất chương trình AMEP. 

Skills for Education and Employment (SEE) 

Nếu quý vị đang tìm việc làm, chương trình Skills for Education and Employment (SEE) có 

thể giúp quý vị. SEE cung cấp đến 800 giờ học ngôn ngữ, đọc, viết và làm toán và học nghề 

miễn phí cho người trong hạn độ tuổi lao động, gặp khó khăn tìm việc làm vì trình độ văn hóa 

thấp hay trình độ tiếng Anh kém. Chương trình này có thể giúp quý vị đến hai năm. 

Chỉ có những người đang cố gắng tìm việc làm và lãnh khoản trợ cấp thu nhập hoặc phụ cấp 

hợp lệ mới hội đủ điều kiện đối với SEE. Một số người sử dụng SEE sau khi hoàn tất Adult 

Migrant English Program (AMEP) hoặc không hội đủ điều kiện đối với chương trình AMEP. 

Muốn biết thêm thông tin, gọi điện thoại hoặc tới Centrelink, tiếp xúc với Cơ sở Cung cấp 

Dịch vụ việc làm của quý vị hay truy cập trang mạng SEE tại www.education.gov.au/skills-

education-and-employment. 

Đọc thêm Chương 5, Việc làm 

  

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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4 Giáo dục và đào tạo 

Trong phần này 
• Giữ trẻ  

• Nhóm vườn trẻ 

• Trường học và mầm non 

• Giáo dục và Đào tạo nghề 

• National Training Complaints Hotline 

• Trường Đại học 

• Công nhận văn bằng và kỹ năng cho mục đích giáo dục hay đào tạo 

• Khoản trợ cấp sinh viên/học sinh 

• Thẻ giảm giá sinh viên/học sinh  

• Khóa học ngắn hạn cộng đồng 

Nếu cần thông tin về học tiếng Anh, quý vị hãy đọc Chương 3, Tiếng Anh 

Giữ trẻ 
Quý vị có thể cần gửi con ở dịch vụ giữ trẻ chính thức do người khác cung cấp - tức là, dịch 

vụ giữ trẻ - nếu đi làm, đi học hoặc bận công việc khác. Chọn đúng dịch vụ giữ trẻ và dịch vụ 

mầm non có thể là một quyết định khó khăn đối với các gia đình. Việc này sẽ phụ thuộc nhu 

cầu của gia đình và môi trường nơi quý vị và con sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Tất cả cơ sở 

cung cấp dịch vụ giữ trẻ phải có trình độ chuyên môn hoặc đang học để đạt trình độ chuyên 

môn hợp lệ về giáo dục và giữ trẻ. 

Dịch vụ giữ trẻ đem lại nhiều lợi ích cho trẻ em mới đến và cha mẹ. Nhiều gia đình người Úc 

sử dụng các dịch vụ này. 

Dịch vụ giữ trẻ và dịch vụ mầm non giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, tình cảm và học 

tập. Trẻ em có nguồn gốc khác nhau sẽ được học tiếng Anh và làm quen với môi trường 

mới. Chương trình giữ trẻ và mầm non chất lượng cao có thể giúp trẻ em đạt được kết quả 

tốt hơn về phát triển, giáo dục và việc làm nói chung về sau này. 

Có thể gửi trẻ có nghĩa là quý vị có thể tham gia khóa đào tạo, đi học hoặc đi làm, nhờ đó gia 

đình quý vị được trợ giúp và quý vị dễ định cư thành công. 

Dịch vụ giữ trẻ có nhiều loại khác nhau như giữ trẻ cả ngày, giữ trẻ ban ngày tại gia đình, giữ 

trẻ theo nhu cầu và giữ trẻ tại tư gia, cũng như giữ trẻ dịp bãi trường và giữ trẻ ngoài giờ học 

dành cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học. 

• Giữ trẻ Cả ngày đôi khi được gọi là dịch vụ giữ trẻ tại trung tâm và thường được cung 

cấp tại một tòa nhà hay một phần của một tòa nhà đã được đặc biệt xây cất để làm 

nhà trẻ. 

• Giữ trẻ ban ngày tại gia đình là khi người dạy trẻ có đăng ký cung cấp dịch vụ giữ trẻ 

cho con cái người khác tại nhà riêng của họ. 

• Giữ trẻ theo nhu cầu là dịch vụ phù hợp cho các gia đình không cần gửi con thường 

xuyên. 
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• Giữ trẻ tại tư gia là hình thức giữ trẻ linh hoạt, khi người dạy trẻ hợp lệ cung cấp dịch 

vụ giữ trẻ tại nhà của đứa trẻ. Dịch vụ này chỉ dành cho trẻ em có hoàn cảnh 

nhất định. 

• Trẻ em cũng có thể tham gia chương trình mầm non, mẫu giáo trong nhà trẻ để chuẩn 

bị cho trẻ đi học. Những chương trình này được liệt kê trong niên giám điện thoại 

White Pages. 

Quý vị hãy gọi điện thoại cho National Child Care Access Hotline qua số 1800 670 305 hoặc 

truy cập trang mạng MyChild tại www.mychild.gov.au để tìm hiểu về: 

• dịch vụ giữ trẻ hợp lệ trong khu vực nơi quý vị cư ngụ 

• các loại dịch vụ giữ trẻ có sẵn và chỗ còn trống 

• khoản trợ giúp của chính phủ đối với chi phí gửi trẻ hợp lệ 

• dịch vụ dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt 

• dịch vụ dành cho trẻ em có nguồn gốc văn hóa đa dạng. 

Thông tin về giữ trẻ toàn quốc  Trang mạng 

Tìm nhà trẻ gần nơi quý vị cư ngụ www.mychild.gov.au 

Chính phủ trợ giúp với phí gửi trẻ www.humanservices.gov.au/childcare 

Các thay đổi đối với khoản trợ giúp của 
Chính phủ  

www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  
Mần non và Giữ trẻ 

www.education.gov.au/early-childhood-and-
child-care 

Chọn đúng dịch vụ giữ trẻ cho gia đình quý vị https://docs.education.gov.au/node/29716 

Dịch vụ giữ trẻ AMEP 

Adult Migrant English Program (AMEP) cung cấp dịch vụ giữ trẻ miễn phí cho trẻ em dưới 

tuổi đi học chỉ trong thời gian cha mẹ các em tham gia lớp học AMEP. Sau khi hoàn tất 

chương trình AMEP, quý vị phải xem xét việc gửi trẻ của mình vì các chương trình khác 

không đài thọ chi phí này. 

Làm việc trong ngành giữ trẻ 

Dịch vụ giữ trẻ ở Úc là ngành nghề bị giám sát chặt chẽ để bảo đảm trẻ em được chăm sóc 

tốt nhất có thể. Chính phủ liên bang Úc và tiểu bang và lãnh địa cùng chịu trách nhiệm cho 

dịch vụ giữ trẻ. 

Các dịch vụ giữ trẻ và nhân viên làm việc tại đây phải tuân thủ các luật lệ và quy định khác 

nhau, chẳng hạn như những luật lệ và quy định liên quan đến giáo dục, an toàn và an sinh 

trẻ em, và khoản trợ cấp giữ trẻ. 

http://www.whitepages.com.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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Nếu có người mời quý vị tham gia các hoạt động giữ trẻ chính thức, quý vị nên biết về 

những điều này và các bổn phận khác. Quý vị cũng cần phải có hoặc đang học để đạt được 

bằng cấp hợp lệ về giáo dục và giữ trẻ, thường là Certificate III in Children's Services với 

Registered Training Organisation, chẳng hạn các trường Technical and Further 

Education (TAFE). 

Quý vị phải khai báo thu nhập của mình với Centrelink và Australian Taxation Office. Những 

yêu cầu này được áp dụng với tất cả các loại dịch vụ giữ trẻ chính thức. 

Các dịch vụ giữ trẻ và người dạy trẻ không tuân thủ các bổn phận của mình có thể bị phạt 

nặng từ phạt tiền đến điều tra hình sự và truy tố. 

Muốn biết thêm thông tin về việc trở thành người dạy trẻ, quý vị hãy vào trang mạng của Bộ 

Giáo dục chính phủ tiểu bang hoặc lãnh địa. 

Nhóm vườn trẻ 
Nhóm vườn trẻ là buổi sinh hoạt không chính thức khi các cha, mẹ, ông bà, người nuôi 

dưỡng, trẻ em và trẻ sơ sinh gặp nhau trong môi trường thoải mái. 

Nhóm vườn trẻ có thể giúp trẻ em học tập và phát triển khi tham gia vào các trải nghiệm mới 

và tương tác với các trẻ khác. Khi tham gia nhóm vườn trẻ, gia đình quý vị sẽ cảm thấy đỡ bị 

cô lập vì các nhóm vui chơi có các sinh hoạt xã hội thường xuyên và cơ hội để quý vị kết nối 

với cộng đồng địa phương. 

Nhóm vườn trẻ gặp nhau tại các địa điểm khác nhau và do các cha mẹ và người nuôi dưỡng 

tổ chức. Thông thường, quý vị có thể đến tham gia miễn phí trước khi quyết định có tham gia 

hay không. Có thể quý vị phải đóng một ít lệ phí để trang trải chi phí thức uống hoặc thiết bị 

nghệ thuật vào mỗi lần đến tham gia sau đó, tùy thuộc từng nhóm vườn trẻ. 

Liên lạc với Playgroup Australia qua số 1800 171 882 hoặc truy cập 

www.playgroupaustralia.com.au/ để tìm nhóm vườn trẻ. 

Trường học và mầm non 
Tất cả trẻ em vào năm trước khi đi học đều có thể đến dự lớp mầm non hay mẫu giáo. Lớp 

mầm non giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm và xã hội trước khi đi học. 

Trẻ em phải đi học từ năm năm (5) tuổi cho đến khi học xong Lớp 10. Sau Lớp 10, các em 

phải đi học toàn thời, tham gia khóa đào tạo hoặc đi làm hoặc kết hợp các hoạt động này (ít 

nhất 25 giờ mỗi tuần) cho đến năm 17 tuổi. 

Nói chung, trẻ em đi học tiểu học cho đến khi lên 12 hoặc 13 tuổi và sau đó đi học trung học 

cho đến năm 17 hay 18 tuổi. Một số trường cao đẳng (trường trung học phổ thông) chỉ dành 

cho học sinh Lớp 11 và 12 đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. 

Quý vị có thể cho con đi học trường công hoặc trường tư. Trong White Pages có liệt kê các 

trường học. 

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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Trường công dạy miễn phí. Tuy nhiên, đa số trường sẽ yêu cầu phụ huynh đóng một ít phí 

hàng năm cho các chương trình giáo dục và thể thao. Phụ huynh có thể phải cung cấp đồ 

dùng bổ sung, như bút chì, bút mực, sách giáo khoa và đồng phục học sinh. 

Học sinh có thị thực tạm thời có thể phải trả trọn học phí – quý vị hãy hỏi nhà trường. 

Trường tư sẽ thu học phí và họ có thể có tôn giáo hay triết lý giáo dục đặc biệt. Muốn biết 

thêm về giáo dục tư nhân, quý vị hãy liên lạc thẳng với trường học đã chọn hoặc lấy hẹn gặp 

cơ quan giáo dục tư thục liên quan. 

Nếu cần gửi con trước hoặc sau giờ học, hay gửi con vào các kỳ bãi trường, quý vị hãy hỏi 

nhà trường. 

Ghi danh 

Muốn ghi danh cho con đi học, quý vị hãy gọi điện thoại hoặc đến nhà trường. Quý vị cần 

phải đem theo thị thực hay giấy tờ nhập cảnh vào Úc, giấy khai sinh của con và bất cứ giấy 

tờ nào khác, kể cả học bạ, liên quan đến quá trình học hành trước đây của cháu. Quý vị 

cũng cần phải xuất trình giấy tờ tiêm chủng. Xin quý vị đọc Chương 9, Sức khỏe và An sinh . 

Chọn trường có thể là quyết định khó khăn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các trường học 

trong vùng tại trang mạng MySchool: www.myschool.edu.au/ 

Học sinh không biết nói tiếng Anh 

Dịch vụ trợ giúp học tiếng Anh có thể khác nhau trên khắp nước Úc. Muốn biết thêm thông 

tin, quý vị hãy liên lạc với cơ quan giáo dục tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý vị cư ngụ hoặc 

nhà trường của con quý vị. 

Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Thông tin Trang mạng 

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-
z/esl.php  

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international-
students-and-migrants/english-as-a-second-
language-students 

Qld 
Department of Education and 
Training 

http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html 

SA 
Department for Education and Child 
Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-
learning/student-support-programs/english-
as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english 

http://www.myschool.edu.au/
http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
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Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Thông tin Trang mạng 

Vic. 
Department of Education and 
Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx  

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eal-
d-school-programs/ 

Thông dịch viên tại trường học 

Cha mẹ và người nuôi dưỡng không nói thạo tiếng Anh hoặc không biết nói tiếng Anh có thể 

có thông dịch viên khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến con em mình tại trường học. 

Trước khi gặp nhà trường, quý vị hãy liên lạc với TIS National qua số 131 450 (24 giờ, bảy 

ngày một tuần) hoặc vào trang mạng www.tisnational.gov.au 

Giáo dục và Dạy nghề 
Vocational Education and Training (VET) có các khóa học dành cho người muốn học kỹ 

năng kỹ thuật, nghề hoặc các kỹ năng cho một công việc cụ thể. Hiện nay có rất nhiều khóa 

học dạy nghề về các lĩnh vực như công nghệ thông tin, dịch vụ kinh doanh, nghệ thuật và 

phương tiện truyền thông, du lịch và nhà hàng & khách sạn, giữ trẻ, giao thông vận tải và 

kho vận, xây dựng, khai thác mỏ, sản xuất và các ngành công nghiệp nông thôn. 

Trước khi ghi danh với khóa học VET, quý vị nên tìm hiểu về các khóa học mình muốn ghi 

danh và xem việc làm ở Úc đang cần những kỹ năng nào. Trang mạng MySkills cung cấp 

thông tin để giúp quý vị tiện tìm hiểu tại www.myskills.gov.au 

Trang mạng MySkills cũng cung cấp thông tin về các tổ chức đào tạo có mở các khóa học 

VET tại Úc như trường Technical and Further Education (TAFE), tổ chức Adult and 

Community Education (ACE), và Private Registered Training Organisations (RTOs). 

Học sinh trung học có thể theo khóa học VET vào những năm cuối trung học. Các khóa học 

VET tính học phí, sinh viên có thể cần phải tự mua sách vở, tài liệu hoặc vật dụng. Học sinh 

phải học xong bậc trung học mới hội đủ điều kiện đối với một số khóa học. 

Đối với học sinh hội đủ điều kiện theo học các khóa học VET ở cấp văn bằng cao đẳng và 

cao hơn, Chính phủ Úc cung cấp chương trình cho vay VET FEE-HELP. VET FEE-HELP 

giúp sinh viên với các trợ giúp tài chính để họ không phải trả học phí trước. Sinh viên vay nợ 

VET FEE-HELP phải hoàn trả thông qua hệ thống thuế khi thu nhập của họ đạt đến ngưỡng 

thanh toán tối thiểu. Khi làm đơn xin vay tiền dạng này, quý vị phải biết tất cả các nghĩa vụ 

và yêu cầu trước khi ký tên. Muốn biết thêm thông tin về VET FEE-HELP, truy cập 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help 

  

http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
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Khu vực Thông tin về VET  Điện thoại Trang mạng 

National My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=s
kills-training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 
www.smartandskilled.nsw.
gov.au 

NT 
Northern Territory Training 
Entitlement 

 

https://nt.gov.au/learning/a
dult-education-and-
training/vocational-
education-and-training-
VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 
www.skillsgateway.training
.qld.gov.au 
 

SA Work Ready 1800 506 266 
www.skills.sa.gov.au/traini
ng-learning 

Tas. Skills Tasmania  
http://www.skills.tas.gov.au
/learners 

Vic. Victorian Training Guarantee 13 1823 
www.education.vic.gov.au/
training/learners/vet/pages/
funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov
.au/studentsparents/Pages
/default.aspx 

 

Muốn biết thông tin về thủ tục công nhận văn bằng và kỹ năng, xin quý vị đọc Chương 5, 

Việc làm 

National Training Complaints Hotline 
National Training Complaints Hotline là dịch vụ toàn quốc dành cho người sử dụng để họ 

nêu các khiếu nại liên quan đến giáo dục và dạy nghề. Dịch vụ này giới thiệu người sử dụng 

đến tổ chức/cơ quan/thẩm quyền pháp lý thích hợp để được giúp giải quyết khiếu nại của họ. 

Giáo dục và dạy nghề là lĩnh vực phức tạp, với nhiều tổ chức khác nhau cùng tham gia, kể 

cả chính phủ Úc, tiểu bang và lãnh địa. Người sử dụng xứng đáng được sử dụng thủ tục 

hợp lý và đơn giản để nêu khiếu nại. 

Hotline này không điều tra việc khiếu nại, nhưng sẽ chuyển việc khiếu nại đến tổ chức, cơ 

quan hay thẩm quyền pháp lý thích hợp nhất để họ xem xét. Tại trang mạng 

https://www.education.gov.au/NTCH có thêm thông tin về Hotline. 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
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Hotline này hoạt động thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều trên toàn quốc. Số 

điện thoại là 13 38 73. Quý vị có thể nêu khiếu nại bằng email, gửi về 

skilling@education.gov.au. Quý vị nên cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, kể cả chi tiết 

liên lạc của mình để việc khiếu nại của quý vị có thể được xét duyệt kỹ lưỡng. 

TIS National cung cấp dịch vụ thông dịch viên khi quý vị gọi số 131 450. Nhờ nhân viên tổng 

đài liên lạc với National Training Complaints Hotline. 

Trường Đại học 
Các trường đại học Úc là một trong những trường tốt nhất trên thế giới. Chương trình cử 

nhân thường phải mất ba năm mới học xong nhưng cũng có chương trình cử nhân kép và 

chương trình sau đại học mất nhiều thời gian hơn. Một số chương trình học có hình thức học 

hàm thụ (trực tuyến) và học bán thời. Các trường đại học cũng có thể có các khóa học phát 

triển chuyên môn ngắn hơn. 

Muốn tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục của Úc: 

• nếu định di cư đến Australia hoặc du học tại Úc, quý vị hãy truy cập 

www.studyinaustralia.gov.au 

• nếu là sinh viên trong nước hoặc người có thị thực nhân đạo, quý vị hãy truy cập 

www.studyassist.gov.au 

Nếu muốn so sánh các học viện giáo dục bậc đại học và các ngành học tại Úc, quý vị có thể 

làm như vậy tại www.qilt.edu.au 

Muốn biết thông tin về yêu cầu đầu vào, nhập học và các khóa học, quý vị nên liên lạc với 

các trường đại học quý vị muốn ghi danh hoặc trung tâm tuyển sinh đại học tại tiểu bang 

hoặc lãnh địa nơi quý vị cư ngụ (tại 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro

lling-in-a-course). 

Sinh viên với trình độ tiếng Anh kém nên liên lạc với các trường đại học của mình và hỏi về 

trình độ tiếng Anh cần thiết cho khóa học mình muốn ghi danh. Quý vị có thể phải ghi danh 

học chương trình tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình đại học để bảo đảm tiếng Anh 

của quý vị đủ khá để học đại học. 

Học phí các khóa học khác nhau tùy thuộc vào trường đại học và khóa học. Trước khi ghi 

danh, quý vị nên xem xét tổng chi phí khóa học là bao nhiêu, quý vị sẽ thanh toán bằng cách 

nào và làm sao để chi trả tiền sách vở, chỗ ở và chi phí sinh hoạt thông thường. 

Để giúp sinh viên trong nước học đại học, Chính phủ tài trợ giúp các chỗ học đại học và 

cung cấp Higher Education Loan Program (HELP) cho sinh viên hội đủ điều kiện. Nếu hội đủ 

điều kiện, quý vị không phải trả trước học phí nhưng có thể trả nợ HELP của mình qua hệ 

thống thuế khi thu nhập của quý vị đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các ngưỡng này 

được điều chỉnh theo chỉ số sinh hoạt hàng năm và quý vị có thể tìm được chi tiết này tại 

StudyAssist (www.studyassist.gov.au) 

mailto:skilling@education.gov.au
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://www.studyassist.gov.au/
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Các trợ giúp dành cho du học sinh viên  

Cơ sở giáo dục và đào tạo là điểm đầu tiên quý vị nên liên hệ liên quan đến các trợ giúp 

trong khi đang học tập tại Úc. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về định cư dành cho du học 

sinh tại www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia và tại các trang mạng dưới đây: 

Thông tin dành cho du học sinh Trang mạng 

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

Công nhận văn bằng và kỹ năng cho mục đích giáo dục hay đào tạo 
Nếu muốn đi học, tham gia khóa đào tạo tại Úc, trước tiên có lẽ quý vị nên làm thủ tục để 

văn bằng hoặc kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của mình được cơ sở đào tạo, trường đại 

học hoặc cơ quan thẩm quyền đánh giá kỹ năng chính thức công nhận. Nhờ vậy quý vị có 

thể đáp ứng các yêu cầu nhập học của khóa học, hoặc thậm chí rút ngắn thời gian cần thiết 

của khóa đào tạo. 

Muốn biết thông tin về việc công nhận văn bằng và kỹ năng, xin quý vị đọc Chương 5, 

Việc làm 

Các khoản trợ cấp sinh viên/học sinh 
Youth Allowance (dành cho người từ 16 – 24 tuổi) và Austudy (dành cho người từ 25 tuổi trở 

lên) cung cấp khoản trợ giúp tài chính cho cư dân Úc là sinh viên/học sinh toàn thời đang 

theo học khóa học hợp lệ và có mức thu nhập và tài sản nằm trong giới hạn nhất định. 

Đa số cư dân mới nhất đến phải trải qua thời gian chờ đợi. Người tị nạn và người nhập cư 

diện nhân đạo được miễn thời gian chờ đợi này. Muốn biết thêm thông tin, liên lạc với 

Centrelink tại www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-

trainees 

Xem thêm Chương 10, Gia đình của quý vị 

Thẻ giảm giá sinh viên/học sinh 
Tại một số quốc gia và lãnh địa, học sinh và sinh viên có thể hội đủ điều kiện để được cấp 

thẻ sinh viên/học sinh, nhờ đó được giảm giá khi trả tiền cho các dịch vụ, ví dụ như giao 

thông công cộng. Hãy hỏi nhà trường hoặc trường đại học về thủ tục xin cấp thẻ sinh 

viên/học sinh. 

Khóa học ngắn hạn cộng đồng 
Adult and Community Education (ACE) có các khóa học giáo dục trong cộng đồng địa 

phương dành cho người trên 15 tuổi. Các khóa học ACE thường rất linh hoạt và phù hợp với 

mọi người có khả năng và nguồn gốc khác nhau. Thông thường, thời gian học là 2 đến 3 giờ 

mỗi tuần trong khoảng thời gian từ sáu đến tám tuần lễ hoặc các hội thảo trọn ngày. Thông 

thường các khóa học này được tổ chức vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần. 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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Các khóa học ACE thường không cấp bằng, nhưng có thể là liên thông để được nhập học 

các khóa học chính quy và khóa đào tạo liên quan đến việc làm. ACE cũng có thể cung cấp 

các kỹ năng và tín chỉ liên quan đến việc làm, đáp ứng nhu cầu riêng, lối sống hay nhu cầu 

xã hội. 

Một số khóa học ngắn hạn được công nhận và được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ 

năng, ví dụ như về nghệ thuật, công nghệ thông tin, doanh nghiệp nhỏ, các ngôn ngữ khác 

và thể thao. 

Trường Technical and Further Education (TAFE) và Vocational Education Training (VET) có 

thể có các khóa học ngắn hạn được công nhận cũng như các khóa học ngắn không được 

công nhận, không thi cử chính thức. 
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5 Việc làm 

Trong phần này 
• Tìm việc làm 

• Centrelink 

• Công nhận văn bằng và kỹ năng 

• Các quyền hạn và biện pháp bảo vệ tại nơi làm việc 

• Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc 

• Hưu bổng 

Tìm việc làm 
Thị trường lao động tại Úc có thể rất cạnh tranh. Các yếu tố kinh tế, văn bằng, kỹ năng và 

khả năng nói tiếng Anh của quý vị cùng loại việc quý vị đang tìm sẽ là điều quyết định quý vị 

có thể tìm được việc làm nhanh hoặc chậm. Việc làm nhiều hay ít là khác nhau tại các nơi 

khác nhau ở Úc. 

Những tờ nhật báo thường đăng 'Job Vacancies' (hay ‘Positions Vacant’). Việc làm cần 

tuyển người cũng được đăng trực tuyến (trên mạng Internet). Trong niên giám điện thoại có 

liệt kê các tổ chức gúp tìm việc làm tư nhân và nhiều trang mạng tuyển dụng trực tuyến. 

Quý vị có thể tìm các việc làm đang tuyển người trên khắp nước Úc tại jobactive, một trong 

những trang mạng đăng việc làm trực tuyến miễn phí lớn nhất nước Úc tại 

www.jobactive.gov.au/ 

Làm công việc thiện nguyện có thể giúp quý vị tìm được việc làm: xin quý vị đọc Chương 12, 

Sự tham gia của Dân chúng. 

Centrelink 
Centrelink cấp các khoản trợ cấp và cung cấp dịch vụ cho người tìm việc. Quý vị có thể hội 

đủ điều kiện để được lãnh trợ cấp thu nhập nếu đang tìm việc làm, đang theo học chương 

trình đã được chấp thuận hoặc thực hiện các hoạt động đã được chấp thuận. 

Centrelink Chi tiết liên lạc 

Trang mạng Centrelink www.humanservices.gov.au 

Thông tin dành cho di dân, người tị nạn và du 
khách 

www.humanservices.gov.au/multicultural 

Thông tin bằng ngôn ngữ khác 
www.humanservices.gov.au/yourlanguag
e 

Muốn biết thông tin bằng ngôn ngữ khác 131 202 

Số điện thoại dành cho người tìm việc 132 850 

 

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Để giúp quý vị tìm được việc làm, Centrelink có thể giới thiệu quý vị đến Cơ sở Cung cấp 

Dịch vụ tìm việc làm như jobactive hoặc Disability Employment Services. Nếu cư ngụ tại nơi 

hẻo lánh, quý vị có thể được giới thiệu đến cơ sở cung cấp Chương trình Phát triển 

Cộng đồng. 

jobactive 

jobactive kết nối người tìm việc với chủ nhân và có các cơ sở cung cấp cung cấp dịch vụ 

jobactive tại hơn 1.700 địa điểm trên khắp nước Úc. Các cơ sở cung cấp dịch vụ jobactive 

sắp đặt dịch vụ của họ theo nhu cầu của khách hàng. Họ hợp tác với chủ nhân địa phương, 

các tổ chức đào tạo có đăng ký, chính phủ, cộng đồng và các tổ chức y tế để giúp khách 

hàng tìm việc làm. 

Quý vị có thể được trợ giúp để tham gia khóa đào tạo và làm việc lấy kinh nghiệm, giúp dời 

chỗ ở, phụ cấp tiền lương, huấn luyện, học nghề hoặc New Enterprise Incentive Scheme để 

giúp quý vị mở doanh nghiệp mới. Tại www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers 

có Help for jobseekers. 

Cơ sở cung cấp cung cấp dịch vụ jobactive của quý vị sẽ giúp quý vị đề ra Kế hoạch Việc 

làm (Job Plan) ghi những gì quý vị cần phải thực hiện để tìm và duy trì việc làm, có thể bao 

gồm soạn thảo sơ yếu lý lịch, đi làm lấy kinh nghiệm và học những kỹ năng mới hoặc 

bằng cấp. 

Nếu là người tị nạn hoặc người nhập cư diện nhân đạo, quý vị có quyền được sử dụng tất 

cả dịch vụ việc làm từ ngày quý vị đến Úc. Di dân khác có thể được hưởng các dịch vụ việc 

làm hạn chế hơn. Muốn biết thêm thông tin, liên lạc với Centrelink. 

Muốn tìm cơ sở cung cấp jobactive địa phương, truy cập www.jobactive.gov.au 

Bất cứ ai có quyền đi làm hợp pháp tại Úc (kể cả du khách đến Úc với thị thực làm việc thích 

hợp) đều có thể làm công việc thu hoạch như hái trái cây và các loại cây trồng khác trong 

khu vực nông thôn. Cơ sở cung cấp Harvest Labour Services cung cấp dịch vụ thông qua 

jobactive. 

jobactive Chi tiết liên lạc 

Job Seeker Hotline 136 268 

Trang mạng jobactive  www.jobactive.gov.au 

jobactive thông tin bằng ngôn ngữ khác 
tiếng Anh 

www.employment.gov.au/translated-jobactive-
factsheets 

Ấn phẩm Labour Market Update tại Úc 
http://employment.gov.au/australian-labour-
market-update-publication 

Thông tin về Harvest Labour Services www.harvesttrail.gov.au 

 

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
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Các dịch vụ sau đây cũng có thể giúp: 

Tổ chức hay dịch vụ Điện thoại Trang mạng 

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – liên quan đến việc làm 
thanh thiếu niên 

 
www.education.gov.au/job-guide 
 

Experience+ – liên quan đến việc 
làm người đứng tuổi  

13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – trang mạng phổ biến 
thông tin hướng dẫn tìm việc làm  

 http://myfuture.edu.au 

Giúp mở doanh nghiệp nhỏ 13 62 68 
www.employment.gov.au/self-
employment-new-enterprise-incentive-
scheme-neis 

JobAccess – dành cho công nhân 
bị khuyết tật 

1800 464 
800 

www.jobaccess.gov.au/people-with-
disability 

Công nhận văn bằng và kỹ năng 
Nếu có văn bằng, kỹ năng hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan trong ngành nghề cụ thể, 

nhiều khi quý vị nên làm thủ tục để văn bằng, kỹ năng hoặc kinh nghiệm làm việc của mình 

được chính thức công nhận để giúp quý vị tìm được việc làm tại Úc. Khi kiến thức và kỹ 

năng của quý vị được công nhận, điều này cũng có thể có ích cho việc làm tương lai của quý 

vị và phát triển nghề nghiệp. 

Nếu quý vị có kế hoạch đi học, tham gia khóa đào tạo tại Úc, có lẽ quý vị nên làm thủ tục để 

văn bằng hay kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của quý vị được đánh giá và công nhận, 

để giúp quý vị đáp ứng các yêu cầu nhập học khóa học hoặc thậm chí giảm bớt thời gian 

học tập cần thiết. 

Muốn biết thông tin về công nhận văn bằng, truy cập 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-

recognition.aspx 

Hiện nay có một số cách để kỹ năng và văn bằng của quý vị được đánh giá và công nhận: 

Công nhận học vấn đã hoàn tất 

Recognition of Prior Learning (RPL) là thủ tục đánh giá và công nhận kiến thức và kỹ năng 

một người nào đó đã đạt được bằng con đường giáo dục, đào tạo, làm việc và kinh nghiệm 

cuộc sống. Thủ tục này đem lại cho quý vị trọn văn bằng hoặc một phần văn bằng của Úc. 

Phần đánh giá RPL do Registered Training Organisations (RTOs) thực hiện. RTO là những 

cơ sở giáo dục sau trung học (đại học) và các tổ chức dạy nghề, có thể là của chính phủ hay 

tư nhân. 

http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho RPL nếu quý vị có: 

• văn bằng nước ngoài. 

• tờ tường trình giáo dục liên quan. 

• bằng chứng về kỹ năng làm việc và kiến thức đã có được do kinh nghiệm làm việc có 

lương hoặc không lương, kinh nghiệm cuộc sống hay công việc cộng đồng. 

Giám định viên chuyên nghiệp của Úc, làm việc cho hoặc thay mặt, RTO có thể thực hiện 

cuộc đánh giá RPL. Giám định viên có thể quan sát quý vị làm công việc cụ thể và nói 

chuyện với quý vị về các kỹ năng của quý vị. Họ cũng sẽ so sánh bằng chứng, kinh nghiệm 

và kỹ năng của quý vị (kể cả giáo dục chính thức và kinh nghiệm làm việc) với bằng cấp liên 

quan của Úc. Úc có khuôn khổ văn bằng toàn quốc để các văn bằng hoặc các quyết định sẽ 

được tất cả các RTO công nhận. 

Giám định viên sẽ cho quý vị biết cần phải nộp những chứng cứ gì, ví dụ như bản sao văn 

bằng hoặc chứng chỉ đào tạo, giấy tờ tiến dẫn của người sử dụng lao động, tờ mô tả công 

việc và các mẫu việc quý vị đã thực hiện. 

Một khi đã tìm được tổ chức đào tạo phù hợp, quý vị nên liên lạc với họ để thảo luận các lựa 

chọn RPL của mình và chi phí liên quan đến việc đánh giá và công nhận kỹ năng và kinh 

nghiệm của quý vị. Thông thường các cuộc đánh giá RPL sẽ tính phí. 

Quý vị có thể tìm chi tiết liên lạc và địa điểm của RTO tại các trang mạng dưới đây: 

• MySkills – www.myskills.gov.au – tìm hiểu về các khóa dạy nghề và đào tạo (VET) 

quý vị có thể theo học trong khu vực quý vị cư ngụ. 

• MyFuture – www.myfuture.edu.au – tìm chi tiết liên lạc của tất cả RTO tại Úc, kể cả 

các trường đại học, cũng như biết thêm thông tin về thủ tục làm đơn RPL. 

Các Cơ quan Đánh giá Kỹ năng 

Cơ quan đánh giá kỹ năng thực hiện các cuộc đánh giá và trắc nghiệm để xác định xem một 

di dân nào đó có kỹ năng và kinh nghiệm để làm việc theo các tiêu chuẩn của Úc trong một 

ngành hoặc nghề cụ thể. Dù các dịch vụ này thường được cung cấp cho mục đích di cư, 

nhiều cơ quan cũng cung cấp các cuộc đánh giá và trắc nghiệm cho các mục đích khác, có 

thể giúp quý vị: 

• lấy văn bằng Australian Qualification Framework 

• được cấp giấy phép và đăng ký với các ngành nghề cụ thể. 

• được công nhận đối với hiệp hội chuyên môn. 

Hiện nay tại Úc có 37 cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá văn bằng, kỹ năng và kinh nghiệm 

nước ngoài trong các ngành nghề cụ thể. Muốn tìm xem có cơ quan nào phụ trách nghề 

nghiệp hoặc ngành nghề của mình, xin quý vị đọc danh sách các cơ quan tại 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
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Công nhận Nghề thợ tại Úc – Công nhận kỹ năng  

Trades Recognition Australia (TRA) là ban công vụ đặt trong Department of Education and 

Training của Chính phủ. Ban này là cơ quan đánh giá kỹ năng phụ trách gần 130 ngành kỹ 

thuật và nghề thợ theo quy định của Australian Department of Immigration and Border 

Protection (DIBP). TRA điều hành một số dịch vụ đánh giá các kỹ năng khác nhau, tùy thuộc 

hoàn cảnh của người nộp đơn và kết quả di cư mong muốn của họ. 

TRA Trades Recognition Service và TRA Optional Skills Assessment Service thực hiện công 

việc công nhận kỹ năng cho mục đích việc làm và cấp giấy phép. Registered Training 

Organisations (RTOs) được TRA chấp thuận để cung cấp các dịch vụ này trên khắp nước 

Úc. Sau thủ tục đánh giá, kỹ năng của quý vị có thể được chính thức công nhận bằng văn 

bằng, Offshore Technical Skills Record hoặc chứng chỉ hoàn tất nhiều khi yêu cầu quý vị 

phải tham gia khóa huấn luyện thêm nữa để đáp ứng các tiêu chuẩn làm việc ở Úc hoặc xin 

cấp giấy phép. 

Muốn tìm hiểu xem thủ tục đánh giá kỹ năng TRA nào phù hợp với mình, quý vị hãy truy cập 

TRA Pathfinder tại www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx 

Ngoài ra, nhiều khi quý vị cũng nên tìm hiểu về TradeSET, đây là dịch vụ miễn phí để giúp 

quý vị quyết định có thực hiện thủ tục đánh giá các kỹ năng chính thức tại 

www.tradeset.com.au 

Công nhận nghề thợ tại Úc  Chi tiết liên lạc 

Số điện thoại (ngoài Úc)  
 

+61 2 6240 8778  
Thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 1 
giờ chiều đến 5 giờ chiều AEST, không kể ngày lễ 
(GMT +10 giờ) 

Số điện thoại (trong nước Úc)  
 

1300 360 992  
Giờ hoạt động giống như ở trên 

Email traenquiries@education.gov.au 

Trang mạng TRA www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

 

Công nhận văn bằng đại học 

Overseas Qualification Units – tại tiểu bang và lãnh địa Úc cung cấp dịch vụ công nhận văn 

bằng nước ngoài cho mục đích tổng quát (tức là không cho mục đích học tập cần thiết, di cư 

hoặc các yêu cầu việc làm). OQU cung cấp dịch vụ miễn phí, so sánh văn bằng của quý vị 

với văn bằng Úc tương đương theo Australian Qualification Framework. 

Department of Education and Training (DET) cung cấp thông tin tổng quát và hướng dẫn về 

việc so sánh văn bằng nước ngoài. Hãy hỏi OQU tại tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý vị cư 

ngụ trước khi liên lạc với DET. OQU sẽ giới thiệu quý vị đến DET nếu cần thiết. 

  

http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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Cơ quan Trang mạng 

Department of Education and Training https://internationaleducation.gov.au/Services-And-
Resources/services-for-individuals/Pages/Services-
for-individuals.aspx 

State and territory Overseas 
Qualification Units 

https://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx 

 
 

Chuyên gia đào tạo ở nước ngoài, cần học khóa học bắt cầu để văn bằng chuyên môn của 

họ được công nhận có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp với học phí. Liên lạc FEE-HELP 

qua số 1800 020 108 hoặc truy cập 

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP 

Các quyền hạn và biện pháp bảo vệ tại nơi làm việc 
Mọi người làm việc tại Úc đều được hưởng các quyền hạn và biện pháp bảo vệ cơ bản tại 

nơi làm việc. 

Điều này bao gồm được trả mức lương tối thiểu, nghỉ giải lao, nghỉ bệnh/ốm và được hưởng 

các quyền lợi tối thiểu được quy định trong quy chế lao động hoặc thỏa thuận liên quan đến 

việc làm của quý vị. 

Fair Work Ombudsman cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin miễn phí về pháp luật về việc 

làm của Úc cho chủ nhân và công nhân viên tại www.fairwork.gov.au có cả các ngôn ngữ 

khác tiếng Anh. 

Mức lương tối thiểu 

Tất cả công nhân viên tại Úc có quyền được hưởng lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu. 

Số tiền này sẽ phụ thuộc vào tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý vị làm việc, tuổi tác của quý vị, 

quy chế lao động nào được áp dụng và chi tiết trong hợp đồng lao động của quý vị. 

Chủ nhân phải trả lương cho quý vị đều đặn và không được khấu trừ tiền lương của quý vị 

(ngoại trừ thuế và mục đích hưu bổng) mà không được quý vị cho phép. Hãy yêu cầu chủ 

nhân giải thích rõ ràng các khoản khấu trừ này khi quý vị bắt đầu làm việc. Quý vị có thể thiết 

lập các khoản khấu trừ từ tiền lương của mình. 

Quý vị cũng phải được trao phiếu lương trong vòng một ngày làm việc sau ngày phát lương. 

Điều kiện làm việc 

Tất cả công nhân viên ở Úc đều được hưởng các điều kiện việc làm tối thiểu. Những tiêu 

chuẩn này bao gồm giờ làm việc, tiền trả làm thêm giờ, nghỉ giải lao, nghỉ bệnh/ốm và 

ngày lễ. 

https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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Quyền hạn về đại diện 

Tất cả công nhân viên ở Úc có quyền tham gia nghiệp đoàn và được nghiệp đoàn đại diện. 

Nghiệp đoàn hướng dẫn nghiệp đoàn viên về tiền lương, điều kiện làm việc và các quyền 

hạn tại nơi làm việc. Họ giúp đỡ với các vấn đề tại nơi làm việc và thương lượng với chủ 

nhân về tiền lương và điều kiện làm việc của nghiệp đoàn viên. 

Quý vị không cần phải báo cho chủ nhân biết mình là nghiệp đoàn viên. Chủ nhân bị cấm đối 

xử bất lợi với quý vị hoặc đuổi việc vì quý vị gia nhập nghiệp đoàn. 

Nếu muốn gia nhập nghiệp đoàn nhưng không biết nên gia nhập nghiệp đoàn nào, quý vị có 

thể liên lạc với Australian Unions tại www.australianunions.com.au Australian Unions là dịch 

vụ thành viên và tư vấn do Australian Council of Trade Unions điều hành. Họ có thể giúp nếu 

quý vị có thắc mắc về những quyền hạn hoặc quyền lợi của quý vị tại nơi làm việc. 

Bảo vệ chống phân biệt đối xử 

Quý vị được bảo vệ đối với vấn đề phân biệt đối xử và 'biện pháp bất lợi' tại nơi làm việc vì 

các lý do như chủng tộc, tôn giáo, giới tính, thai nghén, xu hướng tình dục, tình trạng khuyết 

tật hoặc vì là thành viên của nghiệp đoàn. 

'Biện pháp bất lợi' là khi một người nào đó bị: 

• từ chối việc làm 

• đuổi việc 

• từ chối cơ hội đào tạo 

• từ chối cho thăng tiến hoặc 

• các điều kiện làm việc hoặc điều kiện lao động không thuận lợi. 

Muốn biết thêm thông tin về luật phân biệt đối xử, xin quý vị đọc tại 

www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-

australian-discrimination-laws 

Muốn khiếu nại, truy cập www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-

can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment 

Những quyền hạn tại nơi làm việc khác 

Chủ nhân quý vị không được phép đối xử bất lợi với quý vị hoặc đuổi việc quý vị vì quý vị 

nêu thắc mắc, khiếu nại về việc làm của mình (với chủ nhân quý vị hoặc cơ quan liên quan) 

hoặc vì quý vị tìm cách sử dụng quyền hạn của mình. 

  

http://www.australianunions.com.au/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
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Muốn biết thêm thông tin 

Nếu không chắc liệu mình có đang được trả lương, hưởng các điều kiện và quyền hạn nơi 

làm việc đúng mức hay không, hoặc muốn khiếu nại về chủ nhân, quý vị có thể tìm thêm 

thông tin tại: 

Cơ quan toàn quốc Điện thoại Trang mạng 

Fair Work Ombudsman  
(ngôn ngữ khác tiếng Anh) 

13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman dành 
cho di dân và người có thị thực 

 www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-
and-migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

Chính phủ Úc  www.australia.gov.au/information-and-
services/jobs-and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration and 
Border Protection 

 http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workp
lace-rights 

 

Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc 
Quý vị có quyền được làm việc trong môi trường làm việc an toàn và không nguy hại đến 

sức khỏe. Tất cả công nhân viên phải tuân theo các thủ tục về sức khỏe và an toàn của 

chủ nhân. 

Nếu bị thương tại nơi làm việc, quý vị có thể được hưởng tiêu chuẩn bồi thường công nhân. 

Các luật Work Health and Safety (WHS) (còn được gọi là Occupational Health and Safety) 

chủ yếu là do các tiểu bang và lãnh địa chịu trách nhiệm. Các luật này quy định các bổn 

phận của chủ nhân, các cơ quan công quyền và những người khác chịu trách nhiệm về sức 

khỏe và an toàn lao động. 

Nếu cảm thấy môi trường làm việc của mình không an toàn, quý vị hãy liên lạc với cơ quan 

giám sát liên quan hoặc đại diện về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc của mình (nếu có). 

Quý vị cũng có thể liên lạc với nghiệp đoàn của quý vị. 

Cơ quan giám sát về an toàn tại Tiểu bang và Lãnh địa là: 

Khu vực 
Cơ quan Giám sát Sức khỏe 
và An toàn  

Điện thoại Trang mạng 

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe   1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
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Khu vực 
Cơ quan Giám sát Sức khỏe 
và An toàn  

Điện thoại Trang mạng 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

National Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

National Safe Work Australia  1300 551 832 

http://www.safeworkaustralia.g
ov.au/sites/swa/whs-
information/working-safely-in-
australia/pages/default 

 
Một số ngành công nghiệp chẳng hạn như khai thác mỏ và dầu khí có cơ quan giám sát an 

toàn riêng biệt. Muốn có danh sách đầy đủ các cơ quan giám sát, kể cả cơ quan giám sát bồi 

thường công nhân, truy cập www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-

with/regulators/pages/whs-regulators 

Hưu bổng 
Hưu bổng là cách thức tiết kiệm cho lúc quý vị nghỉ hưu. Quý vị và/hay nơi làm việc có thể 

đóng góp tiền vào quỹ hưu bổng mà bình thường quý vị có thể rút tiền ra khi quý vị được sáu 

mươi tuổi. Trong đa số trường hợp, theo luật, chủ nhân phải đóng số tiền tương đương chín 

phần trăm thu nhập của quý vị vào một quỹ hưu bổng do quý vị chọn. Quý vị cũng có thể 

đóng góp thêm tiền vào quỹ hưu bổng của mình. Muốn tìm hiểu xem nơi làm việc của mình 

có đóng góp đúng mức hay không, quý vị hãy hỏi quỹ hưu bổng của mình. 

Nếu làm việc cho chính mình, quý vị nên xem xét đến việc bỏ tiền vào quỹ hưu bổng cho lúc 

mình nghỉ hưu. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Thông tin về Hưu bổng Điện thoại Trang mạng 

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 
Investments Commission  

1300 300 630 www.moneysmart.gov.au/superannuation-
and-retirement 

 
  

http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 Luật pháp Úc 

Trong phần này 
Bất cứ ai ở nước Úc phải tuân thủ luật pháp nước Úc. Một số điều được chấp nhận ở các 

nước khác là trái luật tại Úc và có thể bị trừng phạt nặng. 

Hiểu biết luật pháp Úc sẽ giúp quý vị điều chỉnh cuộc sống trong cộng đồng Úc và tránh gặp 

vấn đề. 

• Tội phạm hình sự 

• Vũ lực 

• Bạo hành trong Nhà và trong Gia đình và Xâm phạm Tình dục 

• Tuổi hợp pháp để ưng thuận 

• Quyền hạn của trẻ em 

• Bảo vệ trẻ em 

• Hôn nhân cưỡng ép 

• Sức khỏe sinh sản và quyền hạn của nữ giới 

• Súng và Dao 

• Động vật và thú hoang 

• Hút thuốc, uống bia rượu và ma túy 

• Hạn chế nhập khẩu thực vật hay động vật 

• Các luật khác 

• Trợ giúp pháp lý 

Tội phạm hình sự 
Tội phạm là bất kỳ cách cư xử hoặc hành vi trái luật và có thể bị trừng phạt. 

Trọng tội bao gồm tội giết người, hành hung, xâm phạm tình dục, phá hoại tài sản hoặc trộm 

cắp, cướp vũ trang, quan hệ tình dục với trẻ em hoặc thanh thiếu niên dưới tuổi hợp pháp để 

ưng thuận, lái xe nguy hiểm, sở hữu, sử dụng hoặc bán ma túy bất hợp pháp, và gian lận. 

Hối lộ (đề nghị đưa tiền) hoặc tìm cách hối lộ viên chức, như cảnh sát viên hoặc công chức 

liên bang, tiểu bang hay địa phương là trọng tội. Tặng quà hoặc hối lộ gây ảnh hưởng đến 

các quyết định của công chức là bất hợp pháp và sẽ bị trình báo. 

Sở hữu hoặc mang theo vũ khí, như súng, không có giấy phép là bất hợp pháp. Hầu hết tiểu 

bang và lãnh địa có những quy định hạn chế mang theo những thứ có thể sử dụng làm vũ 

khí khác ở nơi công cộng, ví dụ như dao. 

Trong trường hợp cấp cứu hoặc nếu quý vị hoặc người khác sắp lâm nguy, gọi điện thoại 

000 và xin “Police”. Đọc Chương 2, Nhờ giúp đỡ. 

Nếu quý vị chứng kiến tội phạm hoặc nếu quý vị có thông tin có thể giúp cảnh sát giải quyết 

hoặc ngăn chặn tội phạm, quý vị nên liên lạc với Crime Stoppers tại 

www.crimestoppers.com.au hay gọi số 1800 333 000. Quý vị không cần phải cho biết tên. 

http://www.crimestoppers.com.au/
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Vũ lực 
Tại Úc, sử dụng vũ lực với người khác là bất hợp pháp và bị coi là trọng tội. Người nào 

phạm tội bạo lực có thể bị đi tù, dù là nam hay nữ. 

Hiện có các dịch vụ khác nhau để trợ giúp nạn nhân tội phạm hay vấn đề bạo động, kể cả 

bạo hành trong nhà (bạo hành trong nhà và gia đình). 

Bạo hành trong Nhà và trong Gia đình và Xâm phạm Tình dục 
Bạo hành trong nhà và gia đình bao gồm hành vi hoặc lời hăm dọa nhằm mục đích khống 

chế người bạn đời hay thân nhân khác trong gia đình bằng cách làm cho họ sợ hãi hoặc đe 

dọa đến vấn đề an toàn của họ. Bạo hành trong nhà và gia đình là trái luật tại Úc, có thể 

bao gồm: 

• đánh đập, bóp cổ hoặc gây đau đớn cho người thân hoặc người bạn đời 

• từ chối tiền bạc cần thiết đối với người thân hoặc người bạn đời 

• cô lập người bạn đời, không cho liên lạc với bạn bè và thân nhân 

• liên tục xúc phạm hay chê bai người bạn đời 

• hăm dọa trẻ em hoặc thú nuôi. 

Xâm phạm tình dục là hành vi tình dục đối với người khác mà họ không ưng chịu. Xâm phạm 

tình dục bao gồm: 

• ép buộc bất cứ ai quan hệ tình dục hoặc thực hiện các hành vi tình dục 

• ép buộc bất cứ ai xem các thứ khiêu dâm 

• quan hệ tình dục hoặc thực hiện hành vi tình dục với đứa trẻ. 

Tại Úc, xâm phạm tình dục đối bất cứ ai là phạm pháp. Người nào xâm phạm tình dục người 

khác có thể bị đi tù, dù là nam hay nữ. Xâm phạm tình dục với người cùng trong mối quan 

hệ, hôn nhân hay gia đình cũng phạm luật. 

Phụ nữ có quyền hạn như nam giới. Luật pháp Úc đối xử với phụ nữ và nam giới đồng đều. 

Mọi người đều có quyền sinh sống vui vẻ mà không bị bạo hành, trong mối quan hệ và cộng 

đồng vui vẻ. Phụ nữ không phải cam chịu bị đối xử tệ bạc hoặc bị hại. 

Nếu quý vị hoặc người quý vị quen biết bị nguy hiểm, hãy gọi số 000 và xin “Police”. Cảnh 

sát tại Úc là an toàn và có thể tin cậy. 

Family Safety Pack sẽ giúp quý vị hiểu rõ các quyền hạn của mình và nơi xin trợ giúp nếu 

quý vị cần được giúp đỡ. Hiện nay có những dịch vụ tư vấn hợp văn hóa tại Úc và quý vị cứ 

tự nhiên nhờ họ giúp đỡ. Bộ tài liệu này được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau và được 

phổ biến tại www.dss.gov.au/family-safety-pack 

1800 RESPECT cung cấp dịch vụ tư vấn bảo mật và thông tin miễn phí, qua điện thoại và 

trực tuyến. Nhân viên tư vấn sẽ lắng nghe quý vị, giải đáp thắc mắc và có thể giới thiệu quý 

vị đến các dịch vụ trợ giúp khác trong khu vực nơi quý vị cư ngụ. Hãy gọi số 1800 737 732 

hoặc vào trang mạng www.1800respect.org.au 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
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MensLine là dịch vụ tư vấn giúp phái nam đối phó với những khó khăn liên quan đến gia 

đình và mối quan hệ bao gồm các vấn đề về bạo hành. Điện thoại 1300 789 978 hoặc vào 

trang mạng www.mensline.org.au 

Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS National) 

miễn phí qua số 131 450. TIS National không cung cấp dịch vụ tư vấn nhưng có thể giúp quý 

vị liên lạc với các dịch vụ khác. 

Khu 
vực 

Dịch vụ về Bạo hành trong Nhà và Gia đình Điện thoại 

National Domestic Violence and Sexual Assault - Đường dây Trợ giúp 
24/24 hay 
www.1800respect.org.au 

1800 200 526 
hay  
1800 737 732 

National Child Abuse Prevention Service  
- Đường dây Trợ giúp 24/24 hay 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

National Mensline Australia - Đường dây Trợ giúp 24/24 
www.mensline.org.au 

1300 789 978 

National Men’s Referral Service 
http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT Domestic Violence Crisis Line 
http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line 
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-
service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service - Gọi miễn phí ở ngoài 
Sydney 

1800 810 784 

 Community Services Domestic Violence Line 
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-
families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT Crisis Line 
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 

08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 
www.dvconnect.org/womensline 

1800 811 811 

 
Men’s Help Line 
www.dvconnect.org/mensline/ 

1800 600 636 

SA Domestic Violence Crisis Services 
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-
and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 Domestic Violence Help Line 
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-
about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-
counselling-services/ 

1800 800 098 

Tas. Family Violence 
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 Response and Referral – Dịch vụ Tư vấn và Trợ giúp 
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
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Khu 
vực 

Dịch vụ về Bạo hành trong Nhà và Gia đình Điện thoại 

Vic. Eastern Domestic Violence Service 
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 
http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 
 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service 
www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service  
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

03 9898 3145 

 Counselling and Support 
www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 Men’s Referral Service, Richmond, 
Gọi miễn phí tại Vic.  
http://mrs.org.au/about 

 
1800 065 973 
 

 Men’s Referral Service, Richmond, 
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 

03 9428 2899 

WA Women’s Domestic Violence Crisis Service 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 Women’s Domestic Violence Crisis Service 
Gọi ở ngoài Perth 

08 9223 1188 

 Men’s Domestic Violence Helpline 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

Nhiều khi quý vị cần được trợ giúp pháp lý để đối phó với các vấn đề bạo hành trong gia 

đình. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị đọc phần cuối chương này. 

Tuổi hợp pháp để ưng thuận 
Tuổi hợp pháp để ưng thuận là độ tuổi theo luật quý vị có thể đồng ý (ưng thuận) để quan hệ 

tình dục với người khác. 

Tại đa số tiểu bang và lãnh địa, tuổi hợp pháp để ưng thuận là 16 tuổi đối với cả nam lẫn nữ. 

Ở Nam Úc và Tasmania, độ tuổi này là 17 tuổi. 

Người lớn mà quan hệ tình dục với trẻ em dưới tuổi hợp pháp để ưng thuận là trái luật. Bất 

cứ ai vi phạm luật này có thể bị trừng phạt nặng, bất kể đứa trẻ có ưng thuận hay không. 

Mục đích của những đạo luật này là bảo vệ thanh thiếu niên đối với vấn đề lợi dụng tình dục. 

Muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ hoặc liên lạc với phòng khám sức 

khỏe tình dục hay phòng kế hoạch gia đình, được liệt kê trong White Pages. 

Quyền hạn của trẻ em 
Nước Úc kiên quyết bảo vệ các quyền hạn của trẻ em. 

Trẻ em được pháp luật bảo vệ đối với vấn đề bị hành hạ, xâm phạm tình dục và ngược đãi 

tình cảm, bỏ bê và bạo hành, cả ở nhà lẫn ở trường. Trẻ em phải luôn có người trông coi và 

chăm sóc phù hợp. Quý vị không nên kỷ luật con cái bằng biện pháp đánh đập và nếu gây 

http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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thương tích đáng kể, điều đó là bất hợp pháp. Các trường học không được phép kỷ luật học 

sinh bằng biện pháp đánh đập. 

Tại Úc, một số người như bác sĩ và giáo viên bắt buộc phải trình báo cơ quan bảo vệ trẻ em 

của tiểu bang và lãnh địa nếu cảm thấy lo ngại rằng đứa trẻ đang bị xâm hại. 

Bảo vệ trẻ em 
Trong trường hợp một biện pháp nào đó gây hại hoặc có thể gây hại cho đứa trẻ hoặc thanh 

thiếu niên, dịch vụ bảo vệ trẻ em có thể sẽ can thiệp để bảo đảm an toàn và an sinh của trẻ 

em. Nếu bạn hoặc người bạn quen biết cần được bảo vệ đối với vấn đề bạo hành, ngược 

đãi, quý vị nên liên lạc với cảnh sát hay dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Khu 
vực 

Các cơ quan bảo vệ trẻ em và trang mạng 
Điện thoại 
dịch vụ 24/24 

National Child Abuse Prevention Services 
www.childabuseprevention.com.au 
 

1800 688 009 
 

ACT ACT Government Community Services 
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW Community Services Helpline 
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect 

132 111 

NT Department of Children and Families 
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 
 

Qld Department of Communities, Child Safety and  
Disability Services 
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA Department for Education and Child Development 
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. Department of Health and Human Services Hotline 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

Vic. Department of Human Services - Child Protection 
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-
people/child-protection 

131 278 
 

WA Department for Child Protection and Family Support 
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 

1800 199 008 

Hôn nhân cưỡng ép 
Mọi người ở Úc có quyền tự do chọn mình sẽ lập gia đình vào lúc nào. Ép buộc bất cứ ai kết 

hôn là phạm tội ở Úc. Cuộc hôn nhân bị ép buộc là khi một người phải kết hôn mà họ không 

hoàn toàn và tự do ưng thuận vì bị hăm dọa, ép buộc hoặc bị gạt. 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
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Không ai được phép gây áp lực về thể chất, tình cảm hay tâm lý đối với bất cứ ai để buộc họ 

phải kết hôn. Bất luận người này theo đạo nào, thuộc sắc tộc nào, cũng như giới tính hay xu 

hướng tình dục hay tuổi tác của họ. 

Ngoài ra, đưa hay gửi một người nào đó đến nước khác nhằm mục đích ép buộc kết hôn, 

hoặc nhờ người khác tổ chức việc này là trái luật. 

Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép kết hôn. Người từ 16 đến 18 tuổi chỉ có thể kết hôn 

khi được cha mẹ đồng ý và có án lệnh của tòa án Úc do quan tòa hoặc thẩm phán cho phép 

kết hôn. 

Hôn nhân mai mối là hợp pháp ở Úc. Cả hai bên phải đồng thuận. 

Muốn tìm hiểu thêm về hôn nhân cưỡng ép và cách thức quý vị có thể thực hiện để bảo vệ 

bản thân và người khác khi nhờ giúp đỡ, truy cập www.ag.gov.au/forcedmarriage 

Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) có tờ thông tin về hôn nhân cưỡng 

ép và kết hôn sớm. 

Nếu cho rằng có người nào đó đang bị, hoặc có nguy cơ bị cưỡng ép kết hôn, quý vị hãy gọi 

Cảnh sát Liên bang Úc qua số 131 237. 

Các tổ chức sau đây cũng có thể giúp: 

Khu vực Tổ chức và trang mạng Điện thoại 

National National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 
Counselling Service 
www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

National Family Law Information  
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family
-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 
 

National / 
NSW 

Anti-Slavery Australia 
www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

National / 
NSW 

My Blue Sky 
www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 hay 

0481 070 844 (text) 

Vic. Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

Sức khỏe sinh sản và quyền hạn của nữ giới 
Tập tục cắt xén hoặc cắt bộ phận sinh dục nữ (FGM/C) là bất hợp pháp tại Úc. 

FGM/C bao gồm bất kỳ thủ thuật nào liên quan đến việc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ phần 

ngoài cơ quan sinh dục nữ hoặc các thương tích khác đối với cơ quan sinh dục nữ, được 

thực hiện không vì lý do y tế. 

http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
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Ngoài ra, đưa hay gửi một người nào đó đến nước khác nhằm mục đích thực hiện FGM/C 

đối với người đó, hoặc nhờ người khác tổ chức việc này là trái luật. 

FGM/C có thể có hậu quả nghiêm trọng và lâu dài. Phụ nữ và trẻ em gái đến Úc có thể bị 

vấn đề về sức khỏe vì tập tục này. 

Các dịch vụ chuyên khoa được liệt kê dưới đây có thể giúp: 

Khu vực Dịch vụ các quyền hạn về sinh sản  Điện thoại 

National National Education Toolkit for FGM/C in Australia 
www.netfa.com.au 

 

ACT Sexual Health and Family Planning 
www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 Women’s Health Service 
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-
children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW Women’s Information and Referral Service 
www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

 Education Program on FGM 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-
on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-
Female-Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 
Darwin 
Alice Springs 

 
08 8922 6472 
08 8955 4500 

 Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld Family Planning Queensland (True) 
www.fpq.com.au or 
www.true.org.au 

07 3250 0240 
 

 Multicultural Women’s Health – FGM 
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-
womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA Women’s Information Service 
www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 Women’s Health Service 
www.whs.sa.gov.au 

08 8444 0700 

Tas. Red Cross - Bicultural Community Health Program 
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

 
 
 

 Child protection service 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 
 

http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
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Khu vực Dịch vụ các quyền hạn về sinh sản  Điện thoại 

 Tasmania police 
www.police.tas.gov.au 

131 444 
 

 Crime stoppers 
http://crimestopperstas.com.au 

1800 333 000 

Vic. Royal Women's Hospital 
https://www.thewomens.org.au/health-information Gọi miễn 
phí từ vùng nông thôn 

03 8345 3058 
1800 442 007 

 South Eastern Centre Against Sexual Assault 
www.secasa.com.au 
Gọi miễn phí 24h 
Khủng hoảng 

 
1800 806 292 
03 9594 2289 

 Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-
responsible-reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA Women’s Information Service 
www.communities.wa.gov.au/communities-in-
focus/women/womens-information-
service/Pages/default.aspx 
Gọi miễn phí, thứ Hai đến thứ Sáu,  
9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 
 

1800 199 174 

 WA Health, FGM Program 
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/g
bv.php 

08 9340 1557 

Súng và Dao 
Tại Úc, mang theo vũ khí như dao hoặc súng là trái luật. Quý vị phải có giấy phép mới được 

phép mang theo hoặc sở hữu súng. 

Thông thường luật quy định những hạn chế tuổi tác đối với việc sử dụng súng và bán súng 

hoặc dao cho trẻ vị thành niên. Mỗi tiểu bang và lãnh địa có quy định và pháp luật khác nhau 

về sử dụng và sở hữu súng. 

Động vật và thú hoang 
Săn bắn động vật bản địa và săn bắn động vật tại lâm viên quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên 

thường bị cấm. 

Luật lệ săn bắn và câu bắt cá của các tiểu bang và lãnh địa không giống nhau và quý vị nên 

kiểm tra những luật nào được áp dụng cho khu vực của mình. Quý vị có thể săn bắt động vật 

hoang dã ở một số vùng. Quý vị có thể cần phải có môn bài hoặc giấy phép hoặc trả phí để 

săn thú và bất kỳ loại vũ khí nào quý vị sử dụng đều phải có giấy phép. 

http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
https://www.thewomens.org.au/health-information
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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Quý vị có thể câu bắt cá giải trí ngoài biển hoặc trên các sông ngòi thường là với môn bài 

hoặc giấy phép. Thông thường quý vị phải tuân thủ giới hạn về kích thước và số lượng cá 

quý vị có thể câu bắt. 

Nước Úc có luật bảo vệ động vật khỏi bị đối xử tàn ác và bỏ bê. Người nào ngược đãi động 

vật và các loài chim có thể bị phạt hay bị bỏ tù hoặc cả hai. Luật địa phương cho phép quý vị 

nuôi động vật tại tư gia nhưng quý vị thường cần có giấy phép đặc biệt để nuôi động vật bản 

địa Úc. 

Cấm giết động vật ở sân sau. 

Đọc thêm Chương 12, Sự Tham gia của Dân chúng. 

Hút thuốc, uống bia rượu và sử dụng ma túy 
Hút thuốc là hiểm họa đối với sức khỏe và một trong những nguyên nhân gây tử vong và 

bệnh tật hàng đầu ở Úc. 

Các chuyên gia y tế như bác sĩ và dược sĩ có thông tin về thuốc hút và cách bỏ hút thuốc. 

Dịch vụ như Quitline 13 7848 (13 Quit) hoặc tại trang mạng www.quitnow.gov.au cũng có 

thông tin. 

Hút thuốc bị cấm trong xe có trẻ em và tại hầu hết nơi công cộng kể cả văn phòng, nơi làm 

việc, trung tâm mua sắm, bệnh viện, trạm y tế, các địa điểm vui chơi giải trí và nhà hàng. 

Ngoài ra bán hoặc cung cấp các sản phẩm thuốc hút cho người dưới 18 tuổi cũng là bất 

hợp pháp. 

Uống bia rượu là hợp pháp ở Úc nhưng chỉ ở những nơi nhất định vào những giờ giấc nhất 

định. Theo những hướng dẫn về uống bia rượu, quý vị chỉ nên uống không quá hai ly 

thường lệ trong bất cứ ngày nào. 

Bất kỳ ai bán hoặc cung cấp bia rượu cho trẻ vị thành niên là trái luật. Người dưới 18 tuổi 

uống bia rượu là phạm luật trừ trường hợp không phải là tại nơi công cộng, như nhà riêng. 

Uống bia rượu cũng bị cấm tại nhiều khu vực công cộng. 

Nước Úc có luật cấm bán hoặc sử dụng một số loại thuốc/ma túy. Khi vi phạm luật thuốc/ma 

túy, quý vị có thể bị trừng phạt nặng, kể cả bị phạt tiền và phạt tù. Luật lệ thuốc/ma túy tại Úc 

phân biệt giữa những người sử dụng ma túy bất hợp pháp và những người làm nghề cung 

cấp, sản xuất, bán ma túy. 

Lái xe khi bị say rượu hoặc ảnh hưởng vì ma túy là bất hợp pháp. Nếu quý vị lái xe sau khi 

sử dụng ma túy hoặc uống bia rượu, quý vị có thể mất bằng lái, bị phạt tiền, đi tù hoặc bị tất 

cả các hình phạt vừa nêu. Đọc thêm Chương 8, Giao thông vận tải 

http://www.quitnow.gov.au/
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Nếu quý vị hoặc người quý vị quen biết có vấn đề với ma túy hoặc uống bia rượu, hãy nói 

chuyện với bác sĩ của quý vị, dịch vụ y tế cộng đồng địa phương hoặc đường dây trợ giúp về 

bia rượu hoặc ma túy tại tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý vị cư ngụ: 

Tiểu bang 
hay Lãnh địa 

Số điện thoại của Dịch vụ Thông tin Bia Rượu và Ma túy  

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney)  
1800 422 599 (Vùng nông thôn NSW) 

NT 
08 8922 8399 (Darwin)  
08 8951 7580 (Trung tâm nước Úc) 
1800 131 350 (toàn Lãnh địa) 

Qld 1800 177 833 

SA  1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 
1800 198 024 (Vùng nông thôn WA) 

 

Muốn biết thêm thông tin: 

Tổ chức hay chiến dịch Trang mạng 

National Tobacco Campaign www.quitnow.gov.au  

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

Hạn chế nhập khẩu thực vật hay động vật 
Nếu mua sản phẩm trực tuyến (trên mạng Internet) hoặc đi du lịch đến hoặc từ Úc, quý vị 

phải tuân thủ các điều lệ về những thực vật và động vật nào quý vị có thể mua hoặc mang 

theo. Truy cập www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers 

Để kiểm tra xem hành lý của quý vị có vi phạm luật động vật hoang dã hay không, truy cập 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

Ngoài ra còn có những luật lệ về thực vật và động vật có thể được vận chuyển trong nước 

Úc. Nếu đi du lịch trong nước Úc, quý vị hãy truy cập www.quarantinedomestic.gov.au/ để 

kiểm tra các yêu cầu đối với những thứ quý vị được phép đem vào nơi quý vị đến. 

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
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Các luật lệ khác 
Ở Úc không có hình phạt tử hình. 

Có những luật lệ chống xả rác, gây ô nhiễm, thải bỏ rác thải mà không được phép hoặc gây 

tiếng ồn quá mức. 

Tranh chấp với các nước láng giềng 

Nhiều vấn đề tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng cũng có luật lệ chi phối. Hiện có các dịch 

vụ giải quyết tranh chấp và hòa giải có thể giúp quý vị giải quyết những vấn đề này thay vì 

đưa nhau ra tòa. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Dịch vụ Trang mạng 

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/  

NT Community Justice Centre www.cjc.nt.gov.au/ 

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA Legal Services Commission of SA www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

Tas. Hobart Community Legal Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-
handbook/community-and-
environment/neighbourhood-
disputes/introduction 

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx  

 

Đọc thêm Chương 12, Sự Tham gia của Dân chúng  

Trợ giúp pháp lý 
Tất cả tiểu bang và lãnh địa đều có các tổ chức phổ biến thông tin cho người dân về các 

quyền hạn và nghĩa vụ pháp lý của họ, và tạo điều kiện dễ dàng hơn để dân chúng sử dụng 

hệ thống tư pháp. 

Các văn phòng Legal Aid tư vấn về pháp lý và giúp cho những khách hàng hội đủ điều kiện 

về vấn đề hình sự, gia đình tan vỡ, bạo hành gia đình, di trú, sức khỏe tâm thần, an sinh xã 

hội, nợ nần và vi phạm giao thông: 

http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
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Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Cơ quan Trợ giúp Pháp lý (Legal 
Aid) 

Điện thoại Trang mạng 

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 
Commission 

1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 
South Australia 

1300 366 424 www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. Legal Aid Commission of Tasmania 1300 366 611 www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

 

Các trung tâm luật pháp cộng đồng tư vấn pháp lý và trợ giúp về các vấn đề khác nhau. Một 

số trung tâm luật pháp cộng đồng có mở lớp học cộng đồng nơi quý vị có thể tìm hiểu thêm 

về quyền hạn và trách nhiệm pháp lý của mình. 

Tổ chức Luật pháp Toàn quốc Trang mạng 

National Association of Community Legal Centres www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services www.wlsa.org.au/  

 

  

http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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7 Chỗ ở 

Trong phần này 
Chỗ ở tại Úc có thể khó tìm và tiền thuê nhà có thể đắt. Gia đình đông người có khi đặc biệt 

khó tìm được chỗ ở lâu dài hợp với tất cả nhu cầu của họ. Quý vị có thể cần phải thỏa hiệp 

và cư ngụ tại chỗ ở có sẵn. 

• Chỗ ở ngắn hạn 

• Thuê nhà hoặc căn hộ tư nhân 

• Trợ giúp với chỗ ở 

• Những quyền hạn và trách nhiệm của người thuê nhà 

• Mua nhà hoặc căn hộ 

• Dịch vụ gia đình thiết yếu 

• Thu gom rác gia dụng và tái chế 

• Thư 

Chỗ ở ngắn hạn 
Những dạng chỗ ở ngắn hạn mà quý vị có thể nên xem xét khi mới đến vào lúc đầu có thể 

bao gồm: 

• Nhà khách và giá chiết giảm cho khách sạn. 

• Nếu đang học tập ở Úc, quý vị có thể được cư ngụ tại ký túc xá sinh viên/học sinh tạm 

thời trong khi đang ổn định cuộc sống. Hãy nói chuyện với nhân viên hỗ trợ quốc tế 

của trường hoặc xem trên trang mạng của họ để biết chi tiết. Muốn biết các loại chỗ ở 

cho du học sinh, truy cập www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-

australia/accommodation 

• Muốn biết đại khái về chi phí sinh hoạt như là sinh viên/học sinh tại Úc, truy cập 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

Thuê nhà hoặc căn hộ tư nhân 
Việc thuê nhà hoặc căn hộ thường được thực hiện thông qua đại diện địa ốc, họ thay mặt 

cho chủ nhà. Quý vị cũng có thể thuê nhà thẳng từ chủ nhà. Nhà cho thuê được quảng cáo 

trực tuyến (trên mạng Internet) và các trang báo ở phần ‘To let’ hoặc là ‘Accommodation 

vacant’. Quý vị cũng có thể đến các văn phòng đại diện địa ốc và xin được xem danh sách 

nhà/căn hộ cho thuê đang trống của họ. 

'Giao kèo' hay 'hợp đồng thuê chỗ ở' là bản hợp đồng pháp lý giữa người thuê nhà và chủ 

nhà, thông thường là trong khoảng thời gian cố định sáu hoặc mười hai tháng, dù quý vị có 

quyền thương lượng khoảng thời gian này trước khi ký hợp đồng. Quý vị có thể gia hạn hợp 

đồng trước khi hợp đồng chấm dứt. Có hợp đồng bằng văn bản có nghĩa là các điều khoản 

trong hợp đồng thuê đã được thỏa thuận trước, chẳng hạn như tiền thuê nhà, khi nào phải 

thanh toán, ai trả chi phí tiện ích sinh hoạt (như điện, nước, ga, đổ rác và các dịch vụ khác), 

tần suất kiểm tra thế nào, có được phép nuôi thú cưng hay không, quý vị có thể cư ngụ trong 

bao lâu. 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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Đừng ký hợp đồng thuê thời gian dài hơn thời gian quý vị có thể ở đó, bởi lẽ quý vị có thể 

phải tốn chi phí đáng kể nếu quý vị dọn ra trước thời gian đã thỏa thuận (được biết đến như 

là "phá hợp đồng"). 

Khi hợp đồng thuê nhà bắt đầu, quý vị thường sẽ phải trả trước một tháng tiền thuê nhà và 

tiền thế chân thuê nhà. Tiền thế chân thuê nhà là khoản tiền trả cho chủ nhà để thế chân. Số 

tiền này nhiều ít khác nhau giữa các tiểu bang và lãnh địa. Chủ nhà hoặc đại diện địa ốc phải 

nộp tiền thế chân thuê nhà cho cơ quan giữ tiền thế chân thuê chỗ ở tại tiểu bang hoặc lãnh 

địa nơi quý vị cư ngụ. Khi quý vị dọn ra, tiền thế chân thuê nhà sẽ được trả lại cho quý vị nếu 

quý vị không thiếu nợ tiền thuê nhà khi dọn ra và tình trạng căn hộ sạch sẽ và không bị 

hư hại. 

Trước khi dọn vào, tình trạng căn nhà/căn hộ và mọi hư hại sẵn đều được ghi nhận trong 

văn bản gọi là 'báo cáo tình trạng'. Văn bản này sẽ do quý vị và chủ nhà hoặc đại diện địa ốc 

của họ điền và sẽ giúp tránh xảy ra tranh cãi khi quý vị dọn ra. Quý vị nên báo cáo mọi hư 

hại cho chủ nhà biết và xin phép họ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến căn 

nhà/căn hộ. Thông thường, chủ nhà là người chịu trách nhiệm đối với những việc sửa chữa. 

Đừng ký hợp đồng thuê nhà trước khi quý vị đã kiểm tra căn nhà/căn hộ và hiểu hết các điều 

khoản và điều kiện trong hợp đồng, vì hợp đồng có tính cách ràng buộc về pháp lý sau khi 

quý vị ký tên. 

Quý vị không được phép cho người khác thuê lại căn nhà/căn hộ (có nghĩa là cho người 

khác thuê mà người này không có tên trong hợp đồng thuê nhà), và cũng không để cho 

khách tới thăm ở lâu dài, vì như vậy số người cư ngụ trong căn nhà/căn hộ có khi vượt qua 

mức pháp định. Khách tới thăm ngắn hạn thường được cho phép. 

Nếu định dọn ra, quý vị phải thông báo trước kịp thời cho chủ nhà biết (thường tối thiểu là 

bốn tuần hoặc theo quy định trong hợp đồng thuê nhà). 

Trợ giúp với chỗ ở 
Người có thu nhập thấp có thể hội đủ điều kiện để được cư ngụ trong chỗ ở tạm thời hoặc 

được chính phủ trợ giúp tài chính để giúp trả tiền thế chân thuê nhà và trả trước tiền thuê 

nhà tháng đầu tiên. 

Rent Assistance là khoản tiền chính phủ trả để giúp người có thu nhập thấp trả tiền thuê nhà 

(www.humanservices.gov.au/ rentassistance). 

Nhà chính phủ 

Nếu lãnh trợ cấp Centrelink hoặc thu nhập thấp, quý vị có thể làm đơn xin thuê nhà chính 

phủ do chính phủ sở hữu. 

Nếu cư ngụ trong nhà chính phủ, quý vị sẽ trả tiền thuê chỗ ở mức được trợ giá, tức là thấp 

hơn so với tiền thuê nhà tư nhân. 

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
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Thời gian đợi để được cấp nhà chính phủ thay đổi tùy theo nơi quý vị muốn cư ngụ, gia đình 

quý vị đông người hay ít người và nhu cầu chỗ ở của quý vị cấp thiết thế nào. Thời gian đợi 

có thể rất lâu. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Tiểu 
bang 
hay 
Lãnh địa 

Cơ quan gia cư Điện thoại Trang mạng 

ACT 
Housing and 
Community Services 

133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT 
Department of 
Housing 

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing 

Qld 
Department of 
Housing and Public 
Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-community-
housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA 
Department of 
Housing 

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

 

Các trợ giúp về chỗ ở cho người vô gia cư 

Nếu là người vô gia cư hoặc có nguy cơ lâm vào cảnh vô gia cư, các dịch vụ được liệt kê 

dưới đây có thể giúp quý vị về chỗ ở khẩn cấp hoặc giới thiệu. 

Khu 
vực 

Dịch vụ và Trang mạng Điện thoại 

National 
Homelessness Australia 
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 

02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 
www.firstpoint.org.au 

1800 176 468 

NSW 
Link2Home 
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 

1800 152 152 

NT 
ShelterMe 
www.shelterme.org.au 

 

Qld 
Homeless Hotline 
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 

Help in Crisis Situations 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-
land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-
services 

1800 003 308 

http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/property/public-housing
https://nt.gov.au/property/public-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
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Khu 
vực 

Dịch vụ và Trang mạng Điện thoại 

Tas. 
Housing Connect 
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 

1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 

1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 

1800 065 892 

Những quyền hạn và trách nhiệm của người thuê nhà 
Tất cả tiểu bang và lãnh địa đều có cơ quan công quyền để tư vấn cho người thuê nhà về 

những quyền hạn và trách nhiệm của họ, thường là bằng một số ngôn ngữ khác nhau: 

Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Cơ quan Gia cư và Công bằng Mậu dịch Điện thoại 

ACT 

Access Canberra 
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/fav
icon.ico 

13 22 81 

NSW 

NSW Fair Trading 
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Ren
ting_a_home.page 

13 32 20 

NT 

Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies 

1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 
www.rta.qld.gov.au/ 1300 366 311 

SA 

Consumer and Business Services 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-
land/housing/renting-and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 
www.consumer.tas.gov.au/renting 1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-
accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-
other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 

Department of Commerce 
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-
home-wa 

1300 304 054 

 

http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
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Ngoài ra còn có các tổ chức phi chính phủ cũng tư vấn cho người thuê nhà: 

Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Trang mạng Người thuê nhà Điện thoại Trang mạng 

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs
/Tenants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-
advocacy-services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-
tenants 

SA 
Tenants Information and 
Advisory Service 

1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 http://tutas.org.au/ 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 
gọi miễn phí tại vùng nông 
thôn 

08 9221 0088 
1800 621 888 

www.tenancywa.org.au 

National 
Real Estate Institute of 
Australia  

 
https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property 

Mua nhà hoặc căn hộ 
Nhà hoặc căn hộ đang bán thường được quảng cáo trên báo hay trực tuyến (trên mạng 

Internet). Đại diện địa ốc cũng đăng bất động sản đang bán. Nếu mua nhà lần đầu tiên tại 

Úc, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hưởng khoản tài trợ người mua căn nhà đầu tiên 

do chính phủ tiểu bang hoặc lãnh địa cấp. (đọc tại www.firsthome.gov.au). 

Nếu không phải là thường trú nhân tại Úc, muốn mua nhà, quý vị có thể cần phải được chấp 

thuận đầu tư nước ngoài (đọc tại www.firb.gov.au/real-estate). 

Nếu cần vay tiền mua bất động sản, quý vị hãy tiếp xúc với ngân hàng hoặc tổ chức tài 

chính. Tại Úc, khi mua bất động sản, người ta thường nhờ luật sư hoặc người làm giấy tờ 

chuyển nhượng lo liệu giùm. Đừng ký bất kỳ hợp đồng nào, trừ phi quý vị hiểu hết tất cả các 

điều khoản và điều kiện. 

Muốn biết thêm thông tin về mua bất động sản, truy cập www.australia.gov.au/information-

and-services/family-and-community/housing-and-property 

Các dịch vụ gia đình thiết yếu 
Dù thuê hay mua nhà, quý vị cần phải câu nối các tiện ích sinh hoạt gia đình như điện, nước, 

ga (khí đốt). Các công ty điện, nước, ga (khí đốt) có thể là cơ quan công quyền hoặc công ty 

tư nhân tùy quý vị ở đâu – hãy xem trong niên giám điện thoại. 

http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
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Quý vị thường cần phải báo cho công ty điện, nước, ga (khí đốt) biết một vài ngày trước khi 

dọn vào căn nhà/căn hộ mới. 

Trước khi ký hợp đồng với công ty điện, nước, ga (khí đốt), quý vị hãy bảo đảm rằng mình 

thực sự cần dịch vụ này. Ví dụ như đừng ký hợp đồng ba năm với công ty điện nếu quý vị cư 

ngụ trong chỗ ở tạm. Điều quan trọng là phải hiểu các điều khoản và điều kiện trong thỏa 

thuận với công ty điện, nước, ga (khí đốt) trước khi ký hợp đồng. Tại trang mạng 

www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home có những hướng dẫn giúp 

đỡ để quản lý điện/ga (khí đốt) tại nhà. Australian Energy Regulator cũng phổ biến thêm 

thông tin tại www.aer.gov.au/consumers/aer-resources 

Công ty liên quan sẽ gửi cho quý vị hóa đơn theo định kỳ về chi phí dịch vụ của họ. Liên lạc 

với họ ngay lập tức nếu không thể trả tiền đúng hạn hoặc nếu muốn thay đổi cách thức 

trả tiền. 

Công ty điện, nước, ga (khí đốt) có thể giúp nếu quý vị gặp khó khăn trả hóa đơn và quý vị 

có thể tránh bị cắt dịch vụ. 

Điện và Ga (Khí đốt) 

Muốn biết thông tin, kể cả video, để giúp quý vị chọn công ty điện, ga (khí đốt) và biết những 

quyền hạn của mình, quý vị hãy truy cập trang mạng Energy Made Easy của Chính phủ Úc 

tại www.energymadeeasy.gov.au/ 

Khi chọn công ty điện, ga (khí đốt), quý vị nhớ kiểm tra: 

• thời hạn hợp đồng là bao lâu 

• liệu quý vị có phải trả phí câu nối dịch vụ hoặc nếu quý vị chấm dứt trước thời hạn 

• công ty điện, ga (khí đốt) biết nếu quý vị có thẻ giảm giá hoặc lãnh trợ cấp thu nhập. 

Trang mạng Energy Made Easy cũng có các tờ thông tin bằng một số ngôn ngữ khác nhau 

(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) và danh sách các giám sát viên năng lượng 

(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) để liên lạc nếu quý vị không thể giải quyết 

một vấn đề nào đó với công ty điện hoặc ga (khí đốt). 

Centrepay 

Centrepay là dịch vụ trả hóa đơn tự nguyện, miễn phí đối với khách hàng Centrelink (truy 

cập www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). Quý vị có thể sử 

dụng Centrepay để sắp xếp các khoản khấu trừ đều đặn từ trợ cấp Centrelink của mình để 

trả các hóa đơn, chi phí và phí tổn hộ gia đình, chẳng hạn như tiền thuê nhà, ga (khí đốt), 

điện, nước và điện thoại. Quý vị có thể bắt đầu hoặc thay đổi khoản khấu trừ bất cứ lúc nào. 

Cách nhanh nhất để thực hiện điều này là sử dụng tài khoản trực tuyến Centrelink của quý vị 

thông qua myGov tại www.my.gov.au 

Điện thoại và dịch vụ internet 

Tại Úc, điện thoại cá nhân được gọi là 'điện thoại di động' và điện thoại thường ở nhà được 

gọi là 'điện thoại bàn' hay 'điện thoại thường'. 

http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
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Hợp đồng của các dịch vụ này thường được gọi là 'thuê bao'. Muốn so sánh các dịch vụ điện 

thoại và dịch vụ internet, quý vị có thể tìm kiếm trực tuyến (trên mạng Internet) bằng cách 

nhập các từ như ‘mobile plan’ ('thuê bao điện thoại di động'), ‘landline plan’ ('thuê bao điện 

thoại nhà') và ‘internet plan’ ('thuê bao dịch vụ internet'). 

Hãy hỏi kỹ công ty về các điều kiện và đọc tài liệu ngắn được gọi là Tóm tắt Thông tin Quan 

trọng của họ trước khi ký hợp đồng. 

Dưới đây là một số điểm thông thường của hợp đồng điện thoại và dịch vụ internet của Úc: 

• Các dịch vụ thường yêu cầu khoản phí kết nối. 

• Quý vị có thể cần phải ký hợp đồng một năm hoặc hai năm. 

• Hầu hết dịch vụ điện thoại di động bao gồm tiền cuộc gọi hoặc lượng dữ liệu có sẵn 

mỗi tháng cho băng rộng di động và quý vị có thể phải trả thêm tiền nếu sử dụng 

nhiều hơn mức có sẵn. 

• Nhiều dịch vụ bao gồm tin cảnh báo số tiền cuộc gọi hay lượng dữ liệu đã sử dụng – 

tin nhắn SMS hoặc email để thông báo cho quý vị biết nếu quý vị vượt quá 50%, 85% 

hoặc 100% tiền cuộc gọi hoặc lượng dữ liệu có sẵn hàng tháng của mình. 

• Quý vị có thể chọn dịch vụ trả trước (trả trước, sử dụng sau) hoặc dịch vụ trả sau 

(công ty điện thoại sẽ gửi hóa đơn cho quý vị theo định kỳ). 

Nếu nhận được hóa đơn điện thoại hoặc dịch vụ internet và quý vị không thể trả đúng hạn, 

quý vị nên liên lạc với công ty liên quan. 

Các cuộc điện thoại tới các nước khác thường không bao gồm trong tiền cuộc gọi hàng 

tháng của thuê bao điện thoại. Các cuộc gọi này có thể rất đắt. Quý vị có thể cần phải cẩn 

thận theo dõi các cuộc gọi nước ngoài của mình hoặc sử dụng thẻ điện thoại trả trước (có 

bán tại các tiệm tạp hóa). 

Nếu muốn kết nối dịch vụ internet cho nhà mình hoặc truy cập thông qua thiết bị không dây, 

quý vị cần phải ký hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ internet. Trước khi ký bất kỳ hợp 

đồng nào, quý vị hãy chắc chắn rằng mình có đủ khả năng chi trả cho dịch vụ này và dịch vụ 

này là đúng nhu cầu của mình. Quý vị cũng có thể mua dịch vụ kết nối internet không dây 

trả trước. 

Hiện nay có một số chương trình cung cấp dịch vụ internet và huấn luyện miễn phí hoặc với 

giá cả phải chăng. Ví dụ như các thư viện công cộng và các hội đồng thành phố địa phương 

có khi cung cấp dịch vụ internet miễn phí. 

Quý vị chỉ nên sử dụng điện thoại và dịch vụ internet của các công ty thành viên chương 

trình Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) (được liệt kê tại 

www.tio.com.au/members/members-listing). 

Nếu dịch vụ điện thoại hoặc dịch vụ internet bị trục trặc và công ty liên quan không giải quyết 

được, quý vị có thể gọi số 1800 062 058 hoặc vào trang mạng www.tio.com.au/making-a-

complaint để nêu khiếu nại miễn phí với TIO. 

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
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Thu gom Rác Gia dụng và tái chế 
Chính quyền địa phương thường là nơi chịu trách nhiệm thu gom rác thải. Thông thường họ 

sẽ có thùng rác riêng biệt dành cho rác sinh hoạt thường lệ và các thứ tái chế như chai lọ, 

lon, giấy và các-tông. 

Muốn biết ngày thu gom rác, quý vị hãy liên lạc với hội đồng thành phố địa phương của mình 

hoặc hỏi hàng xóm. Xin quý vị đọc thêm Chương 12, Sự tham gia của Dân chúng. 

Thư 
Quý vị có thể bỏ thư và bưu kiện vào các thùng thư hoặc văn phòng Australia Post. Tem thư 

gửi đi nước ngoài đắt hơn nhiều so với thư gửi trong nước Úc. Australia Post cũng cung cấp 

các dịch vụ hữu ích khác chẳng hạn như thanh toán hóa đơn và chụp ảnh hộ chiếu (đọc tại 

www.auspost.com.au). 

Nếu dọn nhà, quý vị có thể chuyển thư tín đến địa chỉ khác đến địa chỉ mới của mình (truy 

cập www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). Quý vị có thể hội đủ điều 

kiện để được giảm chi phí. Australia Post cũng có thể chuyển địa chỉ mới của quý vị đến cho 

các nơi/tổ chức khác. 

  

http://auspost.com.au/
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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8 Giao thông vận tải 

Trong phần này 
Úc là đất nước rộng lớn với nhiều thành phố và thị trấn cách nhau rất xa. Hiện nay có rất 

nhiều phương tiện giao thông để quý vị đi lại khắp nơi trong thành phố/thị trấn hoặc cả nước. 

• Phương tiện giao thông công cộng 

• Taxi 

• Đi xe đạp 

• Đi bộ 

• Xe cá nhân 

Phương tiện giao thông công cộng 
Phương tiện giao thông công cộng ở Úc gồm có xe buýt, xe lửa, xe điện và phà. Quý vị cần 

phải trả tiền vé hoặc mua vé để đi lại bằng hầu hết dịch vụ. Sinh viên/học sinh, người cao 

niên và người có Health Care Card thường được giảm giá. Vé tuần hoặc vé tháng thường rẻ 

hơn vé ngày hoặc vé một chiều. 

Nhiều hội đồng thành phố chính quyền địa phương và trung tâm du khách, trực tuyến (trên 

mạng Internet), nhà ga, các thư viện và trung tâm thông tin công cộng có thông tin và 

lịch chuyến. 

Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa  

Cơ quan Giao thông 
Công cộng  

Trang mạng 

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-
motoring/public-transport-and-travel  

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority   www.pta.wa.gov.au 

Taxi 
Taxi phục vụ 24/24 tại hầu hết các nơi trong nước Úc. Đồng hồ tính tiền gắn trên táp-lô xe 

taxi hiển thị tiền taxi. Các công ty taxi được liệt kê trên mạng internet và trong Yellow Pages 

dưới tiêu đề ‘Taxi cabs’ (Taxi). Hầu hết thành phố đều có taxi đặc biệt dành cho người đi xe 

lăn hoặc bị khuyết tật. Nếu đi cùng trẻ em, quý vị nên báo cho công ty taxi biết khi đặt taxi 

rằng quý vị sẽ cần ghế trẻ em. 

Các dịch vụ khác hơn taxi, chẳng hạn như Uber hay sắp xếp xe đi chung xe có thể có ở một 

số nơi. 

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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Đi xe đạp 
Người đi xe đạp phải tuân thủ tất cả luật lệ đường lộ và các bảng chỉ dẫn giao thông, và xe 

đạp phải có thắng/phanh còn tốt và chuông. Nếu đi xe đạp, quý vị và người quý vị chở phải 

đội mũ bảo hộ. Khi đi xe đạp vào ban đêm, xe đạp phải có đèn trước và sau. Luôn luôn khóa 

xe đạp khi quý vị để ở bất kỳ nơi nào. 

Khu vực địa phương hay thành phố của quý vị có thể có những sắp xếp đặc biệt để khuyến 

khích người dân đi xe đạp, như đường xe đạp dành riêng (chung với đường lộ hoặc riêng 

hẳn), hoặc chỗ để xe đạp rồi người đi xe đạp có thể chuyển sang phương tiện giao thông 

công cộng. 

Quý vị nên đi xe đạp trong làn đường xe đạp nếu có sẵn, vì như vậy sẽ an toàn hơn, và một 

số tiểu bang và lãnh địa yêu cầu như vậy. Nếu không có làn đường xe đạp, quý vị nên đi xe 

đạp càng sát bên trái con đường càng an toàn. Nói chung, quý vị không nên đi xe đạp song 

song với nhau. 

Đi bộ 
Đi bộ là hoạt động giải trí phổ biến ở Úc. 

Quý vị nên băng qua đường tại đèn giao thông, lối bộ hành băng qua đường. Quan sát cẩn 

thận bên trái và bên phải để coi chừng xe cộ. Đừng đi bộ trên đường hoặc đường rầy. 

Nếu định đi bộ trong rừng cây, quý vị hãy bảo đảm mình trang bị đúng mức và nói cho người 

khác biết nơi quý vị sẽ đi. 

Xe tư nhân 
Phương tiện đi lại tư nhân là phương tiện giao thông quý vị sở hữu và sử dụng tùy ý. Hầu 

hết người Úc sử dụng xe hơi hoặc xe máy làm phương tiện cá nhân. Có xe hơi thì thuận tiện 

nhưng cũng tốn tiền. Khi có xe hơi và lái xe tại Úc, quý vị sẽ có nhiều trách nhiệm. 

Đi quá giang là đi nhờ miễn phí với người lạ trong xe hơi hoặc xe tải của họ, đây là cách đi 

lại không an toàn và không nên. 

Bằng lái 

Muốn lái xe hơi hoặc xe gắn máy tại Úc, quý vị phải có bằng lái. Quý vị phải luôn luôn đem 

theo bằng lái khi lái xe. 

Nếu không có bằng lái do nước khác cấp, quý vị cần phải thi đậu Driver Knowledge Test để 

được cấp Learner's Permit. Khi có Learner's Permit, quý vị được phép học lái xe nếu có 

người lái xe có bằng lái đi cùng. Khi học lái xe, xe quý vị phải trưng bày bảng “L”. 

Một khi đã học được các kỹ năng thích hợp, quý vị có thể xin thi bằng lái Provisional. Muốn 

được cấp Provisional Licence, quý vị phải ít nhất 17 tuổi, đã có Learner's Permit tổng cộng 

được ít nhất sáu tháng hoặc có bằng lái do tiểu bang khác hoặc nước ngoài cấp. Khi lái xe, 

xe quý vị phải trưng bày bảng “P”. 



 

 
Gọi số 131 450 

76 

Nếu qua được giai đoạn Provisional, quý vị có thể xin cấp bằng lái chính thức. Nếu có điều 

kiện kèm theo bằng lái, quý vị phải tuân theo. 

Đọc thêm Chương 1, Những điều nên làm ngay sau khi đến 

Luật lệ áp dụng khi lái xe 

Quý vị phải biết và tuân thủ luật lệ áp dụng khi lái xe. Ví dụ: 

• Chiếc xe quý vị lái xe đã đăng bộ với chính phủ. 

• Mọi người trong xe phải cài nịt an toàn hay nịt buộc trẻ em thích hợp. 

• Sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe là vi phạm luật. 

• Nếu xảy ra tai nạn đụng xe, quý vị phải trình báo cảnh sát ngay lập tức. 

Tại Úc, luật giao thông rất nghiêm ngặt. Luật và các quy định lái xe khác nhau tùy theo tiểu 

bang. Khi không tuân thủ hoặc vi phạm luật giao thông, quý vị có thể bị phạt tiền, rút bằng lái 

hoặc thậm chí bị đi tù. Đậu xe trái phép cũng có thể bị phạt nhiều tiền. Quý vị phải tuân thủ 

tốc độ giới hạn và máy ảnh tốc độ có thể được sử dụng để bắt những người lái xe quá giới 

hạn tốc độ. 

Uống bia rượu hoặc bị say hoặc bị ma túy ảnh hưởng khi lái xe là trái luật. Lượng bia rượu 

trong máu hợp pháp khác nhau tùy tiểu bang hoặc lãnh địa và các hạng bằng lái khác nhau. 

Cảnh sát có thể bất chợt thổi rượu người lái xe để kiểm tra xem họ có vượt quá mức giới 

hạn bia rượu hợp pháp hay không. Đọc thêm Chương 6, Luật Úc 

Muốn biết thêm thông tin: 

Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa 

Cơ quan Giao thông 
đường bộ  

Điện thoại Trang mạng 

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services   

13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 
and Main Roads 

13 23 80 www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 
www.transport.wa.gov.au/index.a
sp 

 
  

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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Nịt an toàn và Nịt buộc trẻ em 

Mọi người trong xe quý vị phải cài nịt an toàn hay nịt buộc trẻ em thích hợp. Lái xe mà không 

cài nịt an toàn, quý vị có thể bị phạt tiền và nhiều khi bị rút bằng lái. Tất cả xe hơi đều có nịt 

an toàn dành cho người lớn và trẻ lớn hơn. 

Quý vị cần có nịt buộc đặc biệt được chính phủ chấp thuận cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến 

bảy tuổi. Nịt buộc trẻ em phải đúng các tiêu chuẩn của Úc, được gắn lắp vào xe đúng cách 

và điều chỉnh vừa vặn cho đứa trẻ tùy theo độ tuổi của cháu: 

• Trẻ em dưới sáu tháng tuổi phải được nịt buộc trong thiết bị nịt buộc trẻ em hướng 

mặt về phía sau, ví dụ như nôi trẻ sơ sinh. 

• Trẻ em từ sáu tháng đến bốn tuổi phải được nịt buộc chắc chắn trong thiết bị nịt buộc 

trẻ em hướng mặt về phía sau hoặc phía trước, ví dụ như ghế an toàn trẻ em. 

• Trẻ em từ bốn tuổi đến bảy tuổi phải được nịt buộc chắc chắn trong thiết bị nịt buộc 

trẻ em hướng mặt về phía trước hay ngồi trên ghế độn được điều chỉnh vừa vặn và 

buộc chặt bằng nịt an toàn hay dây nịt an toàn trẻ em. 

Thiếu niên không được phép ngồi ở ghế trước của xe. Trẻ em từ bốn tuổi đến bảy tuổi không 

được phép ngồi ở ghế trước, trừ trường hợp trẻ em dưới bảy tuổi đã chiếm hết tất cả chỗ 

ngồi ở phía sau. 

Muốn thuê thiết bị nịt buộc an toàn trẻ em, truy cập www.kidsafe.com.au 

Mua xe 

Xe mới và xe đã qua sử dụng được rao bán trên các tờ báo và trên mạng internet. Những 

chiếc xe này cũng có bán tại các nơi trưng bày xe mới và nơi bán xe cũ. 

Giá mua xe thường không bao gồm chi phí đăng bộ, thuế trước bạ (tương tự thuế bán hàng) 

và phí bảo hiểm bắt buộc. Các chi phí này thường phải trả riêng biệt. 

Muốn biết thông tin về vay tiền mua xe, quý vị hãy liên lạc với ngân hàng hoặc công ty tài 

chính. Hãy nhớ đảm bảo quý vị hiểu hết tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi ký bất 

kỳ hợp đồng tài chính nào. 

Nếu quý vị mua xe và chủ xe còn nợ chưa trả đối với xe này, chiếc xe có thể bị công ty cho 

vay nợ chiếm hữu lại hoặc lấy đi một cách hợp pháp. Muốn kiểm tra xem chủ xe có nợ tiền 

đối với chiếc xe hay không, quý vị hãy liên lạc với Personal Property Securities Register 

(PPSR).  

PPSR có thể cho quý vị biết nếu chiếc xe được trình báo cảnh sát là đã bị đánh cắp, xóa 

đăng bộ vì thiếu nợ tiền phạt giao thông, được ghi nhận là xe bị hư hại hoàn toàn, hoặc 

chiếc xe đã được trình báo với Commissioner for Fair Trading vì có người táy máy đồng hồ 

cây số (giả mạo số cây số hiển thị). Muốn biết thêm thông tin, gọi điện thoại 1300 007 777 

hoặc truy cập www.ppsr.com.au/individuals 

http://www.kidsafe.com.au/
http://www.ppsr.com.au/individuals
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Tất cả tiểu bang và lãnh địa đều có các hiệp hội tài xế, cung cấp các dịch vụ như kiểm tra xe 

cho người định mua xe đã qua sử dụng, thông tin du lịch, bảo hiểm và dịch vụ sửa xe bị trục 

trặc trên đường (trong trường hợp xe của quý vị bị hỏng). Nhiều dịch vụ được cung cấp cho 

cả thành viên lẫn người không phải là thành viên của hiệp hội. 

Khu vực Hiệp hội Tài xế Điện thoại Trang mạng 

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT 
Automobile Association of Northern Territory 
(AANT) 

08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au 

 

  

http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 Y tế và An sinh 

Trong phần này 
• Phần giới thiệu 

• Medicare 

• Health Care Card 

• Bảo hiểm sức khỏe tư 

• Trợ giúp về y tế 

• Chi phí xe cứu thương 

• Thuốc men  

• Các dịch vụ y tế tiểu bang và lãnh địa 

• Dịch vụ người khuyết tật 

• Dịch vụ y tế tâm thần 

• Tư vấn về tra tấn và trải nghiệm đau thương 

• An toàn trẻ em và phòng chống tai nạn 

• Tiêm chủng 

• Dịch vụ nha khoa 

• Dịch vụ chăm sóc người cao niên tại Úc 

• Khiếu nại về dịch vụ chăm sóc người cao niên hay dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

• Sau khi chết 

Phần giới thiệu 
Tại Úc, general practitioner (GP) là điểm tiếp xúc đầu tiên của quý vị đối với bất kỳ dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe nào, trừ trường hợp cấp cứu. Bác sĩ gia đình (GP) sẽ đánh giá nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe của quý vị và sẽ xác định cách thức điều trị, chẳng hạn như kê toa 

thuốc, cho làm xét nghiệm hoặc giới thiệu đến trung tâm chẩn đoán hoặc giới thiệu đến bác 

sĩ chuyên khoa như bác sĩ giải phẫu hoặc bác sĩ tư vấn. Sau đó bác sĩ chuyên khoa có thể 

cho làm xét nghiệm bổ sung hoặc các xét nghiệm khác và có thể quyết định quý vị cần phải 

nhập viện. 

Quý vị có thể chọn GP riêng của mình và quý vị sẽ được Medicare bồi hoàn toàn bộ hoặc 

một phần chi phí GP tùy thuộc cách tính chi phí của GP. 

Medicare 
Chính phủ Úc sẽ giúp quý vị trả một số chi phí y tế và bệnh viện thông qua chương trình y tế 

toàn quốc được gọi là Medicare. Với Medicare, quý vị được điều trị và ăn ở miễn phí nếu quý 

vị là bệnh nhân công tại bệnh viện công, được bác sĩ do bệnh viện chỉ định điều trị. Medicare 

phụ chi phí khi quý vị đi khám tại các chuyên gia sức khỏe (như bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, 

bác sĩ nhãn khoa và trong một số trường hợp nha sĩ và các chuyên gia y tế phụ trợ khác). 

Nếu quý vị thường đi khám bác sĩ hoặc thường xuyên làm xét nghiệm, quý vị sẽ tốn nhiều 

chi phí y tế. Chi phí đi khám bác sĩ hoặc làm xét nghiệm có thể sẽ ít hơn một khi quý vị đạt 

đến ngưỡng Medicare Safety Net. 
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Di dân, người tị nạn và người nhập cư diện nhân đạo thường có thể được sử dụng các dịch 

vụ chăm sóc y tế Medicare đài thọ ngay lập tức, tùy theo thị thực. Di dân tạm thời khác có 

thể phải có bảo hiểm sức khỏe tư. 

Một số bác sĩ và các chuyên gia y tế tính chi phí với chính phủ. Đối với lần khám bệnh mà 

bác sĩ tính chi phí với chính phủ, các bác sĩ sẽ tính tiền thẳng với Medicare và quý vị sẽ 

không phải tự trả tiền. Các bác sĩ và các chuyên gia y tế khác có thể tính chi phí dịch vụ. Nếu 

vậy, quý vị hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc muốn biết 

thêm thông tin về xin bồi hoàn quyền lợi Medicare, truy cập 

www.humanservices.gov.au/medicare Quý vị phải mang theo thẻ Medicare (và Health Care 

Card nếu có) khi đi khám với chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Chính phủ Úc phụ chi phí một số loại thuốc men thuộc Pharmaceutical Benefits Scheme 

(PBS). Nếu quý vị cần rất nhiều thuốc men, PBS Safety Net có thể phụ chi phí thuốc bác sĩ 

kê toa. Nếu quý vị đạt đến số tiền PBS Safety Net và dược sĩ đã trao cho quý vị PBS Safety 

Net Card, quý vị sẽ được mua thuốc men diện PBS giá rẻ hơn hoặc miễn phí cho thời gian 

còn lại của năm đó. Nếu chọn thương hiệu thuốc đắt tiền hơn, hoặc bác sĩ kê toa thuốc này, 

quý vị vẫn có thể phải tốn thêm tiền. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về PBS tại 

www.pbs.gov.au/pbs/home 

Medicare không trả chi phí xe cứu thương, phần lớn dịch vụ sức khỏe răng miệng và y tế 

phụ trợ, kính đeo mắt hoặc chi phí ăn ở trong bệnh viện đối với bệnh nhân tư nhân. 

Muốn biết xem mình có hội đủ điều kiện để được đăng ký với Medicare hay không, quý vị 

hãy đi đến Medicare Service Centre mang theo hộ chiếu hoặc Immicard cũng như giấy tờ ghi 

quý vị hội đủ điều kiện, ví dụ như bức thư cấp thị thực của Department of Immigration and 

Border Protection hoặc bằng chứng từ Visa Entitlement Verification Online. Nếu hội đủ điều 

kiện, quý vị sẽ được cấp số Medicare để quý vị có thể dùng khi sử dụng các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe ngay lập tức. Thẻ Medicare, ghi số Medicare, tên quý vị và tên các người khác 

trong gia đình nếu họ được đăng ký trên cùng một thẻ, sẽ được gửi đến cho quý vị. 

Muốn biết thêm thông tin về Medicare truy cập www.humanservices.gov.au/medicare hoặc 

đến trung tâm Department of Human Services địa phương, quý vị có thể tìm chi tiết trung 

tâm này tại http://findus.humanservices.gov.au/ 

Đọc thêm Chương 1, Những điều nên làm ngay sau khi đến. 

Health Care Card 
Nếu quý vị được lãnh trợ cấp Centrelink hoặc có thu nhập thấp, quý vị có thể hội đủ điều 

kiện để được chính phủ cấp Health Care Card (đọc tại 

www.humanservices.gov.au/concessioncards). Thẻ này sẽ cho phép quý vị hưởng tiêu 

chuẩn giảm giá đối với các dịch vụ y tế, bao gồm cả chi phí thuốc men, bác sĩ, nha sĩ và xe 

cứu thương. 

Cho dù có Health Care Card, quý vị vẫn cần phải xuất trình thẻ Medicare cùng thẻ Health 

Care Card đối với mọi dịch vụ điều trị cơ bản tại bệnh viện và điều trị y tế. 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị đọc Chương 10, Gia đình của quý vị. 

Bảo hiểm sức khỏe tư 
Nhiều người Úc mua bảo hiểm sức khỏe tư để bảo hiểm cho tất cả hoặc một số chi phí điều 

trị đối với bệnh nhân tại bệnh viện tư hoặc công. Hợp đồng bảo hiểm này có thể đài thọ các 

dịch vụ Medicare không đài thọ, chẳng hạn như đa số dịch vụ nha khoa, dịch vụ chăm sóc 

mắt và dịch vụ xe cứu thương. 

Chi phí và các loại bảo hiểm khác nhau, vì vậy nếu quyết định mua bảo hiểm sức khỏe tư, 

điều quan trọng là quý vị so sánh các hãng/công ty bảo hiểm khác nhau và cẩn thận xem xét 

chi tiết trước khi mua. 

Ưu đãi 

Chính phủ Úc cung cấp các khoản khuyến khích tài chính để khích lệ người dân mua bảo 

hiểm sức khỏe tư. Nếu định mua bảo hiểm sức khỏe tư, quý vị nên biết: 

• Private Health Insurance Rebate – Quý vị có thể xin Private Health Insurance Rebate 

nếu hội đủ điều kiện đối với Medicare và có hợp đồng bảo hiểm sức khỏe hợp lệ, bảo 

hiểm quý vị khi điều trị trong bệnh viện, bảo hiểm điều trị tổng quát ('phụ' hay 'phụ 

trội') hoặc cả hai. 

• Medicare Levy Surcharge – Medicare Levy Surcharge là khoản thuế bổ sung một 

phần trăm mà người không có bảo hiểm sức khỏe tư và có thu nhập trên một số tiền 

nhất định ('ngưỡng') phải đóng. 

• Lifetime Health Cover – Chương trình này khuyến khích người dân mua bảo hiểm 

bệnh viện khi còn trẻ tuổi. Ngày hạn Lifetime Health Cover đối với di dân mới đến Úc 

là một trong hai dưới đây tùy ngày nào xảy ra sau: 

o ngày 1 tháng 7 sau sinh nhật 31 tuổi của quý vị; hoặc 

o nếu quý vị trên 31 tuổi, một năm sau ngày quý vị đăng ký hội đủ điều kiện cho 

toàn bộ các quyền lợi Medicare. 

Nếu cá nhân mua bảo hiểm bệnh viện sau ngày hạn Lifetime Health Cover, họ phải trả thêm 

2% mỗi năm tuổi trên 30 khi họ mua bảo hiểm bệnh viện lần đầu tiên. Ví dụ như nếu một 

người nào đó mua bảo hiểm sức khỏe tư để trang trải chi phí bệnh viện lần đầu tiên ở tuổi 

45, họ sẽ phải trả thêm 30% để trang trải chi phí bệnh viện của họ. Để tránh phải trả khoản 

phụ trội Lifetime Health Cover, quý vị phải mua bảo hiểm bệnh viện của công ty bảo hiểm 

sức khỏe đăng ký tại Úc trước ngày hạn Lifetime Health Cover của mình. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Thông tin về Bảo hiểm Sức khỏe tư Trang mạng 

Bảo hiểm sức khỏe tư 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1  

Lifetime Health Cover 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
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Thông tin về Bảo hiểm Sức khỏe tư Trang mạng 

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

So sánh các công ty bảo hiểm sức khỏe 
và hợp đồng bảo hiểm 

www.privatehealth.gov.au 

Trợ giúp về y tế 

Tìm bác sĩ gia đình 

Quý vị không cần phải đăng ký với bác sĩ tại Úc. Tuy nhiên, nhiều người có bác sĩ gia đình – 

bác sĩ toàn khoa để họ đi khám bệnh đối với những vấn đề sức khỏe thông thường, kể cả 

chủng ngừa, kê toa, giấy bác sĩ (y chứng), khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tâm thần và 

tư vấn về sức khỏe. 

Các bác sĩ này được gọi chung là General Practitioners (GPs). Họ có thể làm việc tại phòng 

khám tư nhân nhỏ hoặc phòng mạch, hoặc tại trung tâm y tế công cộng hay tư nhân cùng 

với các bác sĩ khác. Quý vị có thể chọn bác sĩ hoặc trung tâm y tế quý vị muốn đi khám 

bệnh. Các GP được liệt kê trực tuyến (trên mạng Internet) và trong niên giám điện thoại dưới 

tiêu đề ‘Medical practitioners’ ('Bác sĩ'). Quý vị có thể quyết định muốn khám bệnh với cùng 

một bác sĩ hoặc sẵn lòng để bác sĩ khác trong cùng trung tâm điều trị. 

Quý vị có thể cần phải đi khám bệnh tại nhiều phòng mạch để tìm bác sĩ gia đình hợp ý quý 

vị. Một số phòng mạch có thể không nhận bệnh nhân mới. 

Trang mạng healthdirect tại www.healthdirect.gov.au cũng có tiện ích General Practice để 

tìm General Practice gần nơi quý vị cư ngụ. 

Các vấn đề sức khỏe thông thường 

Nếu có vấn đề sức khỏe và không phải là trường hợp cấp cứu, quý vị hãy đi đến bác sĩ gia 

đình của mình hoặc đến trung tâm y tế. Quý vị có thể cần phải đợi rồi mới được gặp bác sĩ. 

Quý vị thường cần phải gọi điện thoại lấy hẹn hoặc lấy hẹn trực tuyến (trên mạng Internet) 

trước khi đến phòng mạch. Hãy bảo đảm quý vị đến đúng giờ hẹn của mình. 

Bệnh Lao 

Nếu đến từ quốc gia ở châu Á, châu Phi, tiểu lục địa Ấn Độ, Nam Mỹ hoặc Đông Âu, có lẽ 

quý vị đã tiếp xúc với bệnh lao và dễ bị nhiễm và bị bệnh này hơn. 

Dù có thể đã được khám bệnh lao trước khi đến Úc, nhiều khi quý vị có thể bị nhiễm bệnh 

dạng tiềm ẩn hay thầm lặng không phát hiện ra bằng X quang phổi. 

Nếu cảm thấy không khỏe hoặc cảm thấy lo ngại về nguy cơ bị bệnh lao hoạt động, quý vị 

hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc liên lạc với một trong các dịch vụ thông tin và hướng 

dẫn qua điện thoại được liệt kê dưới đây. 

http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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Bác sĩ chuyên khoa 

Quý vị không thể đi khám bác sĩ chuyên khoa mà không đi khám bác sĩ đa khoa (bác sĩ gia 

đình) trước. Bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đi khám bác sĩ khác hoặc bác sĩ chuyên khoa để 

được điều trị thêm. 

Đường dây thông dịch viên ưu tiên dành cho bác sĩ 

Bác sĩ có thể sử dụng thông dịch viên TIS National nếu cần. Đây là dịch vụ miễn phí nếu quý 

vị là thường trú nhân hoặc công dân Úc và dịch vụ khám bệnh được Medicare đài thọ. Bác sĩ 

cũng có thể sắp xếp thông dịch viên đến tận nơi nếu cần thiết. Đọc Chương 3, Tiếng Anh. 

Trường hợp cấp cứu y tế 

Dịch vụ điều trị y tế cấp cứu luôn có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần tại các khoa 

cấp cứu của bệnh viện công. Trong White Pages có liệt kê các bệnh viện công dưới tiêu đề 

‘Hospitals’ (Bệnh viện). Một số trung tâm y tế và một số bệnh viện tư cũng có thể có dịch vụ 

điều trị cấp cứu. 

Nếu quý vị hoặc người nào đó bị bệnh nguy đến tính mạng, gọi 000 lập tức và xin 

“Ambulance”. Khi đi đến bệnh viện, quý vị mang theo tất cả các loại thuốc men và thẻ 

Medicare, số thành viên bảo hiểm sức khỏe tư, thẻ Health Care hay Pension Concession. 

Nếu tình huống không phải là trường hợp cấp cứu, liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị. 

Dịch vụ thông tin và hướng dẫn về sức khỏe qua điện thoại  

Tất cả tiểu bang và lãnh địa có các dịch vụ sức khỏe qua điện thoại hoạt động 24 giờ một 

ngày, bảy ngày một tuần. Họ sẽ hướng dẫn miễn phí và có thể chỉ dẫn quý vị đến các dịch 

vụ y tế địa phương. 

Quý vị nên luôn tìm cách liên lạc với bác sĩ gia đình trước nếu quý vị có vấn đề về sức khỏe. 

Nhưng nếu không liên lạc được với bác sĩ gia đình, các dịch vụ qua điện thoại này có y tá 

chuyên nghiệp, họ có thể hướng dẫn chuyên môn cho quý vị lập tức. 

Tiểu bang 
hay Lãnh địa 

Dịch vụ 
Hướng dẫn 
qua Điện 
thoại về Sức 
khỏe 

Điện thoại Trang mạng 

ACT, NSW, 
NT, Tas., SA 
và WA 

healthdirect  1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 www.health.qld.gov.au/13health/default.asp 

Vic. 
NURSE-ON-
CALL 

1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

 
  

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
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Phí xe cứu thương 
Medicare không đài thọ phí xe cứu thương. Phí xe cứu thương khác nhau tùy tiểu bang hoặc 

lãnh địa nơi quý vị cư ngụ. 

Tại Queensland và Tasmania, dịch vụ xe cứu thương thường là miễn phí cho người dân địa 

phương. Tại tất cả tiểu bang và lãnh địa khác, người dân có thể bị tính phí. Phí xe cứu 

thương khác nhau tùy theo khoảng đường đi, bị bệnh gì và quý vị có hội đủ điều kiện để 

được hưởng tiêu chuẩn giảm giá hay không. 

Phí xe cứu thương có thể rất đắt, ngay cả một chuyến đi ngắn, nếu không có bảo hiểm xe 

cứu thương. Nếu sinh sống ngoài Queensland hoặc Tasmania, có lẽ quý vị nên mua bảo 

hiểm. Quý vị có thể thực hiện việc này qua chương trình thành viên của dịch vụ xe cứu 

thương hoặc công ty bảo hiểm sức khỏe tư. 

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị đọc Chương 2, Nhờ giúp đỡ 

Thuốc men 
Nếu cần thuốc men, bác sĩ có thể kê toa thuốc để quý vị đem đến hiệu thuốc hoặc nhà thuốc 

Tây. Có nhiều loại thuốc, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, quý vị phải có toa bác sĩ. Nếu có 

Health Care Card hay Pension Concession Card do Centrelink cấp, quý vị sẽ hội đủ điều 

kiện để được giảm giá đối với một số loại thuốc. Quý vị cũng phải mang theo thẻ Medicare 

của mình đến nhà thuốc Tây. 

Điều quan trọng là quý vị phải cẩn thận đọc nhãn và những hướng dẫn về các loại thuốc và 

đặt câu hỏi với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu không hiểu rõ. Muốn được trợ giúp hoặc biết thông 

tin về các loại thuốc, quý vị tiếp xúc với dược sĩ hoặc gọi điện thoại cho Medicine Line qua số 

1300 633 424. 

Các nhà thuốc Tây cũng có thể sử dụng thông dịch viên qua điện thoại. Đây là dịch vụ miễn 

phí chính phủ do cung cấp. 

Thuốc men và toa 
thuốc 

Điện thoại Trang mạng 

NPS MedicineWise 
Medicine Line – thông 
tin về thuốc men và kê 
toa 

1300 633 424 
Thứ Hai đến thứ 
Sáu – 9 giờ sáng 
đến 5 giờ chiều 

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

Medicare Australia – 
thông tin về xin bồi 
hoàn chi phí thuốc men 
diện PBS 

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp  

 

Dịch vụ y tế tiểu bang và lãnh địa 
Chính phủ các bang và lãnh địa cung cấp dịch vụ bệnh viện, y tế cộng đồng và chăm sóc 

giảm nhẹ (bệnh nhân nan y). 

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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Trung tâm y tế cộng đồng 

Trung tâm y tế cộng đồng cung cấp dịch vụ y tế cho mọi người ở mọi lứa tuổi tính phí thấp. 

Không phải mọi trung tâm đều cung cấp các dịch vụ giống nhau. Các dịch vụ này có thể là 

điều dưỡng, giáo dục và quảng bá sức khỏe, vật lý trị liệu, chăm sóc răng miệng, chăm sóc y 

tế, tư vấn và an sinh xã hội. 

Dịch vụ y tế dành cho gia đình có con nhỏ 

Dịch vụ y tế mẫu nhi thường là dịch vụ miễn phí dành cho gia đình có con từ sơ sinh đến tuổi 

bắt đầu đi học. Dịch vụ này phổ biến thông tin y tế, tiêm chủng, và hướng dẫn về sự phát 

triển, nuôi dạy con và dinh dưỡng của trẻ em. 

Dịch vụ y tế dành cho phụ nữ 

Dịch vụ y tế dành cho phụ nữ trợ giúp về vấn đề sức khỏe sinh sản, dò tìm ung thư cổ tử 

cung và vú, vấn đề bia rượu và ma túy, vấn đề sức khỏe tâm thần và xâm phạm tình dục 

cũng như bạo hành gia đình, kể cả cắt/xén hoặc cắt bỏ âm vật. Đọc thêm Chương 6, 

Luật Úc.  

Dịch vụ dành cho người có nguồn gốc đa dạng 

Nhiều bệnh viện và các trung tâm y tế lớn có chuyên gia y tế cung cấp dịch vụ cho cộng 

đồng di dân địa phương. Các dịch vụ họ cung cấp gồm có tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu và 

thông tin về sức khỏe. 

Quý vị hãy gọi điện thoại cho bệnh viện hay trung tâm y tế cộng đồng địa phương để hỏi xem 

họ có Multicultural Health Worker dành cho người Việt hay không. 

Muốn tìm dịch vụ y tế: 

Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa 

Tổ chức Y tế Trang mạng 

ACT ACT Health 
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-
service-suits-you-best 

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health 
www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co
ntent/SA+Health+Internet/  

Tas. 
Department of Health and 
Human Services 

www.dhhs.tas.gov.au  

Vic. 
Department of Health and 
Human Services 

https://www2.health.vic.gov.au 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au 

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
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Dịch vụ người khuyết tật 
National Disability Insurance Scheme (NDIS) cung cấp các trợ giúp riêng cho người hội đủ 

điều kiện bị thương tật vĩnh viễn và đáng kể, gia đình và người chăm sóc của họ. Các trợ 

giúp NDIS không phải qua trắc nghiệm khả năng kinh tế và không ảnh hưởng đến trợ cấp 

thu nhập chẳng hạn như tiền cấp dưỡng bệnh tật hoặc trợ cấp người chăm sóc. 

Vào thời điểm này, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tuổi tác và địa điểm để được sử dụng 

NDIS. Tại trang mạng www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements có thông tin về 

hội đủ điều kiện.  

Nếu hiện không cư ngụ trong địa phận NDIS, quý vị có thể truy cập các dịch vụ dành cho 

người khuyết tật hiện có. Muốn biết thông tin về các dịch vụ này, truy cập 

www.ndis.gov.au/people-disability/other-services 

Các dịch vụ y tế do tiểu bang và lãnh địa cung cấp các trợ giúp và dịch vụ khác nhau dành 

cho người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ. 

Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa 

Cơ quan đặc trách 
người khuyết tật 

Điện thoại Trang mạng 

ACT Disability ACT 133 427 
www.communityservices.act.gov.au/disabil
ity_act 

NSW 

Department of 
Family and 
Community Services 
(Người cao niên, 
Người khuyết tật và 
Chăm sóc tại Nhà) 

 www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support 

NT 
Northern Territory 
Government Office 
of Disability 

1800 139 656 
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability
/Office_of_Disability/index.aspx 

Qld 

Department of 
Communities, Child 
Safety and Disability 
Services 

13 QGOV 
hay 
13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

SA 
Disability Information 
Service 

1300 786 117 
www.sa.gov.au/topics/community-
support/disability 

Tas. 

Tasmanian 
Government 
Disability and 
Community Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. 
Department of 
Health and Human 
Services 

1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
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Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa 

Cơ quan đặc trách 
người khuyết tật 

Điện thoại Trang mạng 

WA 
Disability Services 
Commission 

(08)9426 
9200  
Gọi miễn phí 
1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

 
Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ dành cho người khuyết tật: 

Tổ chức toàn quốc Trang mạng 

Department of Social Services – các 
chương trình và dịch vụ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-
carers/programmes-services  

Department of Human Services – trợ 
giúp người khuyết tật 

www.humanservices.gov.au/disability  

Cơ quan liên quan đến dịch vụ người 
khuyết tật và địa điểm 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-
carers/related-agencies-sites  

Thông tin về các trợ giúp, trợ cấp và 
phụ cấp của chính phủ dành cho người 
bị khuyết tật và người chăm sóc của họ  

www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/people-with-disability  

Dịch vụ sức khỏe tâm thần 
Nếu cần được giúp đỡ với vấn đề hoặc bệnh tật sức khỏe tâm thần, quý vị hãy liên lạc với 

bác sĩ gia đình hoặc trung tâm y tế cộng đồng. 

Nếu cần các trợ giúp khẩn cấp, quý vị hãy liên lạc với đội ngũ phụ trách tâm thần tại bệnh 

viện gần nhất hoặc đường dây trợ giúp dưới đây: 

Trợ giúp về Sức khỏe Tâm thần Điện thoại Trang mạng 

Lifeline – Đường dây Trợ giúp 24/24 13 1114 www.lifeline.org.au/  

Kids Helpline – Đường dây Trợ giúp 24/24 1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/  

Mens Helpline Australia – Đường dây Trợ 
giúp Trường hợp Khủng hoảng 24/24 

1300 789 978 www.mensline.org.au/  

Suicide Call Back Service – dịch vụ tư 
vấn toàn quốc miễn phí 

1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
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Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ và các chương trình do Department of Social 

Services cung cấp để trợ giúp đối với vấn đề sức khỏe tâm thần trong cộng đồng, bao gồm: 

• Family Mental Health Support Service (FMHSS)  

• Personal Helpers and Mentors (PHaMs) 

• Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS) 

truy cập www.dss.gov.au/mental-health 

Tư vấn về tra tấn và trải nghiệm đau thương 
Các dịch vụ chuyên khoa trợ giúp người đã trải qua trải nghiệm đau thương và bị tra tấn: 

Tiểu 
bang 
hay 
Lãnh địa 

Tư vấn về tra tấn và trải nghiệm 
đau thương 

Điện thoại Trang mạng 

ACT 
Companion House – Trợ giúp người 
sống sót trường hợp bị tra tấn và trải 
nghiệm đau thương  

02 6251 4550 
www.companionhouse.org.
au 

NSW 

Dịch vụ Điều trị và Phục hồi Chức 
năng dành cho người sống sót 
trường hợp bị tra tấn và trải nghiệm 
đau thương (Service for the 
Treatment and Rehabilitation of 
Torture and Trauma Survivors - 
STARTTS) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 

Melaleuca Refugee Centre – Dịch vụ 
Trợ giúp dành cho người sống sót 
trường hợp bị tra tấn và trải nghiệm 
đau thương 

08 8985 3311 www.melaleuca.org.au 

Qld 
Queensland Program of Assistance to 
Survivors of Torture and Trauma 
(QPASTT) 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

SA 
Survivors of Torture and Trauma 
Assistance and Rehabilitation Service 
(STTARS) 

08 8206 8900
  

www.sttars.org.au 

Tas. 
Phoenix Centre – dịch vụ trợ giúp 
dành cho người sống sót trường hợp 
bị tra tấn và trải nghiệm đau thương 

03 6234 9138
  

http://mrchobart.org.au/pho
enix-centre/ 

Vic.  
Foundation House – Victorian 
Foundation for Survivors of Torture 
(VFST) 

03 9388 0022
  

www.foundationhouse.org.
au 

WA 
Association for Services to Torture 
and Trauma Survivors (ASeTTS) 

08 9227 2700 www.asetts.org.au 

https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
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An toàn trẻ em và ngăn ngừa tai nạn 
Kidsafe, Hiệp hội Ngăn ngừa Tai nạn Trẻ em của Úc là tổ chức phi chính phủ, cung cấp 

thông tin và dịch vụ về an toàn trẻ em và ngăn ngừa tai nạn dành cho phụ huynh và cộng 

đồng tại www.kidsafe.com.au Tại trang mạng ở phần Victoria và Tây Úc có bản dịch một số 

tờ thông tin. 

Tiêm chủng 
Chủng ngừa bảo vệ trẻ em và người lớn khỏi bị bệnh tật và dịch bệnh có hại. Tiêm chủng 

không phải là chuyện bắt buộc nhưng tất cả trẻ em và một số người lớn nên tiêm chủng. Tại 

một số tiểu bang và lãnh địa yêu cầu hồ sơ chủng ngừa của đứa trẻ trước khi cháu được đi 

nhà trẻ hoặc bắt đầu đi học.  

Hầu hết thuốc chủng ngừa đều do bác sĩ gia đình hoặc trung tâm y tế cộng đồng tiêm chích. 

Tuy nhiên, trường học tiêm chủng một số thuốc chủng ngừa. Muốn biết thêm thông tin, quý 

vị hãy liên lạc với bác sĩ gia đình hoặc trung tâm y tế cộng đồng.  

Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) tại trang mạng 

www.humanservices.gov.au/acir là cơ quan đăng ký toàn quốc ghi nhận chi tiết tiêm chủng 

của trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi. 

Chi tiết trẻ em và và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi đã đăng ký với Medicare sẽ tự động được 

đưa vào ACIR. Quý vị hãy đem theo sổ chủng ngừa tới bác sĩ, để họ có thể ghi chi tiết mọi 

lần tiêm chủng ở nước ngoài vào cơ quan đăng ký. 

Muốn được lãnh một số trợ cấp của chính phủ (www.humanservices.gov.au/immunisation), 

quý vị phải tiêm chủng. Trường hợp được miễn tiêm chủng hợp pháp duy nhất là vì lý 

do y tế. 

Thông tin về Tiêm chủng Điện thoại Trang mạng 

National Immunisation Information Line  1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir  

Dịch vụ nha khoa 
Sức khỏe răng miệng tốt là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tổng quát và an sinh. Dịch vụ 

chăm sóc răng miệng chủ yếu là do nha sĩ tư cung cấp. Nha sĩ tư thường tính phí dịch vụ 

của họ. Các nha sĩ tư được liệt kê trong niên giám điện thoại. Quý vị có thể nên mua bảo 

hiểm sức khỏe tư để giúp trang trải chi phí dịch vụ nha khoa. 

Child Dental Benefits Schedule (tại trang mạng www.humanservices.gov.au/childdental) giúp 

trẻ em hội đủ điều kiện từ 2 đến 17 tuổi được hưởng đến 1.000 đô-la quyền lợi đối với dịch 

vụ nha khoa cơ bản. Quyền lợi này bị giới hạn trong hai năm liên tiếp. Nếu quý vị hội đủ điều 

kiện, Department of Human Services sẽ liên lạc với quý vị. 

http://www.kidsafe.com.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/childdental
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Chính phủ tiểu bang và lãnh địa cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng 

miễn phí (kể cả răng giả và giảm đau) cho người có thẻ giảm giá Centrelink hội đủ điều kiện. 

Muốn biết chi tiết các dịch vụ trong khu vực của mình, quý vị hãy liên lạc với trung tâm y tế 

gần nhất hoặc bệnh viện. Liên lạc với Centrelink để hỏi xem quý vị có hội đủ điều kiện 

hay không. 

Dịch vụ chăm sóc người cao niên tại Úc 
Khi lớn tuổi dần, quý vị có quyền chọn người chăm sóc cho mình, và xem mình muốn ở tại 

nhà riêng hoặc dọn vào cư xá cao niên. Mục đích của dịch vụ chăm sóc người cao niên là để 

giúp quý vị sinh sống độc lập và giúp quý vị có nhiều lựa chọn về việc chăm sóc cho quý vị. 

Chính phủ Úc trợ cấp các dịch vụ chăm sóc người cao niên ở Úc. Nếu hoàn cảnh cá nhân 

của quý vị cho phép, quý vị sẽ phải đóng góp vào chi phí chăm sóc của mình. 

Trang mạng My Aged Care tại www.myagedcare.gov.au có thông tin về các lựa chọn dành 

cho quý vị và cách thức để được sử dụng các dịch vụ chăm sóc người cao niên. Thông tin 

tại đây sẽ giúp quý vị hiểu hệ thống chăm sóc người cao niên và cách thức để được sử dụng 

các trợ giúp và dịch vụ. Tại trang mạng này cũng có thông tin đã được dịch sang các ngôn 

ngữ. Quý vị cũng có thể liên lạc với My Aged Care qua số 1800 200 422 hoặc qua 

TIS National để thảo luận về nhu cầu chăm sóc người cao niên của mình. 

Hai lựa chọn đối với các dịch vụ chăm sóc người cao niên là: 

• Nếu muốn tiếp tục sinh sống ở nhà, quý vị có thể được giúp đỡ với các việc sinh hoạt 

hàng ngày mà quý vị không thể tự quán xuyến nữa, như thay bóng đèn, làm vườn, 

tắm vòi sen và thay quần áo hoặc đi mua sắm thực phẩm. Quý vị cũng có thể mua 

thiết bị như khung chống đi bộ để giúp quý vị đi lại. 

• Quý vị có thể dọn vào cư xá cao niên nếu cảm thấy mình không thể sinh sống tại nhà 

riêng của mình nữa. 

My Aged Care có thể thảo luận về nhu cầu của quý vị và sắp xếp cuộc thẩm định để nói 

chuyện cụ thể hơn về tình trạng của quý vị và xét xem quý vị có hội đủ điều kiện để được 

hưởng dịch vụ chăm sóc người cao niên do Chính phủ tài trợ hay không – muốn biết thêm 

thông tin, truy cập www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment hoặc gọi điện thoại số 

1800 200 422. 

Khiếu nại về dịch vụ chăm sóc người cao niên hay sức khoẻ 
Bất cứ ai muốn khiếu nại về nhà dưỡng lão Aged Care, chương trình chăm sóc tại nhà bao 

trọn hoặc các dịch vụ trợ giúp Commonwealth Home Support Program đều có quyền liên lạc 

với các Aged Care Complaints Commissioner. Đây là dịch vụ miễn phí. Quý vị có thể liên lạc 

với Aged Care Commissioner: 

• Trực tuyến – www.agedcarecomplaints.gov.au/ 

• Điện thoại – gọi số 1800 550 552 

• Viết thư – gửi thư khiếu nại đến: 

Aged Care Complaints Commissioner 

http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
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GPO Box 9848 (thủ phủ tiểu bang/ lãnh địa nơi quý vị cư ngụ) 

Quý vị có thể liên lạc với My Aged Care qua số 1800 200 422 hoặc qua trang mạng 

MyAgedCare tại www.myagedcare.gov.au/ nếu quý vị có bất kỳ vấn đề gì về trải nghiệm liên 

quan đến My Aged Care. 

Nếu có vấn đề về dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho quý vị hoặc người khác, quý vị có 

thể làm đơn khiếu nại lên ủy ban phụ trách khiếu nại về sức khỏe độc lập tại tiểu bang hoặc 

lãnh địa nơi quý vị cư ngụ. 

Tiểu 
bang hay 
Lãnh địa 

Cơ quan Đặc trách Khiếu nại 
Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe 

Điện thoại Trang mạng 

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 
http://hrc.act.gov.au/olderpeopl
e 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community 
Services Complaints 
Commission 

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld 
Office of the Health 
Ombudsman 

133 646 http://www.oho.qld.gov.au 

SA 
Health and Community 
Services Complaints 
Commissioner 

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Health Complaints 
Commissioner 

1800 001 170 
www.healthcomplaints.tas.gov.
au 

Vic. 
Office of the Health Services 
Commissioner 

1800 136 066
  

www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 
Complaints Office 

1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

Sau khi chết 
Khi người ta qua đời ở Úc, bác sĩ phải ký giấy chứng nhận để xác nhận cái chết. Quý vị sẽ 

không thể sắp xếp tang lễ cho đến khi có giấy chứng nhận này. 

Tang lễ tại Úc có thể tốn kém và chi phí có thể là từ 4.000 đô-la đến15.000 đô-la. Đôi khi hợp 

đồng bảo hiểm có thể phụ trang trải chi phí đám tang và các chi phí khác sau một cái chết. 

Đôi khi người quá cố có thể đã sắp xếp riêng để trang trải đám tang của họ, hoặc đã ghi sở 

nguyện trong Will của họ. 

Will là văn kiện pháp lý ghi cách thức phân chia tài sản của người quá cố, ai sẽ chăm sóc 

con cái của họ và các lời dặn khác như hiến tặng cho tổ chức từ thiện và hiến tặng nội tạng. 

http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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Để có giá trị pháp lý, Will phải có hai người không được hưởng lợi trong Will ký nhận. Will 

cũng thường đề cử Executor. 

Executor của Will chịu trách nhiệm phân chia tài sản của người quá cố cho những người có 

tên trong Will, quản lý các vấn đề về thuế cho tài sản của người đã khuất và bảo đảm các lời 

dặn trong Will đều được thực hiện. Mỗi tiểu bang và lãnh địa có Public Trustee, có thể giữ 

nhiệm vụ Executor (thường sẽ tính một khoản phí). 

Nếu người quá cố không để lại Will, tài sản của họ sẽ được phân chia theo công thức pháp 

luật quy định. Nếu họ không có bà con thân thuộc, tài sản của họ có thể được giao cho chính 

phủ tiểu bang hoặc lãnh địa. 

Hiện nay có dịch vụ giúp đỡ để giúp đối phó với nỗi đau buồn và mất mát khi người thân 

qua đời. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Tư vấn Trang mạng 
Nên làm gì khi có 
người qua đời 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death  

Lập Di chúc (Will) www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-
of-attorney 

Trang trải chi phí 
đám tang 

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-
funeral 

Public Trustees www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Đăng ký Hiến Nội 
tạng 

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-
organ-donor-register 

Giúp đỡ khi người 
thân qua đời 

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/death-and-bereavement  

 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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10 Gia đình của quý vị 

Trong phần này 
• Hôn nhân và các mối quan hệ khác 

• Dịch vụ dành cho thanh thiếu niên 

• Cha mẹ 

• Hỗ trợ Trẻ em 

• Người cao niên 

• Tìm người thân 

• Gia đình quý vị và Centrelink 

Tại Úc, vai trò của gia đình có thể khác so với những gì quý vị đã quen. Đàn ông và phụ nữ 

có các quyền hạn và trách nhiệm như nhau. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đi làm là chuyện hợp lý 

và bình thường. Đàn ông và phụ nữ cũng cùng nhau gánh vác các trách nhiệm trong gia 

đình, như chăm sóc con cái, nấu nướng và làm vệ sinh. 

Một số người trong gia đình sẽ thích nghi với cuộc sống mới của họ tại Úc nhanh hơn người 

khác. Ví dụ như trẻ em sẽ thường học tiếng Anh nhanh hơn cha mẹ. 

Điều quan trọng là phải thích nghi với cuộc sống mới của mình bằng cách hợp tác với nhau 

như một gia đình. Quý vị có thể cần phải nhờ giúp đỡ và chương này cung cấp thông tin về 

một số dịch vụ sẵn có. Tại Úc, gia đình nhờ giúp đỡ là chuyện bình thường và hợp lý. Hãy 

vào trang mạng www.humanservices.gov.au/servicefinder để có các đường dẫn tới các trợ 

giúp của chính phủ và cộng đồng. 

Hôn nhân và các mối quan hệ khác 
1800RESPECT cung cấp dịch vụ tư vấn, thông tin và dịch vụ giới thiệu cho người muốn nhờ 

giúp đỡ hoặc thông tin về gia đình và bạo hành gia đình cũng như xâm phạm tình dục. Nhân 

viên tư vấn chuyên nghiệp làm việc 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Họ cũng có thể 

giúp bất cứ ai đang lo ngại cho một người bạn, người thân, đồng nghiệp hay khách hàng. 

Gọi điện thoại số 1800 737 732 hoặc vào trang mạng www.1800respect.org.au 

Family Relationship Advice Line cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ 

gia đình, tư vấn về cách sắp xếp giữa cha mẹ để nuôi con cái sau khi ly thân và giới thiệu 

đến các dịch vụ địa phương để giúp gia đình xây dựng mối quan hệ tốt hơn hoặc đối phó với 

tình trạng ly thân. Đường dây Tư vấn hoạt động từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ 

Sáu, và từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều thứ Bảy, trừ ngày lễ toàn quốc. Gọi điện thoại số 

1800 050 321 (gọi miễn phí) hoặc truy cập 

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-

advice-line.aspx 

Family Relationships Online cung cấp thông tin về mối quan hệ gia đình và ly thân. Gia đình 

có thể tìm hiểu về các dịch vụ để giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ và 

sắp xếp cho con cái sau khi ly thân. Truy cập www.familyrelationships.gov.au 

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/
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MensLine Australia cung cấp dịch vụ tư vấn, thông tin và giới thiệu để giúp những người đàn 

ông có vấn đề với cuộc sống gia đình hoặc các mối quan hệ chính của họ. Đồng thời cũng 

trợ giúp và cung cấp thông tin cho phụ nữ và thân nhân cảm thấy lo ngại về người bạn đời, 

chồng hay cha. MensLine Australia hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Gọi điện 

thoại số 1300 789 978 hoặc truy cập www.mensline.org.au  

Dịch vụ dành cho thanh thiếu niên 
Các tổ chức cộng đồng cung cấp các chương trình dành cho người dưới 25 tuổi. Nhân viên 

Phụ trách Thanh niên là người có bằng cấp và kinh nghiệm và họ cung cấp thông tin cho 

thanh thiếu niên, trợ giúp và các sinh hoạt trong môi trường an toàn, thường là tại Trung tâm 

Thanh niên hoặc hội đồng thành phố địa phương. 

Muốn được trợ giúp nhiều hơn: 

Dịch vụ Thanh thiếu niên Toàn 
quốc 

Điện thoại Trang mạng 

Kids Helpline – dịch vụ tư vấn 
24/24 dành cho người từ 5 đến  
25 tuổi. 

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – dịch vụ can thiệp 
sớm dành cho người từ 12 đến  
25 tuổi.  

1800 650 890 https://headspace.org.au 

YouthBeyondBlue – trợ giúp 24 
24/24 dành cho thanh thiếu niên 
đang bị trầm cảm và bệnh tâm 
thần 

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and 
Training 

 https://education.gov.au/youth 

Generation Success – tài liệu/tiện 
ích để giúp nhân viên phụ trách 
thanh thiếu niên 

 
www.employment.gov.au/generation-success-
youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

Các đường dẫn từ Australian 
Institute of Family Studies 

 
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-
and-telephone-counselling-services-children-y 

Reconnect - trợ giúp người từ 12 
đến 18 tuổi không có chỗ ở hay có 
nguy cơ bị lâm vào cảnh không có 
chỗ ở 

 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-
support/programmes-
services/homelessness/reconnect/reconnect-
services 

Office of the Children’s eSafety 
Commissioner – để trình báo 
trường hợp bắt nạt nghiêm trọng 
nhắm vào trẻ em dưới 18 tuổi 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 
 

http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
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Các tiểu bang và lãnh địa cũng cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên: 

Tiểu bang 
hay Lãnh 
địa 

Dịch vụ Thanh thiếu niên Trang mạng 

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-
community/youth  

 
Liên lạc với Hội đồng thành phố địa phương của quý vị về các chương trình giải trí và 

chương trình khác dành cho thanh thiếu niên. 

Cha mẹ 
Dân chúng Úc coi trọng nhiệm vụ nuôi dạy con cái, nhưng nhận biết rằng để là cha/mẹ 'tốt' 

không phải là luôn dễ dàng. Hiện có nhiều tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ trợ giúp. 

Khi nuôi dạy con cái, dạy dỗ con là phần quan trọng nhưng đánh đập tại Úc là trái luật. Quý 

vị có thể sử dụng các biện pháp kỷ luật, như tước đi đặc quyền hoặc bảo con vào phòng của 

chúng. Thưởng khi con ngoan và quý vị nêu gương tốt. 

Nếu gặp trở ngại về dạy dỗ con cái, quý vị hãy nhờ các dịch vụ tư vấn gia đình và dịch vụ trợ 

giúp về nuôi dạy con cái giúp đỡ:  

Thông tin Nuôi dạy Con cái Trang mạng 

Family and Relationship Advice Line 
(Điện thoại 1800 050 321) 

www.familyrelationships.gov.au  

MyChild www.mychild.gov.au/  

Raising Children Network www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation – có cả 
thông tin đã được dịch sang ngôn ngữ 
khác 

www.kidscount.com.au/en  

Nuôi dạy thanh thiếu niên www.abcdparenting.org  

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

Các đường dẫn Chính phủ Úc 
www.australia.gov.au/information-and-
services/family-and-community/caring-for-
children 

http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
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Hỗ trợ Con cái 
Chương trình Child Support do Department of Human Services quản lý, giúp cha mẹ ly thân 

quản lý khoản tiền hỗ trợ con cái vì lợi ích của con cái họ. Hãy liên lạc với Bộ để thảo luận về 

các cách thức để hỗ trợ con em mình. 

Hỗ trợ Con cái Chi tiết liên lạc 

Trang mạng Child Support  www.humanservices.gov.au/childsupport 

Điện thoại Child Support 131 272 

Thông tin bằng ngôn ngữ khác www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Thông tin dành cho di dân, người tị nạn và du 
khách 

www.humanservices.gov.au/multicultural 

Người cao niên 
Hiện có nhiều cơ quan công quyền, các tổ chức tư nhân và cộng đồng cung cấp dịch vụ cho 

người trên 50 tuổi. 

Chính phủ Úc cung cấp: 

• Age Pension - trợ cấp thu nhập và được hưởng tiêu chuẩn giảm giá dành cho người 

Úc cao niên hội đủ điều kiện tại www.humanservices.gov.au/agepension 

• My Aged Care - thông tin về các lựa chọn của quý vị, và cách thức để được sử dụng 

các dịch vụ tại www.myagedcare.gov.au 

Đọc thêm Chương 9, Sức khỏe và An sinh 

Tất cả Tiểu bang và Lãnh địa đếu có chương trình Seniors Card. Thẻ này được cấp miễn phí 

và người có thẻ này được giảm phí tổn và giảm giá tại các doanh nghiệp thuộc chương trình. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Thông tin Người cao 
niên 

Điện thoại Trang mạng 

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

Chương trình  
Seniors Card  

 www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-
australians/seniors-card  

AusGov –  
Người Úc cao niên 

 www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-australians 

 

http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
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Tìm người thân 
Hội Hồng Thập Tự Úc cung cấp dịch vụ tìm và nhắn tin cho thân nhân bị chia lìa vì chiến 

tranh, nội chiến và thiên tai. Mạng lưới toàn cầu của các hội Hồng Thập Tự giúp người ta tìm 

thân nhân mất tích ở nước ngoài. Họ cũng giúp người ở nước ngoài tìm người hiện đang 

sinh sống ở Úc. 

Muốn liên lạc với Hội Hồng Thập Tự Quốc tế và Dịch vụ Tìm Người tị nạn: 

Hội Hồng Thập Tự Úc Chi tiết liên lạc 

Email natinfo@redcross.org.au 

Trang mạng Hội Hồng 
Thập Tự 

www.redcross.org.au 

National 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 gọi Miễn phí 1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 gọi Miễn phí 1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 gọi Miễn phí 1800 131 701 

WA 08 9225 8888 gọi Miễn phí 1800 810 710 

 
  

mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
http://www.redcross.org.au/
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Gia đình quý vị và Centrelink 
Department of Human Services cấp các khoản trợ cấp, cung cấp dịch vụ xã hội và y tế qua 

trung gian Centrelink và Medicare. Những điều này sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu của từng cá 

nhân và gia đình. Quý vị hãy tiếp xúc với Centrelink ngay lập tức để được giúp đỡ nếu 

hoàn cảnh của mình thay đổi, ví dụ như quý vị có con, mất việc làm hoặc bị bệnh. 

Centrelink giúp người dân trở nên tự túc hơn và giúp người dân tìm việc làm, cũng như trợ 

giúp những người cần được giúp đỡ. Centrelink cũng trợ giúp người cần được trợ giúp đặc 

biệt trong các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, chẳng hạn như lập kế hoạch cho lúc nghỉ 

hưu hoặc bị bệnh hoặc trải qua trường hợp khủng hoảng. 

Trong phần này 
• Xác nhận danh tính của quý vị 

• Trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác 

• Giúp giao dịch với Centrelink 

• Thời gian đợi Centrelink 

• Xin lãnh trợ cấp Centrelink 

• Các khoản trợ cấp dành cho gia đình 

• Công dân Tân Tây Lan (người không phải là công dân Úc) 

• Crisis Payment dành cho người tị nạn và người nhập cư diện nhân đạo 

• Các dịch vụ khác do Centrelink cung cấp 

• Giảm giá dành cho người có thu nhập thấp 

• Hoàn cảnh thay đổi 

• Định nghĩa người bạn đời 

• Tái xét và kháng cáo 

• Bảo mật thông tin của quý vị 

• Thanh thiếu niên 

• Bảo trợ (Assurance of Support) 

Xác nhận danh tính của quý vị 
Tại Centrelink quý vị cần phải xuất trình giấy tờ để xác nhận danh tính của quý vị 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) - ví dụ như hộ chiếu và 

giấy thông hành, chi tiết tài khoản ngân hàng hay chi tiết về chỗ ở. 

Trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác 

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác 

Centrelink có thông tin đã được dịch sang ngôn ngữ khác tại 

www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language về các khoản trợ cấp 

và dịch vụ quý vị có thể đọc, xem hoặc nghe. 

Centrelink có bộ video Mới đến Úc nói 10 ngôn ngữ khác nhau về các đề tài như các 

khoản trợ cấp, tìm việc làm, thẻ Medicare và Health Care Card. Quý vị có thể xem các 

video này tại www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Dịch vụ điện thoại đa ngữ 

Nếu nói ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho dịch vụ điện thoại đa ngữ của chúng 

tôi qua số 131 202 (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều giờ địa phương) và nói chuyện với nhân viên 

bằng ngôn ngữ của mình về các khoản trợ cấp và dịch vụ của Centrelink. 

Thông dịch viên 

Nếu không biết nói tiếng Anh, Centrelink có thể cung cấp thông dịch viên trong cuộc hẹn của 

quý vị miễn phí. Muốn có thông dịch viên, quý vị hãy gọi số 131 202 hoặc hỏi tại Centrelink 

Service Centre địa phương. 

Dịch giấy tờ của quý vị 

Centrelink có thể sắp xếp để dịch các giấy tờ quý vị cần để giúp quý vị làm đơn xin lãnh trợ 

cấp và sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn phí. Quý vị hãy gọi số 131 202 hoặc hỏi tại 

Centrelink Service Centre địa phương. 

Nhân viên Dịch vụ Đa văn hóa 

Nhân viên Dịch vụ Đa văn hóa (đọc tại www.humanservices.gov.au/mso) cung cấp thông tin 

về các chương trình và dịch vụ của Centrelink cho cộng đồng di dân và người tị nạn và tham 

khảo ý kiến rộng rãi để giúp cải thiện dịch vụ. 

Thư từ Centrelink 

Quý vị phải đọc tất cả thư từ Centrelink gửi cho quý vị và hồi đáp nếu cần thiết. Gọi 131 202 

nếu quý vị cần có người giải thích bức thư cho quý vị hiểu bằng ngôn ngữ của mình. 

Giúp giao dịch với Centrelink 
Quý vị có thể đề cử người khác hoặc tổ chức ('người được chỉ định'), để họ thay mặt quý vị. 

Đọc tại trang mạng www.humanservices.gov.au/nominees 

Centrelink  Chi tiết liên lạc 

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

Thông tin dành cho di dân, người tị 
nạn và du khách 

www.humanservices.gov.au/multicultural  

Thông tin bằng ngôn ngữ khác  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  
Muốn biết thông tin bằng ngôn ngữ 
khác  

131 202 

Muốn xin hưởng 
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-
to-claim  

Xác nhận danh tính của quý vị 
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-
identity  

Đến trung tâm dịch vụ www.humanservices.gov.au/findus 

http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
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Thời gian đợi Centrelink 
Tất cả cư dân mới đến hoặc di dân tạm thời (không kể người tị nạn hay người nhập cư diện 

nhân đạo) phải đợi 104 tuần (Newly Arrived Resident's Waiting Period) rồi mới được hưởng 

đa số khoản trợ cấp và quyền lợi. Thời kỳ đợi này không áp dụng đối với các khoản trợ giúp 

gia đình (đọc Trợ cấp dành cho Gia đình). Muốn biết thêm thông tin đọc 

www.humanservices.gov.au/families 

Thời hạn của thời gian đợi và áp dụng với đối tượng nào sẽ khác nhau tùy theo loại trợ cấp 

và ngày đến Úc. Thời gian cư ngụ tại Úc như là cư dân Úc trong bất kỳ khoảng thời gian 

trong cuộc đời quý vị sẽ được tính vào thời gian đợi. 

Trong thời gian đợi, quý vị có thể đăng ký với jobactive để được trợ giúp tìm việc làm. Quý vị 

cũng có thể sử dụng các phương tiện tự phục vụ về việc làm tại Centrelink Service Centres. 

Miễn Newly Arrived Resident's Waiting Period 

Trường hợp miễn Newly Arrived Resident's Waiting Period được áp dụng với: 

• Công dân Úc. 

• Các thân nhân của công dân Úc hoặc thường trú nhân dài hạn. 

• một người hoặc thân nhân của người đến Úc theo chương trình nhân đạo. 

• người có thị thực phụ nhất định. 

Nếu bị khó khăn vì hoàn cảnh có thay đổi lớn lao, quý vị có thể được hưởng trợ cấp đặc biệt 

ngay lập tức. Mất việc làm hoặc không tìm được việc làm thường không được coi là hoàn 

cảnh thay đổi lớn lao. Hãy nộp đơn với Centrelink xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không. 

Các yêu cầu về cư trú phải hội đủ 

Tiền cấp dưỡng và một số phụ cấp không đòi hỏi thời gian đợi đối với cư dân mới đến, 

nhưng có thời gian đợi 'điều kiện cư trú phải hội đủ': 

• Parenting Payment and Widow Allowance: 104 tuần. 

• Age Pension and Disability Support Pension: 10 năm. 

Có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như quý vị là người tị nạn hoặc người nhập cư diện 

nhân đạo, hoặc vợ/chồng quý vị qua đời, người khuyết tật hoặc cha/mẹ đơn thân sau khi trở 

thành cư dân Úc. 

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được lãnh tiền cấp dưỡng hưu nếu quý vị đã sinh sống tại 

một quốc gia có ký thỏa thuận an sinh xã hội quốc tế với Úc liên quan đến khoản trợ cấp quý 

vị xin được lãnh. Úc có thỏa thuận an sinh xã hội với 29 quốc gia được liệt kê tại 

www.humanservices.gov.au/issa 

Muốn biết thêm thông tin về tiền cấp dưỡng hưu, kể cả xin lãnh tiền cấp dưỡng hưu nước 

ngoài hoặc xin lãnh tiền cấp dưỡng hưu Úc trong khi đang ở nước ngoài, truy cập 

www.humanservices.gov.au/international 

http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.centrelink.gov.au/international
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Xin lãnh trợ cấp Centrelink 
Muốn xin lãnh trợ cấp an sinh xã hội, quý vị phải đăng ký ‘Intent to Claim’. Điều này thông 

báo cho Centrelink biết quý vị muốn xin lãnh trợ cấp. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến (trên 

mạng Internet), đích thân hoặc quý vị hay người khác thay mặt quý vị đăng ký qua điện 

thoại. 

Nếu đơn xin của quý vị được chấp thuận, khoản trợ cấp hoặc thẻ giảm giá của quý vị sẽ bắt 

đầu từ ngày quý vị đăng ký Intent to Claim (nếu quý vị hội đủ điều kiện để được lãnh trợ cấp 

hoặc cấp thẻ giảm giá vào ngày này và quý vị gửi lại đơn đã điền đầy đủ trong vòng 

14 ngày). 

Đa số các trợ cấp Centrelink chỉ dành cho người đang sinh sống tại Úc và cư dân Úc 

(truy cập www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions). 

Một số người có thị thực tạm thời có thể hội đủ điều kiện, tùy theo khoản trợ cấp. Quý vị có 

thể cần phải đáp ứng thời gian cư trú để hội đủ điều kiện hoặc Newly Arrived Resident's 

Waiting Period, trừ khi được miễn. Các khoảng thời gian đợi khác cũng có thể được áp 

dụng. Đọc Thời gian đợi Centrelink. 

Muốn được lãnh trợ cấp thu nhập, quý vị phải có số hồ sơ thuế (TFN). 

Bảng dưới đây xác định những trợ cấp quý vị có thể hội đủ điều kiện để được lãnh dựa trên 

hoàn cảnh của quý vị: 

Tình huống của 
quý vị 

Điện thoại Trợ cấp 
Centrelink  

Trợ cấp này giúp  

Tôi đang tìm việc 
làm 

132 850 Newstart 
Allowance và/hay 
Youth Allowance  

nếu quý vị tìm việc làm có lương, hoặc tham 
gia khóa huấn luyện đã được phê duyệt hay 
các hoạt động khác có thể giúp quý vị dễ tìm 
được việc làm hơn. 

Tôi đang đi học 
hay tham gia 
khóa huấn luyện 

132 490 Youth Allowance  nếu quý vị 1624 tuổi, đi học toàn thời hoặc 
đang tham gia chương trình học nghề Úc 
(Australian Apprenticeship) toàn thời hay các 
hoạt động đã được phê duyệt khác. 

  Austudy nếu quý vị từ 25 tuổi trở lên, đi học toàn thời 
hoặc đang tham gia chương trình học nghề Úc 
(Australian Apprenticeship) toàn thời. 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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Tình huống của 
quý vị 

Điện thoại Trợ cấp 
Centrelink  

Trợ cấp này giúp  

Tôi cần được 
giúp đỡ trong 
trường hợp khẩn 
cấp 

132 850 Crisis Payment  Đây là khoản trợ cấp một lần duy nhất nếu quý 
vị: 
• đến Úc như là người tị nạn hoặc người 

nhập cư diện nhân đạo trong thời gian gần 
đây. 

• không thể sinh sống trong căn nhà mình vì 
nhà bị cháy hoặc ngập lụt. 

• quý vị rời khỏi nhà của mình vì vấn đề bạo 
hành gia đình. 

• quý vị vừa mới ra tù. 

  Special Benefit nếu quý vị bị túng bấn nghiêm trọng vì tình 
huống ngoài tầm kiểm soát của quý vị. 

Tôi đang chăm 
sóc cho người 
khác 

132 717 Carer Payment nếu quý vị là người chăm sóc và không thể đi 
làm kiếm tiền nuôi thân vì phải chăm sóc cho 
người khác.  

  Carer Allowance  
(phụ cấp lợi tức) 

nếu quý vị là cha/mẹ hoặc người chăm sóc, 
giữ nhiệm vụ chăm sóc và trông coi bổ sung 
hàng ngày cho:  
- người lớn hoặc trẻ em bị khuyết tật hoặc 

vấn đề sức khỏe. 
- người già yếu. 

Tôi bị bệnh/ốm, 
bị thương hay bị 
khuyết tật 

13 2717 Disability Support 
Pension 

nếu quý vị bị suy yếu về thể chất, trí tuệ hay 
tâm thần khiến quý vị không thể đi làm trong ít 
nhất hai năm tới hoặc nếu quý vị bị mù vĩnh 
viễn. 

  Sickness 
Allowance 

nếu quý vị đang đi làm hoặc đi học toàn thời 
nhưng tạm thời không thể đi làm hoặc đi học vì 
vấn đề sức khỏe và quý vị có việc làm hoặc 
chương trình học để quay trở lại khi sức khỏe 
khá hơn. 

Tôi sắp nghỉ hưu 
hay nghỉ hưu 

13 2300 Age Pension nếu quý vị không có đủ thu nhập để nuôi thân 
khi về hưu. 

Tôi cần được 
giúp đỡ vì người 
thân qua đời 

13 2300 Bereavement 
Payment 

nếu người bạn đời, con cái hoặc người quý vị 
đã chăm sóc qua đời và quý vị đang lãnh trợ 
cấp Centrelink. 

  Bereavement 
Allowance 

nếu người bạn đời của quý vị qua đời gần đây 
và quý vị không lãnh trợ cấp Centrelink. 



 

 
Gọi số 131 450 

103 

 
Tại www.humanservices.gov.au/centrelink có trọn danh sách các trợ cấp Centrelink. 

Trợ cấp dành cho gia đình 
Nếu quý vị có con còn phụ thuộc, Centrelink cấp các khoản trợ cấp khác nhau để trợ giúp gia 

đình về trách nhiệm đối với việc làm cùng trách nhiệm gia đình. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Các trợ giúp quý vị có thể được hưởng sẽ phụ thuộc hoàn cảnh gia đình, kể cả độ tuổi và số 

trẻ em và mức thu nhập của gia đình quý vị. 

Nói chung, quý vị phải có thị thực thường trú và sinh sống tại Úc để hội đủ điều kiện được 

lãnh khoản trợ cấp dành cho gia đình nhưng có một số trường hợp ngoại lệ. 

Trợ cấp Phụ giúp Gia đình Trợ cấp này giúp…  

Family Tax Benefit Part A 
 

với chi phí nuôi con. 

Family Tax Benefit Part B 
 

trợ giúp thêm cho gia đình, kể cả cha/mẹ đơn thân, và gia 
đình chỉ có một thu nhập chính, và người kia (cha/mẹ) 
quyết định không đi làm (ở nhà) hoặc đi làm có lương phần 
nào và nuôi dưỡng con cái. 

Single Income Family Supplement gia đình cha/mẹ đơn thân và một số gia đình chỉ có một 
nguồn thu nhập chính. 

Child Care Benefit  với chi phí gửi trẻ hợp lệ hoặc có đăng ký. 

Child Care Rebate  gia đình hội đủ điều kiện với chi phí gửi trẻ hợp lệ. 

Parental Leave Pay 
 

cha mẹ hội đủ điều kiện phải nghỉ làm phần nào để chăm 
sóc trẻ sơ sinh hoặc đứa con quý vị mới nhận làm con 
nuôi. 

Newborn Upfront Payment and 
Newborn Supplement

bằng cách tăng Family Tax Benefit Part A để giúp cha mẹ 
hội đủ điều kiện khi họ có con hoặc nhận con nuôi. 

Dad and Partner Pay 
 

người cha/bố hoặc người bạn đời giữ nhiệm vụ chăm sóc 
trẻ sơ sinh hoặc đứa con quý vị mới nhận làm con nuôi.  

Parenting Payment nếu quý vị là người chăm sóc chính của đứa trẻ hoặc các 
đứa trẻ còn phụ thuộc. 

Thông tin về Centrelink Chi tiết liên lạc 

Trang mạng về Gia đình www.humanservices.gov.au/families  

Thông tin bằng ngôn ngữ khác www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Muốn nhờ giúp đỡ bằng ngôn ngữ 
khác  

131 202  

Đến trung tâm dịch vụ www.humanservices.gov.au/findus 

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
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Trợ cấp Phụ giúp Gia đình Trợ cấp này giúp…  

Double Orphan Pension người giám hộ và trẻ mồ côi. 

Công dân Tân Tây Lan (người không phải là công dân Úc) 
Những người đến Úc bằng hộ chiếu Tân Tây Lan thường được cấp Special Category Visa 

(SCV) khi họ đến Úc. Đối với mục đích an sinh xã hội Úc, người có SCV đã sinh sống ở Úc 

vào ngày 26 tháng 2 năm 2001 thường được coi là người SCV diện "được bảo vệ". Người 

đến Úc sau ngày 26 tháng 2 năm 2001 thường không được coi là diện "được bảo vệ". 

• Người có SCV diện "được bảo vệ" là cư dân Úc và có thể được hưởng tất cả trợ cấp 

Centrelink nếu đang cư trú tại Úc và đáp ứng các điều kiện phải hội đủ, kể cả thời 

gian đợi. 

• Người có SCV không thuộc diện "được bảo vệ" không phải là cư dân Úc. Thông 

thường, họ không được hưởng các khoản trợ cấp thu nhập. 

Tất cả người có SCV có thể được hưởng các trợ giúp gia đình và được cấp thẻ giảm giá nếu 

đáp ứng các quy định và bất kỳ tthời gian đợi nào. 

Người có SCV không thuộc diện "được bảo vệ" nhưng đã sinh sống ở Úc liên tục ít nhất 10 

năm kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2001 có thể được hưởng Newstart Allowance, Sickness 

Allowance hay Youth Allowance một lần duy nhất. Khoản trợ cấp trả cho người hội đủ điều 

kiện diễn ra trong khoảng thời gian liên tục tối đa sáu tháng. 

Theo Thỏa thuận An sinh Xã hội giữa Úc và Tân Tây Lan, một số người có SCV có thể được 

lãnh Age Pension, Disability Support Pension hay Carer Payment dù là diện "được bảo vệ' 

hay không. 

Tại trang mạng http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders  có thêm 

thông tin dành cho công dân Tân Tây Lan.  

Crisis Payment dành cho người tị nạn và người nhập cư diện nhân đạo 
Crisis Payment là trợ cấp trả một lần duy nhất cho người lâm vào cảnh cùng cực. Quý vị phải 

làm đơn xin trong vòng bảy ngày sau khi đến Úc hoặc tiếp xúc với Centrelink để đăng ký 

‘Intent to Claim’ trong vòng bảy ngày sau khi đến Úc và nộp đơn xin trong vòng 14 ngày kể 

từ ngày tiếp xúc này. 

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị đọc tờ thông tin Crisis Payment tại 

www.humanservices.gov.au/crisispayment 

Các dịch vụ khác do Centrelink cung cấp 
Centrelink cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm: 

Dịch vụ Centrelink Điện thoại Các trợ giúp có sẵn 

Self Service 136 240 Đọc Chương 1, Dịch vụ Tự phục vụ 

Online Services Support 132 307 Nhờ giúp đỡ với các dịch vụ trực tuyến của 

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
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Dịch vụ Centrelink Điện thoại Các trợ giúp có sẵn 

Centrelink 

Centrelink International 
Services 

131 673 
Thắc mắc về dời chỗ ở hoặc đi nước ngoài, xin 
lãnh trợ cấp khi ở nước ngoài hoặc lãnh trợ cấp 
của nước ngoài 

Dịch vụ đăng ký của 
Financial Information 
Service (FIS)  

132 300 
Đăng ký tham dự hội thảo Financial Information 
Service  

Khiếu nại và đóng góp ý 
kiến  

1800 132 468 Để ngỏ lời khen, khiếu nại và gợi ý 

Giảm giá cho người có thu nhập thấp 
Tùy thuộc mức thu nhập, việc làm, tuổi tác hoặc trợ cấp Centrelink, người có thu nhập thấp 

có thể được hưởng các khoản giảm giá từ chính phủ liên bang, tiểu bang/lãnh địa và chính 

quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp tư nhân. Khoản giảm giá này có thể là về sức 

khỏe, chi phí hộ gia đình, giáo dục và đi lại. Muốn biết thêm thông tin, truy cập 

www.humanservices.gov.au và tìm “low income” ("thu nhập thấp"). 

Hoàn cảnh có thay đổi  
Nếu hoàn cảnh gia đình, việc làm hay lối sống có thay đổi, quý vị phải thông báo cho 

Centrelink biết càng sớm càng tốt để bảo đảm quý vị được trả khoản trợ cấp đúng mức. Nếu 

được trả nhiều hơn mức mình hội đủ điều kiện được lãnh, quý vị có thể phải trả lại một phần 

hoặc toàn bộ trợ cấp đã lãnh dư. 

Một số thay đổi quý vị cần phải báo cho Centrelink biết là: 

• chi tiết cá nhân và liên lạc 

• thông tin chi tiết ngân hàng 

• tình trạng mối quan hệ 

• thu xếp việc chăm sóc cho bất cứ ai đang được quý vị chăm sóc, kể cả con quý vị 

• tình trạng việc làm 

• rời khỏi Úc, tạm thời hoặc vĩnh viễn 

• được trả gộp một số tiền 

• thu nhập hoặc tài sản tăng hoặc giảm, kể cả thu nhập và tài sản của người bạn đời 

của quý vị 

• bắt đầu đi học hoặc học xong. 

Định nghĩa người bạn đời 
Điều quan trọng là thông báo cho Centrelink biết quý vị là người độc thân hoặc có người bạn 

đời. Người này đôi khi được gọi là 'thành viên của cặp đôi'. Đa số trợ cấp sẽ xét đến thu 

nhập và tài sản gom chung của cả hai thành viên của cặp đôi. Một số trợ cấp sẽ trả theo 

mức khác nhau tùy thuộc quý vị là người độc thân hoặc có người bạn đời. Một số trợ cấp chỉ 

dành cho người không có người bạn đời. 

http://www.humanservices.gov.au/
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Tái xét và kháng cáo 
Nếu không hài lòng với một quyết định nào đó, quý vị hãy liên lạc với Centrelink để yêu cầu 

tái xét quyết định tại www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals  Hiện có thủ 

tục để giải quyết trường hợp xin tái xét và kháng cáo. 

Bảo mật thông tin của quý vị 
Thông tin cá nhân của quý vị chỉ có thể do Centrelink tiết lộ nếu pháp luật cho phép hoặc nếu 

quý vị đã cho phép. 

Thanh thiếu niên 
Nếu có con lớn hơn 16 tuổi, các cháu có thể hội đủ điều kiện để được lãnh các trợ cấp như 

Youth Allowance hoặc Family Tax Benefi. Đọc thêm Dịch vụ Thanh thiếu niên. 

Bảo trợ (Assurance of Support) 
Bảo trợ (Assurance of Support) (đọc tại www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-

sheets/34aos) là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa cư dân Úc hoặc tổ chức (người 

bảo trợ') và Chính phủ Úc. Người bảo trợ đồng ý trợ giúp cho di dân ('người được bảo trợ') 

tại Úc để người này không cần phải lãnh trợ cấp của chính phủ. 

Việc Bảo trợ (Assurance of Support) có thể kéo dài hai năm hoặc 10 năm, tùy thuộc quý vị 

được cấp thị thực nào. Nếu quý vị hoặc người phụ thuộc quý vị xin lãnh khoản trợ cấp an 

sinh nhất định trong thời hạn Bảo trợ, người bảo trợ phải trả toàn bộ số tiền này lại cho 

Chính phủ. 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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11 Tiền bạc 

Trong phần này 
• Các dịch vụ tài chính 

• Hiểu về tiền bạc 

• Ngân hàng 

• Thuế 

• Doanh nghiệp nhỏ 

• Các khoản vay và tín dụng 

• Bảo hiểm 

• Nhờ người tư vấn về tài chính 

• Trợ giúp với vấn đề tiền bạc 

• Biện pháp bảo vệ người tiêu dùng 

Các dịch vụ tài chính 
Tại Úc có nhiều ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu bổng và các sản phẩm cùng dịch vụ 

đầu tư. Các doanh nghiệp phải có giấy phép của Chính phủ mới được phép bán sản phẩm 

và dịch vụ tài chính. Nếu bán sản phẩm và dịch vụ tài chính mà không có giấy phép là 

phạm luật. 

Hiểu về tiền bạc 
Muốn biết thông tin về quản lý tài chính cá nhân của quý vị, và đường dẫn tới máy tính và 

các công cụ, truy cập www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-

tax/personal-finance 

Trang mạng Moneysmart (www.moneysmart.gov.au) của Australian Securities and 

Investment Commission có thông tin hữu ích về cách quản lý và đầu tư tiền, kể cả kế hoạch 

chi tiêu hộ gia đình, ngân hàng, bảo hiểm và các khoản nợ. 

Kẻ gian manh có thể tìm cách lừa quý vị đưa tiền cho họ. Nếu muốn khiếu nại về việc gửi 

tiền, vay vốn kinh doanh, bảo hiểm, quỹ hưu bổng, đầu tư và tư vấn tài chính hoặc nếu 

không rõ hoặc nghi ngờ về việc đầu tư nào đó, quý vị hãy gọi điện thoại cho Australian 

Securities and Investments Commission (ASIC) qua số 1300 300 630 hoặc vào trang mạng 

www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain 

Ngân hàng 
Các ngân hàng, hiệp hội xây dựng (building society) và tổ hợp tín dụng (credit union) cung 

cấp dịch vụ ngân hàng. Muốn rút tiền, quý vị đến ngân hàng hay sử dụng thẻ trừ tiền trong 

tài khoản và PIN (Personal Identification Number) để rút tiền mặt từ ATM (Automatic máy rút 

tiền). Quý vị nên cất kỹ PIN của mình. Đừng ghi PIN của quý vị lên thẻ trừ tiền trong tài 

khoản hoặc cất ở nơi nó có thể bị đánh cắp, chẳng hạn như trong ví, bóp hoặc trong điện 

thoại di động của quý vị. 

Nếu thẻ trừ tiền trong tài khoản bị đánh cắp hoặc bị mất, quý vị hãy lập tức báo cho ngân 

hàng của quý vị biết. 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
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Nếu có vấn đề với ngân hàng nhưng quý vị không thể giải quyết được, quý vị hãy liên lạc với 

Financial Services Ombudsman tại www.fos.org.au 

Muốn biết thêm thông tin: 

Thông tin về Ngân hàng Trang mạng 
Australian Bankers Association 
– thông tin cơ bản về tài khoản 
ngân hàng 

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

Quản lý tài khoản ngân hàng www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking 

Australian Competition and 
Consumer Commission – Dịch 
vu ngân hàng qua mạng 
Internet  

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-
banking  

MoneySmart thông tin dịch 
sang ngôn ngữ khác 

www.moneysmart.gov.au/tools-and-
resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

 

Thuế 
Tại Úc, quý vị phải đóng thuế cho chính phủ tính trên số tiền quý vị kiếm được khi đi làm, 

kinh doanh hoặc đầu tư. Australian Taxation Office (ATO) thu thuế từ các cá nhân và doanh 

nghiệp để chi trả cho các dịch vụ cộng đồng quan trọng như bệnh viện, trường học, đường 

lộ và đường sắt. 

ATO cung cấp video tại http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo để giúp mọi người 

tìm hiểu về hệ thống thuế và hưu bổng của Úc. 

Thuế hàng hóa và dịch vụ 

Úc có thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) ở mức 10 phần trăm, bao gồm sẵn trong giá của hầu 

hết hàng hóa, dịch vụ và các mặt hàng khác bán hoặc tiêu thụ. Giá tiền và chi phí cho một số 

thứ như thực phẩm cơ bản, đa số dịch vụ giáo dục và y tế, giữ trẻ (nếu hợp lệ) và cho viện 

dưỡng lão được miễn GST. 

Số hồ sơ thuế 

Số hồ sơ thuế (TFN) là số duy nhất ATO cấp cho cá nhân hoặc tổ chức. Số này xác định quý 

vị cho mục đích thuế và hưu bổng. Quý vị nên xin số hồ sơ thuế càng sớm càng tốt. 

Cách nhanh nhất để xin TFN là trực tuyến tại www.ato.gov.au/tfn Dịch vụ đăng ký trực tuyến 

hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Quý vị sẽ cần chi tiết hộ chiếu và địa chỉ tại 

Úc. Ngoài ra ATO Publication Ordering Service cũng có mẫu đơn tại www.ato.gov.au/order-

publications hoặc gọi điện thoại cho đường dây trợ giúp về số hồ sơ thuế qua số 13 28 61. 

ATO sẽ gửi số hồ sơ thuế đến cho quý vị qua đường bưu điện trong vòng 28 ngày kể từ 

ngày nhận được đơn của quý vị. 

http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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Quý vị chỉ được cấp duy nhất một số hồ sơ thuế cho cuộc đời quý vị và cần được cất kỹ. 

TFN sẽ không thay đổi, ngay cả khi quý vị đổi tên hoặc việc làm, dọn đi tiểu bang khác, hoặc 

rời khỏi nước Úc và sau đó quay trở lại. Mọi người cần phải có TFN của riêng họ. Đừng để 

cho các thành viên khác trong gia đình sử dụng TFN của quý vị. 

Đừng cất số hồ sơ thuế của quý vị ở nơi có thể bị đánh cắp, chẳng hạn như trong ví, bóp 

hoặc điện thoại di động của quý vị. 

Cho phép người khác sử dụng TFN của quý vị, bán hoặc cho người khác có thể gây ra vấn 

đề nghiêm trọng. Kẻ gian manh có thể sử dụng TFN để: 

• ăn cắp khoản hoàn tiền thuế của quý vị 

• truy cập tài khoản ngân hàng của quý vị 

• mở tài khoản ngân hàng sử dụng tên của quý vị và để lại món nợ cho quý vị 

• gian lận bằng cách xin trợ cấp chính phủ sử dụng tên của quý vị 

Chỉ có một số cơ quan mới được quyền hỏi TFN của quý vị như Australian Taxation Office, 

Centrelink, quỹ hưu bổng, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, và nơi quý vị làm việc. 

Hãy cảnh giác đối với kẻ gian manh ('kẻ bịp bợm'), họ có thể lừa quý vị cho họ biết TFN 

trong hồ sơ xin việc. Họ cũng có thể tìm cách để có được TFN của quý vị qua những quảng 

cáo tuyển người giả vờ để ăn cắp danh tính của quý vị. Chỉ cung cấp TFN của quý vị cho nơi 

quý vị làm việc sau khi đã bắt đầu việc làm mới của mình. 

Nếu quý vị không có TFN khi tìm được việc làm thì sao? 

Khi bắt đầu đi làm, nơi quý vị làm việc sẽ yêu cầu quý vị điền mẫu đơn khai số hồ sơ thuế và 

quý vị cần phải ghi TFN của mình. 

Nếu không có TFN, quý vị có 28 ngày kể từ ngày bắt đầu đi làm để xin và được cấp TFN của 

riêng mình. Nếu sau 28 ngày mà không có TFN của riêng mình, nơi quý vị làm việc phải trừ 

số tiền thuế tối đa trên số tiền trả cho quý vị. Quý vị có thể đi làm mà không có TFN, nhưng 

quý vị sẽ bị trừ nhiều thuế và khoản đóng góp hưu bổng hơn. Nếu không có TFN, quý vị sẽ 

không thể nộp tờ khai thuế điện tử, nộp đơn xin trợ cấp chính phủ hoặc được cấp Australian 

business number (ABN). 

Tờ khai thuế thu nhập 

Nếu có thu nhập trong năm tài chính (từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6), quý vị phải 

nộp tờ khai thuế thu nhập với ATO không trễ hơn ngày 31 tháng 10 năm đó. 

Nếu có đại diện thuế có đăng ký để khai thuế giùm quý vị, quý vị có thể nộp tờ khai thuế trễ 

hơn ngày 31 tháng 10. Quý vị cần phải sắp xếp với đại diện thuế trước ngày 31 tháng 10 để 

hội đủ điều kiện đối với ngày nộp tờ khai thuế dành cho họ. 

Quý vị có thể nộp tờ khai thuế trực tuyến tại www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-

return Đây là dịch vụ miễn phí, thuận tiện và an toàn do ATO cung cấp và ATO có thể điền 

sẵn một phần tờ khai thuế cho quý vị bằng thông tin do nơi quý vị làm việc, các ngân hàng, 

các công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị và các cơ quan công quyền cung cấp. 

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/


 

 
Gọi số 131 450 

110 

Muốn nộp tờ khai thuế trực tuyến, quý vị sẽ cần có tài khoản myGov mà quý vị có thể thiết 

lập tại https://my.gov.au 

Trợ giúp Khai thuế (Tax Help) 

Trợ giúp Khai thuế là dịch vụ miễn phí dành cho người có thu nhập thấp trong khoảng thời 

gian từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Các trung tâm Trợ giúp Khai thuế có người làm 

thiện nguyện được ATO đào tạo, có thể giúp quý vị điền và nộp tờ khai thuế trực tuyến sử 

dụng myTax. 

ATO Chi tiết liên lạc 

Điện thoại (kể cả Trợ giúp Khai 
thuế) 

13 2861 

Thắc mắc Doanh nghiệp và 
GST  

13 2866 

Xin số hồ sơ thuế trực tuyến www.ato.gov.au/TFN 

Đến văn phòng www.ato.gov.au/Visitus 
ATO thông tin dịch sang ngôn 
ngữ khác 

www.ato.gov.au/General/Other-languages 

Trang mạng ATO www.ato.gov.au 

Tài sản, đầu tư và thu nhập ở nước ngoài 

Cư dân Úc bị đánh thuế trên thu nhập trên toàn thế giới và họ phải khai tất cả thu nhập ở 

nước ngoài trong tờ khai thuế thu nhập. Quý vị có là cư dân Úc cho mục đích đóng thuế hay 

không sẽ được xác định theo từng trường hợp cụ thể. 

Thông tin trên trang mạng Australian Taxation Office (ATO) sẽ giúp quý vị hiểu các nghĩa vụ 

thuế của mình, kể cả thuế thu nhập đánh trên: 

• các khoản đầu tư như chứng khoán và bất động sản cho thuê 

• tiền lời và tiền bản quyền 

• hoạt động kinh doanh ở nước ngoài 

• tiền cấp dưỡng hưu nước ngoài 

• các giao dịch kinh doanh quốc tế, chẳng hạn như hàng hóa và các dịch vụ giao dịch 

trực tuyến. 

Nếu có thu nhập ở nước ngoài, quý vị phải khai chi tiết ngay cả khi đã nộp thuế tại quốc gia 

nơi quý vị kiếm được thu nhập này. Nếu thu nhập nước ngoài là loại phải đóng thuế ở Úc và 

quý vị đã đóng thuế nước ngoài quý vị có thể được tính số tiền thuế nước ngoài quý vị 

đã trả. 

Quý vị phải khai thu nhập ở nước ngoài được miễn thuế Úc. Thu nhập nước ngoài này có 

thể được xét đến khi tính ra số tiền thuế quý vị phải đóng trên thu nhập quý vị kiếm được tại 

Úc. Quý vị cần khai tất cả các nguồn lợi tức nước ngoài, ngay cả khi quý vị không phải đóng 

thuế thu nhập tại nước khác. 

https://my.gov.au/
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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Mỗi năm ATO đối chiếu thông tin trong tờ khai thuế thu nhập với thông tin về các giao dịch 

nước ngoài do các bên thứ ba cung cấp cho ATO. Nếu giữa các thông tin này và số tiền quý 

vị khai trong tờ khai thuế thu nhập có điểm khác biệt, ATO sẽ liên lạc với quý vị và có thể 

điều chỉnh khoản hoàn thuế của quý vị. 

Nếu vấn đề tài chính của quý vị phức tạp, quý vị có lẽ nên nhờ đại diện thuế có đăng ký giúp 

hoặc nhờ ATO hướng dẫn. 

Doanh nghiệp nhỏ 
Các doanh nghiệp nhỏ là một phần quan trọng của nền kinh tế Úc. Hiện nay có các trợ giúp 

nếu quý vị muốn mở doanh nghiệp riêng của mình. Truy cập www.business.gov.au/business-

topics/starting-a-business/Pages/default.aspx nếu quý vị dự tính mở doanh nghiệp nhỏ. 

Muốn biết thông tin về Small Business Education Program do Australian Competition and 

Consumer Commission cung cấp, truy cập www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-

business-education-program 

Nếu muốn mở doanh nghiệp tại Úc, quý vị sẽ cần có TFN để xin Australian business number 

(ABN). Quý vị có thể phải đăng ký với cơ quan, bao gồm: 

• đăng ký GST (nếu doanh thu hàng năm của quý vị nhiều hơn 75.000 đô-la) và/hay 

quý vị cung cấp dịch vụ taxi. 

• đăng ký như là chủ nhân. 

• đăng ký theo yêu cầu của các cơ quan công quyền khác. 

Có Australian business number có nghĩa là quý vị điều hành doanh nghiệp của riêng mình. 

Nếu quý vị không rõ là mình 'điều hành doanh nghiệp' hay quý vị bị ép buộc xin ABN để 

được đi làm, quý vị hãy gọi số 132 866. Quý vị nộp thuế tính trên thu nhập của doanh nghiệp 

và quý vị có thể phải nộp thuế tài sản gia tăng nếu quý vị bán doanh nghiệp hoặc tài sản của 

quý vị. Quý vị cũng có thể xin được khấu trừ chi phí liên quan đến thu nhập doanh nghiệp 

của quý vị. 

Nếu có nhân viên, quý vị có thể phải đóng hưu bổng cho họ và trừ thuế từ tiền lương của họ 

để chuyển lại cho ATO. Quý vị phải làm công việc này ngay cả khi họ là người thân. 

Muốn mở doanh nghiệp, quý vị cần phải được các cơ quan công quyền chấp thuận. Đừng 

tặng quà hoặc tiền để gây ảnh hưởng hoặc có quyết định nhanh hơn. Tặng quà hoặc tiền 

như vậy là bất hợp pháp và sẽ bị trình báo. Để giúp các doanh nghiệp và các cá nhân hiểu 

quyền lợi và nghĩa vụ thuế của họ, ATO có các trợ giúp và thông tin bằng tiếng Anh và các 

ấn phẩm bản dịch. Australian Business License and Information Service (ABLIS) có thể giúp 

quý vị đáp ứng các trách nhiệm tuân thủ khác của quý vị. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Đề tài Trang mạng 
Mở và điều hành doanh 
nghiệp 

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-
running-your-small-business.aspx  

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
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Đề tài Trang mạng 

Thông tin chính phủ 
dành cho doanh nghiệp 

www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-
industry  

Ngân khoản tài trợ dành 
cho doanh nghiệp nhỏ 

https://www.business.gov.au/assistance 

Giấy phép và đăng ký 
doanh nghiệp  

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

Thông tin về thuế 
doanh nghiệp nhỏ 

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business /  

Fair Work hệ thống 
quan hệ lao tư– nếu 
quý vị có nhân viên 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

Các trợ giúp của Tiểu 
bang và Lãnh địa và 
thông tin 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-
business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx  

Australian Business 
License and Information 
Service 

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

Các khoản vay và tín dụng 
Vay nợ hoặc sử dụng tín dụng là khi quý vị mượn tiền và đồng ý trả lại vào một ngày về sau 

kèm khoản chi phí gọi là tiền lời. Một số loại khoản vay khác nhau là khoản vay cá nhân, vay 

nợ mua nhà, thẻ tín dụng và khoản thấu chi. 

Chi phí khoản vay sẽ thay đổi tùy theo loại khoản vay, người cho vay, quý vị có thể trả nợ 

trong thời gian bao lâu, lãi suất và phí, cùng phí tổn. Điều quan trọng là đừng vay nợ hoặc 

sử dụng thẻ tín dụng nếu quý vị không đủ khả năng trả nợ. Muốn được tư vấn về tín dụng, 

khoản vay và vay tiền, truy cập www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

Bảo hiểm 
Bảo hiểm là khi quý vị phải trả một số tiền mỗi năm để quý vị được bảo vệ về tài chính khi bị 

tổn thất hoặc thiệt hại. Các công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường khi xảy ra tổn thất thay vì 

quý vị phải tự trả cho tổn thất này. 

Các loại bảo hiểm thông thường là sức khỏe (đọc Chương 9, Sức khỏe và An sinh), bảo 

hiểm nhà, bảo hiểm đồ đạc, du lịch, nhân thọ và bảo hiểm xe cộ. Điều quan trọng là phải 

hiểu hợp đồng bảo hiểm và phí là bao nhiêu trước khi quý vị đồng ý ký thỏa thuận. 

Hiện nay có nhiều loại bảo hiểm xe cộ khác nhau. Nếu có xe, quý vị bắt buộc phải có bảo 

hiểm cho bên thứ ba (“CTP”) để quý vị sẽ được bảo hiểm nếu gây thương tích cho người 

khác khi xảy ra tai nạn. Quý vị cũng có thể mua bảo hiểm xe toàn diện để được bảo hiểm 

nhiều hơn, chẳng hạn như bao gồm một số chi phí đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với xe 

quý vị (hoặc xe của bên kia) nếu xảy ra tai nạn, hoặc nếu xe quý vị bị đánh cắp. 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
https://www.business.gov.au/assistance
https://www.business.gov.au/assistance
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
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Muốn biết thêm thông tin về bảo hiểm, truy cập www.moneysmart.gov.au/insurance 

Nhờ người tư vấn về tài chính 
Financial Information Service (FIS) cung cấp thông tin về các vấn đề tài chính. FIS là dịch vụ 

miễn phí và độc lập qua điện thoại, gặp mặt hoặc tại hội thảo giáo dục tài chính. Muốn tìm 

hiểu thêm về các dịch vụ này, quý vị hãy gọi số 132 300 hoặc truy cập trang mạng 

www.humanservices.gov.au/fis của FIS. 

Muốn tham dự hội thảo, gọi điện thoại số 136 357. 

Trợ giúp về vấn đề tiền bạc 
Tại Úc, nhờ giúp đỡ nếu quý vị gặp vấn đề tiền bạc là hợp lý và bình thường. 

Nhân viên tư vấn tài chính cung cấp thông tin cho người dân gặp khó khăn về tài chính.Họ 

sẽ đánh giá tình hình của cá nhân hoặc gia đình và sau đó xác định ưu điểm và nhược điểm 

của các tùy chọn khác nhau. 

Điện thoại 1800 007 007 hoặc vào trang mạng www.moneysmart.gov.au/managing-your-

money/managing-debts/financial-counselling 

Biện pháp bảo vệ người tiêu dùng 
Khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ tại Úc, kể cả mua trực tuyến (trên mạng Internet), quý vị có 

các quyền lợi theo Australian Consumer Law. Ví dụ như quý vị có quyền được biết thông tin 

chính xác và trung thực về sản phẩm và dịch vụ quý vị mua. Nếu sản phẩm quý vị mua có 

vấn đề vì nó bị lỗi, quý vị có quyền đòi sửa chữa sản phẩm này, thay thế hoặc hoàn tiền lại. 

Quý vị có quyền đòi hỏi rằng sản phẩm phải an toàn khi sử dụng. Các thương nhân phải 

tuân theo những quy định khi họ tiếp xúc quý vị qua điện thoại hoặc nếu đến nhà quý vị, 

chẳng hạn như rời khỏi nhà nếu quý vị yêu cầu. 

Nếu có vấn đề liên quan đến hàng quý vị mua, liên lạc với các cơ quan bảo vệ người tiêu 

dùng tại tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý vị cư ngụ để được biết thông tin về những quyền 

hạn và lựa chọn của mình. Họ có thể giúp quý vị về các vấn đề liên quan đến cho việc thuê 

nhà và chỗ ở, mua hay bán nhà cửa, xây dựng và tân trang, mua xe, mua sắm, bảo hành, 

mua trả góp lấy hàng sau (lay-by), hoàn lại tiền, tín dụng, đối chác. Họ có thể hoà giải 

(thương lượng) giữa quý vị và người bán để giải quyết vấn đề. 

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) bảo vệ dân chúng Úc đối với 

những cách thức làm ăn bất công về giá cả, cách thức kinh doanh không lành mạnh và 

không công bằng cùng vấn đề an toàn sản phẩm. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Khu vực Cơ quan Người tiêu dùng Trang mạng 

National 

Australian Competition and Consumer 
Commission - điện thoại 1300 302 502 
 
 

www.accc.gov.au 
 

https://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
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Khu vực Cơ quan Người tiêu dùng Trang mạng 

National 
ACCC thông tin bằng ngôn ngữ khác 
tiếng Anh 

www.accc.gov.au/about-us/information-
for/non-english-speaking-background. 

ACT  
Office of Regulatory Service (Access 
Canberra) 

www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT  Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx  

Qld  Office of Fair Trading  
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm 

SA  
Office of Consumer and Business 
Affairs 

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/  

Tas.  Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au   

Vic.  Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/ 

 
Văn phòng giám sát viên là cơ quan độc lập, chuyên điều tra các vụ khiếu nại về cơ quan 

công quyền và công ty tư nhân thuộc một số ngành công nghiệp. Họ có thể có biện pháp để 

ngăn chặn hành vi trái luật, bất công hay phân biệt đối xử hoặc can thiệp để tìm cách đạt 

được kết quả công bằng hơn cho quý vị. Hãy gọi điện thoại số 1300 362 072 hoặc muốn biết 

các đường dẫn tới văn phòng thanh tra tiểu bang, lãnh địa và các ngành công nghiệp, truy 

cập www.ombudsman.gov.au 

Australian Communications and Media Authority (ACMA) điều tra các vụ khiếu nại về nội 

dung không phù hợp trên đài, như đài truyền hình và đài phát thanh. Trước tiên, quý vị phải 

khiếu nại với chủ sở hữu hay nơi cung cấp dịch vụ. Nếu vụ khiếu nại không được giải quyết, 

truy cập www.acma.gov.au. ACMA cũng điều tra các vụ khiếu nại về email RÁC và các cuộc 

gọi bán hàng qua điện thoại và duy trì cơ sở đăng ký "Đừng Gọi" (“Do Not Call”). 

Office of the Children’s eSafety Commissioner tại www.esafety.gov.au cung cấp thông tin và 

các tiện ích khác nhau cho dân chúng Úc về vấn đề giữ an toàn trực tuyến. Họ cũng điều tra 

các vụ khiếu nại về tội bắt nạt trên mạng và nội dung trực tuyến bất nhã và bất hợp pháp. 

Nếu con quý vị đang bị bắt nạt trực tuyến (trên mạng Internet), hoặc nếu quý vị gặp/thấy nội 

dung trực tuyến mà quý vị cho là bất nhã hoặc bất hợp pháp, quý vị có thể khiếu nại tại 

www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting  

http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 Sự Tham gia của Dân chúng  

Trong phần này 
Biết và hiểu phong tục và luật pháp Úc sẽ giúp quý vị hòa nhập vào cuộc sống trong cộng 

đồng Úc. 

• Sơ lược về nước Úc 

• Các trách nhiệm và các giá trị 

• Bình đẳng và chống phân biệt đối xử 

• Làm thiện nguyện 

• Gặp gỡ người khác  

• Cư xử lịch sự 

• Trang phục  

• Các câu nói thông dụng ở Úc 

• Các hoạt động ngoài trời và vấn đề an toàn 

• An toàn trong nhà 

• Môi trường 

• Động vật và thú nuôi 

• Báo chí, truyền hình và đài phát thanh 

• Cờ bạc 

• Tiếng ồn 

• Dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp 

• Thị thực 

• Quốc tịch Úc 

Sơ lược về Úc 
Cư dân đầu tiên tại Úc là Thổ dân và dân hải đảo Torres Strait, họ là người đã định cư tại xứ 

sở này cách đây ít nhất 40.000 năm. Người Úc bản xứ có tín ngưỡng riêng, gắn bó mật thiết 

với vùng đất này, nền văn hóa phong phú và đa dạng và truyền thống nghệ thuật liên 

tụcmột trong những truyền thống nghệ thuật lâu đời nhất trên thế giới. Nền văn hóa bản xứ 

là phần quan trọng của bản sắc dân tộc của Úc cũng như Thổ dân và dân hải đảo Torres 

Strait, đóng góp đáng kể vào lĩnh vực nghệ thuật, phương tiện truyền thông, học thuật, thể 

thao, kinh doanh. Tại www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts có 

thông tin về lịch sử, di sản và văn hóa bản địa của Úc. 

Úc là xã hội bao dung, đa dạng với người đến từ nhiều nền văn hóa, tôn giáo và sắc tộc 

khác nhau. Người dân Úc đến từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng 46 phần trăm người Úc 

hoặc sinh ra ở nước ngoài hoặc có cha mẹ sinh ra ở nước ngoài. Dù tiếng Anh là quốc ngữ, 

tại Úc hiện nay người dân sử dụng khoảng 300 ngôn ngữ, kể cả các ngôn ngữ bản xứ nói tại 

Úc. Tất cả tôn giáo lớn đều có mặt ở đây. 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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Tại Úc, tất cả mọi người đều có quyền tự do theo và tôn vinh truyền thống văn hóa và tôn 

giáo của mình miễn là không vi phạm luật pháp Úc. Mọi người có thể tham gia và là thành 

viên cộng đồng trong cương vị là người Úc. Lúc đầu, quý vị có khi không quen với tính đa 

dạng này. Tuy nhiên, nếu quý vị cởi mở và tôn trọng người khác, ý tưởng và truyền thống 

của họ, quý vị hầu như sẽ hòa nhập và thành công trong cuộc sống mới của mình. 

Chính phủ Úc ủng hộ tính đa dạng của cộng đồng Úc và tái khẳng định cam kết của chính 

phủ về đất nước đa dạng về văn hóa, nơi tất cả mọi người đều là thành viên và có cơ hội 

tham gia vào cuộc sống của đất nước. Muốn tìm hiểu thêm về nước Úc, truy cập 

www.australia.gov.au/about-australia 

Các trách nhiệm và các giá trị 
Quyền tự do và bình đẳng mà chúng ta được hưởng tại Úc phụ thuộc vào việc tất cả mọi 

người làm tròn trách nhiệm của mình. Quý vị phải trung thành với nước Úc, ủng hộ lối sống 

dân chủ của chúng ta và giúp duy trì các giá trị cùng truyền thống bao dung, hòa nhập và 

công bằng cho toàn thể dân chúng Úc. 

Các giá trị của quyền công dân của chúng ta là cơ sở cho xã hội Úc tự do và dân chủ. 

Chúng bao gồm ủng hộ: 

• chế độ dân chủ nghị viện 

• chế độ pháp trị 

• sinh sống hòa bình 

• tôn trọng tất cả cá nhân bất kể nguồn gốc 

• biết nhân ái đối với người bị sa cơ thất thế 

• quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận 

• quyền tự do gia nhập hội 

• quyền tự do tôn giáo và chính phủ thế tục 

• quyền bình đẳng của cá nhân, không phân biệt các đặc điểm như khuyết tật và 

tuổi tác 

• quyền bình đẳng giữa nam và nữ 

• quyền bình đẳng về cơ hội. 

Các trách nhiệm của công dân Úc bao gồm: 

• tuân thủ pháp luật 

• bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang hoặc lãnh địa và trong cuộc trưng 

cầu dân ý 

• bảo vệ nước Úc khi cần 

• làm nhiệm vụ bồi thẩm viên nếu được mời. 

Muốn biết thêm thông tin về Quốc tịch Úc, truy cập www.citizenship.gov.au và đọc Tài liệu Kỳ 

thi Quốc tịch Úc: Australian Citizenship: Our Common Bond. 

http://www.australia.gov.au/about-australia
http://www.citizenship.gov.au/
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Bình đẳng và chống phân biệt đối xử 
Quý vị có quyền được tôn trọng và nhu cầu của quý vị được để ý đến giống như mọi người. 

Tương tự, quý vị nên tôn trọng người khác, dù họ sinh ra tại Úc hoặc họ di cư đến đây. Phân 

biệt chủng tộc và phân biệt đối xử theo bất kỳ hình thức nào đều không được dung thứ ở Úc. 

Theo luật chống phân biệt đối xử, không ai bị đối xử thua kém hơn người khác vì tuổi tác, 

chủng tộc, nguồn gốc, giới tính, tình trạng hôn nhân, mang thai, quan điểm chính trị hoặc tôn 

giáo, khuyết tật hoặc xu hướng tình dục. Điều này được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực, 

kể cả việc làm, giáo dục, chỗ ở, mua hàng hóa và sử dụng các dịch vụ như bác sĩ, ngân 

hàng và khách sạn. Nam và nữ đều bình đẳng trước pháp luật và đối với tất cả các mục 

đích khác. 

Úc có truyền thống tự do ngôn luận. Tuy nhiên, lăng mạ, nhục mạ, xúc phạm hoặc đe dọa 

người khác hoặc nhóm khác vì lý do tuổi tác, chủng tộc, nguồn gốc, giới tính, tình trạng hôn 

nhân, mang thai, quan điểm chính trị hoặc tôn giáo, khuyết tật hoặc xu hướng tình dục là 

trái luật. 

Australian Human Rights Commission thi hành luật liên bang về các lĩnh vực nhân quyền, 

chống phân biệt đối xử và công bằng xã hội. 

Australian Human Rights Commission Chi tiết liên lạc 

Thắc mắc tổng quát 
9 giờ sáng – 5 giờ chiều Giờ Đông bộ (AEST) 

1300 369 711 

Đường dây thông tin về Khiếu nại 
9 giờ sáng – 5 giờ chiều Giờ Đông bộ (AEST) 
(nghỉ làm việc vào thứ Ba từ 1 giờ chiều) 

1300 656 419 

TTY – dành cho người bị suy giảm thính lực 
và nói khó 

1800 620 241 

Thông tin dịch sang ngôn ngữ khác – human 
rights 

www.humanrights.gov.au/about/translated-
information 

Trang mạng Human Rights www.humanrights.gov.au 

  
 
Mỗi tiểu bang và lãnh địa cũng có luật lệ và cơ quan công quyền chống phân biệt đối xử 

riêng: 

Tiểu 
bang hay 
Territory 

Cơ quan Nhân quyền  Điện thoại Trang mạng 

 ACT 
ACT Human Rights 
Commission 

02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

 NSW 
Anti-Discrimination Board of 
NSW 

02 9268 5544 hay 
Vùng Nông thôn 
NSW gọi miễn phí số  
1800 670 812  

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
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Tiểu 
bang hay 
Territory 

Cơ quan Nhân quyền  Điện thoại Trang mạng 

 NT 
NT Anti-Discrimination 
Commission 

08 8999 1444 hay 
NT gọi miễn phí số  
1800 813 846  

www.adc.nt.gov.au/ 

 Qld 
Anti-Discrimination 
Commission Queensland 

1300 130 670 www.adcq.qld.gov.au  

 SA Equal Opportunity Commission 

08 8207 1977 hay 
Vùng Nông thôn SA 
gọi miễn phí số  
1800 188 163  

www.eoc.sa.gov.au 

 Tas. 
Office of the Anti-
Discrimination Commissioner 

03 6165 7515 hay 
Tas gọi miễn phí số 
1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.gov.au 

 Vic. 
Victorian Equal Opportunity 
and Human Rights 
Commission 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.
gov.au 

 WA Equal Opportunity Commission 
08 9216 3900 hay 
WA gọi miễn phí số 
1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

Làm thiện nguyện 
Làm thiện nguyện là cách hữu hiệu để học kỹ năng mới, gặp những người sinh sống và làm 

việc trong cộng đồng mình và giúp người khác. Nhiều người Úc làm thiện nguyện. Các thiện 

nguyện viên làm việc không lương, vì họ bỏ thời gian và kỹ năng ra vì lợi ích của cộng đồng 

và bản thân. Làm thiện nguyện luôn luôn là tự nguyện và không bắt buộc. 

Dù làm thiện nguyện không thể thay thế việc làm có lương, nhưng có thể đem lại cho quý vị 

những kỹ năng và kinh nghiệm làm việc có thể giúp quý vị tìm được việc làm. Khi làm thiện 

nguyện, quý vị sẽ có dịp trau dồi tiếng Anh, gây dựng mạng lưới xã hội và cộng đồng cũng 

như trở nên tự tin vào bản thân mình hơn. 

Hiện nay có nhiều tổ chức và các trang mạng liệt kê các cơ hội làm thiện nguyện. Khắp 

nước Úc có Volunteer Resource Centres và họ phổ biến thông tin về làm thiện nguyện, dịch 

vụ sắp xếp đúng người với đúng công việc và dịch vụ giới thiệu. Họ cũng giúp các tổ chức 

đang tìm thiện nguyện viên. 

  

http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
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Muốn biết thêm thông tin: 

Khu vực Tổ chức Trang mạng 

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  www.volunteeringwa.org.au 

Cơ hội làm thiện 
nguyện trên khắp 
nước Úc 

GoVolunteer 
 

www.govolunteer.com.au 

Tổ chức đại diện 
thiện nguyện viên 
toàn quốc tại Úc 

Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

Gặp gỡ người khác 
Khi gặp người khác lần đầu tiên, người ta thường bắt tay nhau bằng tay phải. Những người 

không biết nhau thường không hôn hoặc ôm nhau khi gặp nhau lần đầu. 

Khi gặp người lạ, nhiều người Úc không thoải mái khi người ta hỏi họ về tuổi tác, tôn giáo, 

hôn nhân, con cái hay tiền bạc. Tại nơi làm việc và có bạn bè, người Úc thường gọi nhau 

bằng tên. 

Nhiều người Úc nhìn thẳng vào mắt người họ đang nói chuyện để tỏ lòng tôn trọng và cho 

thấy rằng họ đang lắng nghe. 

Cư xử lịch sự 
Người Úc thường nói, “please” (xin vui lòng) khi yêu cầu một điều gì đó và “thank you” (cám 

ơn) khi ai đó giúp hoặc đưa cho họ một cái gì đó. Không nói xin vui lòng và cám ơn, nhiều 

khi quý vị bị coi là bất lịch sự. 

Người Úc thường nói “excuse me” (xin lỗi) để người khác chú ý đến họ và “sorry” (xin lỗi) 

nếu họ vô tình đụng vào người khác. Nếu có một hàng người đang đợi, quý vị nên lịch sự 

đứng vào cuối hàng đợi và di chuyển dần về phía trước một cách trật tự. 

Quý vị nên cố gắng đến đúng giờ của cuộc họp và cuộc hẹn. Nếu sẽ đến trễ, quý vị nên gọi 

điện thoại cho người liên quan để xin lỗi và cho họ biết khi nào quý vị sẽ đến nơi. Đây là điều 

rất quan trọng đối với cuộc hẹn chuyên nghiệp (ví dụ như cuộc hẹn với bác sĩ) bởi lẽ quý vị 

có thể bị tính tiền nếu đến trễ hoặc nếu bỏ hẹn mà không báo cho họ biết. Người luôn đến 

trễ có thể bị coi là không đáng tin cậy. 

http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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Nếu nhận được thư mời, trong thư có thể có ghi cụm từ “RSVP” kèm một ngày. Cụm từ này 

có nghĩa là người mời quý vị muốn biết quý vị có đến hay không. Quý vị nên lịch sự báo cho 

họ biết trước ngày đó. 

Một số hành vi không những là bất lịch sự mà còn trái luật. Ví dụ về các hành vi như vậy 

gồm có chửi thề và khạc nhổ ở nơi công cộng, xả rác và tiểu tiện hay đại tiện tại bất kỳ nơi 

nào khác hơn là trong nhà vệ sinh công cộng hay tư nhân. 

Cũng đọc thêm phần Bình đẳng và Chống Phân biệt Đối xử ở trên. 

Trang phục 
Úc là xã hội đa dạng. Vô vàn trang phục dân chúng mặc cho thấy tính đa dạng này. Nhiều 

người ăn mặc bình dị hoặc không kiểu cách để được thoải mái hoặc ăn mặc tùy theo tình 

huống xã hội hoặc thời tiết. Người khác mặc trang phục truyền thống, có thể là vì lý do tôn 

giáo hay phong tục, đặc biệt là vào những dịp đặc biệt. 

Hiện nay không có nhiều luật lệ hoặc quy định về trang phục, dù tại các môi trường làm việc 

khác nhau và ở những nơi đặc biệt, quý vị phải mặc trang phục nhất định. Ví dụ như phải 

mang giày bảo hộ và đội mũ cứng vì lý do an toàn tại các công trường xây dựng và cảnh sát, 

quân đội và nhân viên một số doanh nghiệp mặc đồng phục. 

Úc là nước có nhiều người bị bệnh ung thư da có thể phòng ngừa được. Quần áo che phủ 

làn da và mũ/nón làm giảm nguy cơ bị ung thư da. Nhiều trường học yêu cầ trẻ em đội 

nón/mũ như một phần của đồng phục học sinh của trường. Muốn biết thêm thông tin bảo vệ 

chống nắng, truy cập www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection 

Câu lạc bộ, rạp chiếu phim và những nơi khác có khi yêu cầu khách hàng ăn mặc gọn gàng, 

sạch sẽ và mang giày thích hợp. 

Phụ nữ và nam giới có thể mặc quần áo không che kín hết cơ thể. Đây là điều bình thường 

ở các nước Tây phương và không có nghĩa là họ muốn người khác chú ý đến họ. 

Những câu nói thông dụng ở Úc 
Nhiều câu nói thông dụng ở Úc hay tiếng lóng nghe có vẻ lạ. Người Úc thường rút ngắn chữ 

(ví dụ như ‘football’ thành ‘footy’). Nếu không rõ một câu nói nào đó nghĩa là gì, quý vị cứ tự 

nhiên hỏi. Một số ví dụ thường gặp là: 

• Bring a plate – khi quý vị được mời đến dự buổi khoản đãi giao du hoặc buổi khoản 

đãi của nơi làm việc và họ yêu cầu "bring a plate", điều này có nghĩa là quý vị đem 

theo một món ăn để chia sẻ với người khác. 

• BYO – có nghĩa là “tự đem theo thức uống”, ví dụ như bia rượu, nước trái cây, nước 

ngọt hoặc nước. Một số nhà hàng là loại BYO, có nghĩa là quý vị có thể tự đem theo 

thức uống đóng chai của riêng mình. Nếu đem theo bia rượu, thường họ sẽ tính phí 

cung cấp và rửa sạch ly, gọi là "corkage" (tiền khui chai). 

• Open door policy – tại nơi làm việc, có “open door policy” (chủ trương cởi mở) có 

nghĩa là quý vị và nhân viên khác không cần có hẹn chính thức để nói chuyện với chủ 

nhân về vấn đề hay các vấn đề công việc khác. 

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
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• See you later – là cách "chào tạm biệt" không chính thức. Nó không có nghĩa là người 

đó sẽ quay trở lại trong tương lai gần. 

Cơ sở dạy tiếng Anh của quý vị sẽ giúp quý vị với các câu nói của Úc. Đọc Chương 3, 

Tiếng Anh. 

Các hoạt động ngoài trời và vấn đề an toàn 
Úc là xứ sở rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như bơi lội, đi bộ trong rừng, cắm trại, 

thể thao. Quý vị cần phải nhớ tuân theo những quy tắc an toàn. 

Bơi lội và an toàn ngoài trời 

• Đi học bơi và tham dự các lớp dạy về giữ an toàn liên quan đến nước nếu quý vị hoặc 

con cái không biết bơi. 

• Tắm biển có thể là điều cực kỳ nguy hiểm. Để tận hưởng bãi biển một cách an toàn: 

o Luôn bơi lội giữa những lá cờ màu đỏ và màu vàng đánh dấu khu vực có nhân 

viên cứu hộ trông chừng. 

o Kiểm tra các bảng hiệu an toàn. 

o Nếu lâm nguy, quý vị hãy bình tĩnh, giơ tay lên và kêu cứu. 

o Không bơi tại bãi biển nếu không thể thấy có lá cờ màu đỏ và màu vàng hoặc 

nếu có những bảng hiệu cho thấy không nên bơi lội hoặc bãi biển bị cấm. 

• Biển có thể khó lường trước được. Hãy để ý đến những bảng hiệu cảnh báo để tránh 

bị lâm nạn như bị trượt té từ ghềnh đá biển hoặc bị sóng lớn hay triều cường cuốn ra 

khơi. Quý vị nên cực kỳ thận trọng khi câu cá trên các ghềnh đá vì nhiều người bị chết 

đuối sau khi bị sóng lớn cuốn rơi xuống nước. 

• Hãy cẩn thận khi bơi lội ở sông, hồ, đập: 

o Luôn luôn kiểm tra độ sâu và các vật bị ngập dưới nước trước khi xuống nước. 

o Kiểm tra các bảng hiệu cho thấy hiểm họa (như cá sấu hay ô nhiễm) và tuân 

thủ. 

• Luôn trông chừng trẻ em đang bơi lội hoặc những người ở gần nước, kể cả hồ bơi 

sau nhà. Hồ bơi phải có rào chắn. 

• Tránh bơi lội, câu cá hay đi bộ trong rừng một mình. Hãy nói cho người khác biết quý 

vị đi đâu và khi nào về. Hãy đem theo nhiều thức ăn và nước. 

• Một số rắn và nhện ở Úc rất độc. Nếu bị cắn, quý vị hãy giữ yên (bất động) chi bị cắn 

và gọi Ba số không 000 để chờ cứu giúp về y tế. 

• Vào mùa xuân, loài quạ (magpies) bảo vệ lãnh địa của chúng bằng cách sà xuống mổ 

người đi bộ và người đi xe đạp. Có khi có bảng hiệu cảnh báo các loài chim sà xuống 

mổ người. Những loài chim này là loại được bảo vệ, vì vậy quý vị hãy tránh bị chúng 

tấn công bằng cách tránh các khu vực chúng làm tổ, đội mũ/nón và đeo kính râm hoặc 

đem theo một cây gậy hoặc che ô/dù trên đầu quý vị. 

• Nắng ở Úc rất mạnh. Quý vị hãy đội mũ/nón, mặc quần áo che phủ làn da và thoa 

kem chống nắng vào những ngày nắng nhiều để tránh bị cháy nắng. Điều này đặc biệt 

quan trọng đối với trẻ em. 

• Hãy để ý đến dự báo thời tiết. Vào những ngày cấm lửa tuyệt đối, quý vị không được 

phép nhóm lửa ngọn và barbecue. Cục Khí tượng phổ biến thông tin cảnh báo về thời 

tiết tại www.bom.gov.au/index.php 

http://www.bom.gov.au/index.php
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• Tại các thành phố của Úc, tương tự hầu hết các thành phố trên thế giới, các vụ hành 

hung xảy ra, đặc biệt là vào ban đêm. Quý vị hãy cảnh giác về vấn đề an toàn cá nhân 

của mình. Tránh các công viên, những nơi tối tăm và địa điểm phức tạp nổi tiếng. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Nguồn Thông tin Trang mạng 
Bureau of Meteorology – dự báo thời tiết và 
lệnh cấm lửa  

www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – bơi lội và an toàn 
liên quan đến nước 

www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia www.slsa.asn.au 

Beach Safety – có cả thông tin được dịch 
sang ngôn ngữ khác 

www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – có cả thông tin 
bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh 

www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – bảo vệ đối với 

nắng 
www.cancer.org.au 

An toàn trong nhà 

An ninh chỗ ở 

Khi rời khỏi nhà, quý vị phải luôn luôn khóa cửa và đóng các cửa sổ lại. Nếu có thể, quý vị 

nên gắn cửa lưới an ninh hoặc dây xích an toàn để có thể biết được khách là ai trước khi mở 

cửa. Để đèn sáng hoặc gắn đèn cảm biến gần cửa trước, để quý vị có thể nhìn thấy khi có 

người đến nhà và dễ mở khóa cửa khi quý vị trở về nhà, đồng thời cũng sẽ ngăn chặn 

những kẻ gian có ý muốn đột nhập. 

Thuốc men và hóa chất 

Một số loại thuốc và hóa chất gia dụng thông thường có thể gây tổn hại hoặc bệnh tật 

nghiêm trọng. 

• Cất tất cả thuốc men ngoài tầm tay trẻ em và thú nuôi hoặc nơi trẻ em không thể tìm 

ra được. 

• Nếu ngưng sử dụng thuốc hoặc thuốc đã quá hạn sử dụng, quý vị đừng bỏ vào thùng 

rác hoặc đổ xuống cống. Nhà thuốc Tây có thể giải quyết các thuốc không dùng đến 

miễn phí và an toàn. 

• Cất tất cả sản phẩm làm sạch trong tủ có khóa, nơi trẻ em và thú nuôi không thể lấy 

được. 

Thiết bị an toàn trẻ em (như ổ khóa tủ) có bán tại hầu hết cửa hàng ngũ kim 

(hardware shop). 

An toàn hỏa hoạn trong nhà 

Mỗi năm tại Úc, các vụ cháy nhà khiến cho khoảng 50 người tử vong và nhiều người bị 

thương nặng. 

http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
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Bộ phận báo động khói giúp cảnh báo quý vị sớm và có thể cứu mạng quý vị và giúp các 

dịch vụ cấp cứu được thông báo kịp thời để họ ngăn chặn lửa cháy lan ra. Yếu tố cảnh báo 

này là đặc biệt quan trọng vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ. Mỗi căn nhà phải có ít nhất 

một bộ phận báo động có khói được gắn lắp ở mỗi tầng. Hãy kiểm tra và thay pin mỗi 

sáu tháng. 

Hỏa hoạn trong nhà thường bắt đầu trong nhà bếp hoặc do dây điện bị lỗi, sử dụng thiết bị 

không đúng cách hoặc để thiết bị hoạt động mà không có ai coi chừng. Hãy thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa sau đây để ngăn chặn cháy nhà xảy ra. 

Trong nhà: 

• Bảo đảm có khoảng trống xung quanh các thiết bị điện tử để tránh bị nóng quá 

• Đừng quá tải bảng ổ cắm điện – một ổ cắm chỉ nên có một phích cắm. 

• Kiểm tra phích cắm và ổ cắm xem có bị bụi hoặc bị hư và sửa chữa mọi vấn đề kịp 

thời. Tất cả trường hợp sửa chữa điện đều phải do thợ điện chuyên nghiệp thực hiện. 

• Bảo đảm rèm cửa, quần áo và giường chiếu cách xa đèn cầy/nến và lò sưởi. 

• Đừng bao giờ để đèn cầy/nến hoặc ngọn lửa còn cháy khi quý vị không có mặt trong 

phòng. 

• Khi ở nhà, quý vị hãy bảo đảm không không khóa cửa ra vào từ bên trong (tức là khóa 

chết), để quý vị có thể nhanh chóng mở cửa trong trường hợp khẩn cấp. 

• Đừng bao giờ hút thuốc trong giường. 

• Bảo đảm không để quẹt diêm hoặc bật lửa trong tầm tay trẻ em. 

Trong nhà bếp: 

• Đừng bao giờ để trẻ em trong nhà bếp mà không có người trông coi. 

• Đừng bao giờ để những thứ đang nấu mà không có người coi chừng – nếu ra khỏi 

nhà bếp, quý vị hãy tắt bếp cho đến khi quay trở lại. 

• Giữ trẻ em tránh xa bếp điện, bếp ga và lò nướng trong khi nấu ăn. 

• Quay tay cầm của nồi cách xa cạnh bếp lò để tránh trường hợp chúng bị đụng phải và 

đổ nhào. Nước nóng cũng có thể làm cho quý vị bị phỏng/bỏng. 

• Bảo đảm các thứ dễ cháy nằm cách xa nguồn nhiệt. 

• Đừng bao giờ đặt kim loại trong lò vi sóng, kể cả bát/chén kim loại, nhôm hoặc đồ 

dùng kim loại. 

• Một số bếp và lò nướng thịt (barbeque) sử dụng ga (khí đốt). Luôn luôn tắt lò ga hay 

bếp khi quý vị không sử dụng nữa. Nếu ngửi thấy mùi ga, đừng bật quẹt vì ngọn lửa 

sẽ làm cho ga phát nổ. Hãy tìm chỗ ga bị xì và tắt nó đi lập tức. Nếu không tìm ra chỗ 

ga bị xì, gọi ba số không 000 và xin “Fire Brigade”. Đừng cúp máy. 

Phải làm gì nếu xảy ra đám cháy: 

• Gọi ba số không 000 bằng điện thoại của hàng xóm, điện thoại công cộng hoặc điện 

thoại di động và xin đội cứu hỏa. Hãy nói cho họ biết vị trí đám cháy và nếu có người 

vẫn còn bị kẹt bên trong. Đừng cúp máy. 

• Dịch vụ cứu hỏa tiểu bang hướng dẫn cặn kẽ về những gì để thực hiện trong trường 

hợp xảy ra hỏa hoạn. Đọc Chương 2, Nhờ giúp đỡ. 
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Các kế hoạch an toàn cháy rừng 

Tại một số vùng của nước Úc, cháy rừng có thể ảnh hưởng đến vấn đề an toàn của căn nhà 

quý vị. Nếu cư ngự ở nơi có nguy cơ cháy rừng, quý vị hãy thực hiện soạn thảo kế hoạch 

sống sót cháy rừng. Dịch vụ cứu hỏa địa phương có thông tin và những hướng dẫn để giúp 

quý vị soạn thảo kế hoạch sống sót cháy rừng. 

Kế hoạch của quý vị nên bao gồm các việc phải làm trước mùa cháy rừng, trong mùa cháy 

rừng, thời gian trước những ngày có nguy cơ cháy rừng và kế hoạch dự phòng. Kế hoạch 

này nên có danh sách kiểm tra chi tiết để bảo trì bất động sản của quý vị, chuẩn bị bất động 

sản của quý vị cho trường hợp xảy ra đám cháy, danh sách liên lạc cá nhân trong trường 

hợp xảy ra đám cháy, các vật dụng của bộ vật dụng khẩn cấp, kế hoạch cho tất cả người ở 

trong nhà để ý đến nhu cầu riêng (ví dụ như khả năng di chuyển của trẻ em hoặc người cao 

niên), kế hoạch cho thú nuôi và/hay gia súc, những yếu tố báo động đến lúc phải di tản, có 

nghĩa là rời khỏi nhà, kế hoạch dự phòng và kế hoạch quay trở lại ngôi nhà của quý vị. 

Muốn biết thêm thông tin về cháy rừng và chi tiết liên lạc của các dịch vụ cứu hỏa địa 

phương, xin quý vị đọc Chương 2, Nhờ giúp đỡ. 

Môi trường 
Môi trường sạch và bảo vệ thiên nhiên là những điều quan trọng đối với dân chúng Úc. Xả 

rác, gây ô nhiễm hoặc vất bỏ rác thải mà không được phép là phạm luật. Muốn biết thêm 

thông tin về xử lý chất thải, truy cập www.australia.gov.au/information-and-

services/environment/pollution-and-waste-management hoặc những trang mạng chống xả 

rác như Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/au) hoặc Keep Australia Beautiful 

(http://kab.org.au) 

Động vật, cá, động vật có vỏ và thực vật bản địa được pháp luật bảo vệ. Đừng săn bắt, câu 

bắt cá hoặc thu hoạch thực vật hoặc thu gom động vật có vỏ trước khi kiểm tra xem quý vị 

cần có giấy phép hay không. 

Hiện nay có những điều luật đặc biệt áp dụng đối với Lâm viên Quốc gia để ngăn chặn 

chúng bị làm hư hại và đôi khi quý vị phải trả phí để được vào tham quan. 

Muốn biết thêm thông tin: 

Khu 
vực 

Cơ quan Trang mạng 

National 
Department of Environment – Parks 
Australia 

www.environment.gov.au/topics/nati
onal-parks 
 

ACT Parks and Conservation 
http://www.environment.act.gov.au/p
arks-conservation/parks-and-
reserves 

NSW NSW National Parks and Wildlife Service 
www.environment.nsw.gov.au/nation
alparks 

NT NT Parks and Reserves  
https://nt.gov.au/leisure/parks-
reserves 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Bushfires
http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au/
http://kab.org.au/
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
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Khu 
vực 

Cơ quan Trang mạng 

Qld 
Queensland National Parks, Sport and 
Racing   

www.nprsr.qld.gov.au  

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

Động vật và thú nuôi 
Chính phủ tiểu bang và lãnh địa chịu trách nhiệm về phúc lợi động vật và pháp luật liên 

quan, trong khi chính quyền địa phương quản lý thú nuôi và động vật đồng hành. 

Nếu có thú cưng, quý vị có trách nhiệm chăm sóc nó đúng cách, bao gồm cho nó ăn và giữ 

nó sạch sẽ. Quý vị cũng sẽ phải dọn sạch phân của nó. Nhiều thú nuôi cần phải được tiêm 

chủng thường xuyên và được bác sĩ thú y điều trị khi chúng bị bệnh hay bị thương. Theo 

luật, quý vị sẽ phải thiến và gắn vi mạch cho thú nuôi của gia đình. Đây là trách nhiệm của 

chủ. Muốn biết thêm thông tin, quý hãy hỏi bác sĩ thú y địa phương hoặc Royal Society for 

the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) tại www.rspca.org.au 

Quý vị phải đăng ký một số thú nuôi trong gia đình với hội đồng thành phố địa phương. 

Ngoài ra cũng có thể có giới hạn về số lượng và chủng loại thú nuôi quý vị có thể được phép 

nuôi và các luật lệ về nơi và cách thức quý vị có thể nuôi chúng. Nhiều nhà thuê cấm nuôi 

thú nuôi. 

Nếu không thể chăm sóc thú cưng của mình nữa, quý vị không được phép bỏ nó hoặc thả 

nó ra. Quý vị hãy hỏi bạn bè hoặc hàng xóm xem họ có muốn nuôi nó hay không, đăng 

quảng cáo nó trên trang mạng nhận nuôi thú nuôi hoặc hỏi bác sĩ thú y để được giúp đỡ 

hoặc hướng dẫn. 

Nếu có thắc mắc về việc nuôi động vật hoặc an sinh động vật, truy cập 

www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state hoặc hỏi bác sĩ thú y của quý vị. 

Đọc thêm Chương 6, Luật Úc. 

Báo chí, truyền hình và đài phát thanh 
Hầu hết các sạp báo tại các trung tâm mua sắm lớn có báo chí các ngôn ngữ khác nhau. 

Nếu họ không có báo ngôn ngữ nhất định hay tờ báo quý vị muốn đọc, quý vị hãy yêu cầu họ 

đặt mua. 

Hiện nay có rất nhiều kênh truyền hình miễn phí, kể cả hai đài truyền hình công cộng 

(Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) và Special Broadcasting 

Service (SBS - www.sbs.com.au)). Quý vị không cần phải có giấy phép truyền hình hoặc 

thuê bao để xem các đài 'phát sóng miễn phí'. 

http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
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Các đài truyền hình khác đòi quý vị phải trả tiền thuê bao ('truyền hình trả tiền" hay "TV trả 

tiền"). Trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào với các dịch vụ truyền thông, quý vị hãy bảo đảm 

rằng mình có đủ khả năng chi trả cho dịch vụ và dịch vụ này phù hợp với nhu cầu và hoàn 

cảnh sống của mình. Đừng ký hợp đồng thời hạn dài nếu quý vị chỉ thuê trong thời gian 

ngắn. Đừng đăng ký với dịch vụ truyền hình thuê bao trả tiền để xem các mục truyền hình 

phát sóng miễn phí. 

Nhiều kênh truyền hình có dịch vụ chương trình "mục bỏ lỡ", để quý vị có thể xem chương 

trình trực tuyến. Tuy nhiên, xem trực tuyến tốn rất nhiều dữ liệu, và nếu quý vị sử dụng quá 

lượng dữ liệu có sẵn của mình, quý vị có thể phải trả rất nhiều tiền. 

Tại Úc cũng có các dịch vụ “Streaming” như Netflix, Presto và Stan. Những dịch vụ này tính 

phí hàng tháng để truy cập thư viện chương trình. Quý vị cần có dịch vụ kết nối băng rộng 

tốc độ nhanh để xem các dịch vụ này. Quý vị nên biết rằng xem các dịch vụ này tốn rất nhiều 

dữ liệu, đặc biệt là xem trên điện thoại di động, và quý vị có thể phải trả rất nhiều tiền. 

Đài truyền hình và đài phát thanh Special Broadcasting Service (SBS) có các chương trình 

bằng nhiều ngôn ngữ cộng đồng khác nhau. Các báo đô thị và trực tuyến có đăng chương 

trình hàng tuần. 

Quý vị có thể tìm các đài phát thanh sắc tộc tại National Ethnic and Multicultural 

Broadcasters’ Council (www.nembc.org.au hoặc gọi điện thoại số 03 9486 9549). 

Cờ bạc 
Một số người có thể bị cờ bạc gây tác hại đáng kể, đặc biệt nếu họ gặp khó khăn giới hạn 

lượng thời gian và/hay số tiền bỏ ra để cờ bạc. Cờ bạc có thể gây ra các vấn đề tài chính 

nghiêm trọng và tác động đến các mặt khác của cuộc sống của một người như sức khỏe tinh 

thần và thể chất, việc làm và các mối quan hệ. Vấn đề cờ bạc không chỉ ảnh hưởng đến cá 

nhân người chơi cờ bạc mà còn ảnh hưởng đến các người thân hoặc bạn bè thân thiết. 

Các dịch vụ trợ giúp bao gồm tư vấn, tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý dành cho người bị 

cờ bạc ảnh hưởng cùng gia đình và bạn bè của họ: 

Cơ quan Điện thoại Trang mạng 

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 http://gaaustralia.org.au/  

Tiếng ồn 
Tiếng ồn là âm thanh lớn, làm phiền đến người khác, như chó sủa, hay hàng xóm mở nhạc 

lớn hoặc sử dụng đồ nghề điện. 

Hiện nay có luật lệ bảo vệ người dân Úc đối với tiếng ồn quá mức. Các luật lệ này khác nhau 

giữa các tiểu bang và lãnh địa, nhưng các hoạt động ồn ào nên tránh trước 7 giờ sáng và 

sau 11 giờ khuya. 

http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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Hãy nói chuyện với hàng xóm nếu quý vị bị ảnh hưởng vì tiếng ồn do họ gây ra. Nhiều khi 

hàng xóm quý vị không biết tiếng ồn họ gây ra có tác động thế nào. Nói chung, người dân Úc 

khoan dung đối với tiếng ồn thỉnh thoảng xảy ra và giải quyết vấn đề tiếng ồn bằng cách nói 

chuyện với nhau. Tuy nhiên, nếu tiếng ồn xảy ra thường xuyên, quá lớn, hay xảy ra vào buổi 

sáng sớm hoặc muộn/trễ vào ban đêm và đã nói chuyện với nhau mà không đi đến đâu, quý 

vị có thể khiếu nại với hội đồng thành phố địa phương, cơ quan môi trường tiểu bang hoặc 

lãnh địa hay cảnh sát. 

Hãy báo cho hàng xóm quý vị biết nếu quý vị sẽ làm công việc gì đó ồn ào như tân trang nhà 

cửa hoặc tổ chức tiệc tùng. Người ta thường ít khó chịu nếu họ biết trước khi nào tiếng ồn sẽ 

bắt đầu và chấm dứt và tiếp xúc với ai nếu tiếng ồn gây ra vấn đề. Đọc thêm Chương 6, 

Luật Úc. 

Các dịch vụ do chính quyền địa phương phụ trách 
Hội đồng thành phố địa phương cung cấp nhiều dịch vụ như trung tâm sức khỏe trẻ em, nhà 

trẻ, nhân viên thanh thiếu niên, và các dịch vụ chăm sóc người cao niên và người khuyết tật. 

Nhiều hội đồng thành phố địa phương có nhân viên đa văn hóa hay nhân viên cộng đồng, có 

thể giúp đỡ và đưa ra hướng dẫn có giá trị cho quý vị trong khi quý vị ổn định cuộc sống tại 

Úc. Hội đồng thành phố địa phương cũng thường cung cấp hội trường công cộng, cơ sở thể 

thao, giải trí và cơ sở văn hóa cho các nhóm cộng đồng sử dụng. 

Hội đồng thành phố bảo trì đường lộ địa phương, cung cấp nhà vệ sinh công cộng, và bảo 

đảm các cửa tiệm và nhà hàng đáp ứng các tiêu chuẩn y tế thích hợp. Họ kiểm soát việc 

kiến thiết, xây dựng. Nếu muốn sửa đổi nhà của mình, quý vị phải xin phép để được chấp 

thuận của hội đồng thành phố địa phương. 

Quý vị có thể cần phải trả tiền cho một số dịch vụ của hội đồng thành phố địa phương. Các 

lệ phí này được công bố trong tài liệu thông tin và trang mạng của hội đồng thành phố. Quý 

vị không phải trả thêm tiền hoặc tặng quà cho công chức để đạt được một quyết định hoặc 

được chấp thuận. Tặng quà hoặc hối lộ là trái luật và sẽ bị trình báo. 

Muốn biết thông tin liên lạc của chính quyền địa phương, xin quý vị đọc Chương 2, Nhờ 

giúp đỡ. 

Thư viện 

Hầu hết các khu vực đều có thư viện công cộng mà mọi người có thể làm thẻ để được mượn 

sách miễn phí. Thư viện cũng có một số sách ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc họ có thể đặt 

mua. Hầu hết các thư viện đều có dịch vụ Internet miễn phí. 

Muốn tìm thư viện, truy cập www.nla.gov.au/libraries 

http://www.nla.gov.au/libraries
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Đổ rác và thu gom rác thải tái chế  

Hội đồng thành phố có trách nhiệm đổ rác và thu gom rác thải tái chế. Hầu hết các hội đồng 

thành phố có thùng rác riêng biệt dành cho rác thải thông thường và rác thải tái chế (giấy, 

nhựa, thủy tinh và kim loại), và một số hội đồng thành phố cung cấp thùng rác thực vật (rác 

thải vườn tược) hoặc dịch vụ thu gom phế liệu cồng kềnh hơn để bên vệ đường (chẳng hạn 

như đồ nội thất). 

Hãy hỏi hội đồng thành phố hoặc hàng xóm để biết ngày giờ đổ rác và thải bỏ rác thải đúng 

chỗ, đúng cách. Nếu rác thải quá lớn, không bỏ lọt thùng rác có sẵn, quý vị có thể cần phải 

đem nó đến bỏ tại bãi rác hay trung tâm tái chế phế liệu và trả phí. Vất bỏ rác thải trên đất 

công cộng hay tư nhân là bất hợp pháp. 

Nhà vệ sinh công cộng 

Tại Úc nhà vệ sinh công cộng thường không có nhân viên trông coi và thông thường dân 

chúng được sử dụng miễn phí. Trong nhà vệ sinh công cộng có thể có thiết bị thay tã em bé 

và bồn cầu phù hợp cho người khuyết tật và thường có bàn cầu ngồi hoặc bồn đứng tiểu 

chứ không có bàn cầu ngồi xổm. Hầu hết các nhà vệ sinh công cộng đều có phòng vệ sinh 

nam và nữ riêng biệt, dù một số nhà vệ sinh là tự động và nam nữ sử dụng chung. 

Quý vị hãy giữ nhà vệ sinh sạch và gọn gàng sau khi sử dụng. Một số nhà vệ sinh tại Úc sử 

dụng phân làm phân xanh thay vì dội đi, vì vậy quý vị phải biết mình bỏ những gì vào 

bàn cầu. 

Muốn tìm nhà vệ sinh công cộng, truy cập https://toiletmap.gov.au 

Sử dụng nước 

Chất lượng nước ở Úc thường là tốt. Tuy nhiên, ở một số nơi, người ta sử dụng nước giếng 

khoan hoặc nước không uống được, vì thế quý vị không nên uống. Những nơi này được xác 

định bằng dấu hiệu: 

 

Các khu vực địa phương có thể có những hạn chế sử dụng nước. Điều này có nghĩa là việc 

sử dụng nước có thể bị giới hạn vào những giờ giấc hoặc các hoạt động nhất định. Ví dụ 

như quý vị không được phép tưới cây hoặc rửa xe hay cửa sổ. Hãy hỏi hội đồng thành phố 

địa phương nơi quý vị cư ngụ hoặc truy cập www.bom.gov.au/water/restrictions 

Thị thực 
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) cấp thị thực tạm trú hay thường trú 

và quyết định đơn xin nhập tịch (www.border.gov.au) 

Hãy sử dụng Visa Finder tại www.border.gov.au/Trav/Visa-1 để tìm thị thực phù hợp với 

quý vị. 

https://toiletmap.gov.au/
http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến đối với nhiều thị thực tại 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl 

Thị thực Resident Return  

Nếu là thường trú nhân Úc hiện tại hay trước đây và muốn đi nước ngoài và trở về Úc như 

thường trú nhân, quý vị có thể cần phải nộp đơn xin thị thực Resident Return (RRV) 

www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-  

Quý vị sẽ cần thị thực này nếu thời gian đi trong thị thực thường trú hiện tại của quý vị hết 

hạn hoặc sắp hết hạn. 

RRV là thị thực thường trú, cho phép quý vị đi nước ngoài và trở về Úc như thường trú nhân 

trong thời hạn du lịch có giá trị. Người có thị thực này được phép cư trú tại Úc vô thời hạn. 

Quý vị không cần phải nộp đơn xin RRV nếu quý vị không có ý định đi nước ngoài. Quý vị có 

thể tìm thêm thông tin về RRV tại trang mạng DIBP tại www.border.gov.au/trav/visa-1/155-  

Thị thực tới thăm Úc 

Du khách tạm thời cần phải nộp đơn xin thị thực cho toàn thời gian họ định lưu trú tại Úc. 

Hiện có các thị thực tạm thời khác nhau tùy thuộc mục đích của chuyến thăm. Mỗi thị thực 

có các điều kiện đặc biệt. Muốn biết thêm thông tin, truy cập 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry  

Thị thực để di cư vĩnh viễn 

Hiện nay có ba diện di cư vĩnh viễn tới Úc: 

• Di cư diện gia đình – người nộp đơn phải có một thân nhân hội đủ điều kiện ở Úc bảo 

trợ họ. 

• Di cư diện tay nghề và kinh doanh – người nộp đơn phải có kỹ năng hay khả năng 

đặc biệt sẽ đóng góp cho nền kinh tế hoặc các lĩnh vực khác của cuộc sống tại Úc. 

• Di cư diện nhân đạo – người nộp đơn phải là đối tượng bị đàn áp hoặc phân biệt đối 

xử đáng kể lên tới mức vi phạm nhân quyền trắng trợn tại đất nước của họ và được 

đánh giá là có nhu cầu tái định cư. 

Mỗi diện có các yêu cầu gắt gao. Trang mạng DIBP có thông tin cập nhật về các thị thực và 

có công cụ “Visa Finder” để giúp quý vị tìm các thị thực có thể phù hợp với quý vị tại trang 

mạng www.border.gov.au 

Đại diện di trú có đăng ký 

Đại diện di trú là người tư vấn về các vấn đề di trú, giúp làm đơn và nộp đơn xin thị thực 

cũng như giao tiếp với DIBP thay mặt cho khách hàng. Họ thường tính phí. 

Quý vị không bắt buộc phải sử dụng đại diện di trú. Nếu không cảm thấy tự tin nộp đơn một 

mình hoặc nếu trường hợp của quý vị là trường hợp phức tạp, quý vị có thể nên sử dụng đại 

diện di trú có đăng ký. 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
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Đại diện di trú làm việc tại Úc phải đăng ký với Office of the Migration Agents Registration 

Authority (OMARA). Muốn tìm đại diện di trú có đăng ký, truy cập trang mạng OMARA tại 

www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ 

Kiểm tra chi tiết thị thực của quý vị trực tuyến 

Visa Entitlement Verification Online (VEVO) là tiện ích trực tuyến miễn phí dành cho người 

có thị thực và các tổ chức để kiểm tra chi tiết thị thực hiện tại và có thể truy cập trực tuyến tại 

www.border.gov.au/vevo 

Ngoài ra còn có phần mềm ứng dụng myVEVO dành cho các sản phẩm của Apple và quý vị 

có thể tải về máy miễn phí từ cửa hàng Apple. 

Quốc tịch Úc 
Trở thành công dân có nghĩa là quý vị nguyện sẽ cam kết với nước Úc và tất cả mọi điều liên 

quan đến quyền công dân. Quốc tịch Úc là đặc ân, đem lại phần thưởng rất lớn và cung cấp 

cơ hội để tham gia đầy đủ trong đất nước dân chủ của chúng tôi. 

Hầu hết thường trú nhân muốn trở thành công dân phải đáp ứng một số yêu cầu trước khi 

nộp đơn xin nhập tịch bao gồm sinh sống ở Úc trong một thời gian nhất định và có hạnh 

kiểm tốt. 

Tại www.border.gov.au/Trav/Citi có thông tin về quyền công dân, các điều kiện và đơn xin. 

Hầu hết người xin nhập tịch Úc phải thi đậu kỳ thi quốc tịch. Kỳ thi quốc tịch được dựa trên 

các giá trị trong Pledge of Commitment rằng người Úc mới sẽ tuyên thệ khi trở thành công 

dân, bao gồm các đề tài như niềm tin dân chủ của Úc, các trách nhiệm và đặc quyền của 

quốc tịch, và chính phủ cùng luật pháp Úc. Để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch, quý vị hãy đọc 

tập sách thông tin kỳ thi quốc tịch tại www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-

processes/Citizenship-test 

Nếu thi đậu, quý vị sẽ được mời đến dự buổi lễ nhập tịch. Tại buổi lễ này, hầu hết đơn 

đương tráng niên sẽ được yêu cầu tuyên thệ Pledge of Commitment. 

Sau khi trở thành công dân Úc, quý vị có thể xin hộ chiếu Úc. Nếu tiếp tục giữ quốc tịch của 

nước khác cũng như quốc tịch Úc, quý vị nên đi du lịch trong và ngoài Úc bằng hộ chiếu Úc. 

Muốn biết thêm thông tin hoặc xin hộ chiếu Úc, truy cập 

www.passports.gov.au/Pages/home.aspx 

Trẻ em tương lai và quốc tịch Úc 

Trong hầu hết trường hợp, bất kỳ đứa con hoặc các con nào của quý vị sinh ra ở Úc trong 

khi quý vị là thường trú nhân sẽ tự động có quốc tịch Úc khi chào đời. Nếu các em cần hộ 

chiếu Úc, quý vị cần phải có bằng chứng về quốc tịch Úc của các em bằng cách nộp Form 

119 – Đơn xin bằng chứng quốc tịch Úc. Quý vị nên xét đến điều này trước khi đặt vé đi. 

Tại trang mạng DIBP: www.border.gov.au có thông tin thêm và Form 119. 

http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.border.gov.au/
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Bỏ phiếu 

Công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải ghi danh đi bầu. Quý vị có thể ghi danh tại buổi lễ nhập 

tịch. Quý vị cũng có thể ghi danh cử tri khi được 17 tuổi để sẵn sàng đi bỏ phiếu một khi 

được 18 tuổi. 

Tại các bưu cục, văn phòng Australian Electoral Commission và trang mạng Australian 

Electoral Commission có đơn ghi danh cử tri. Quý vị chỉ cần điền một đơn ghi danh cử tri cho 

các cuộc bầu liên bang, tiểu bang và lãnh địa và đa số cuộc bầu cử chính quyền địa phương. 

Mỗi khi đổi địa chỉ, quý vị phải điền đơn ghi danh cử tri mới. 

Muốn biết thêm thông tin, gọi điện thoại cho Australian Electoral Commission qua số 13 2326 

hoặc vào trang mạng www.aec.gov.au 

 

http://www.aec.gov.au/

