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 Fact 
sheet 

Nộp đơn xin quyền giám hộ  
Tờ thông tin (Vietnamese) 

Trong tờ thông tin này 

Nếu bạn đang nghĩ đến việc nộp đơn xin quyền 

giám hộ, tờ thông tin này sẽ hướng dẫn bạn 

qua các bước chính. Tờ thông tin này giải thích: 

Ai có thể nộp 

đơn  

Người lớn nộp đơn xin cho 

thân nhân, bạn bè, thân 

chủ hoặc cho chính họ  

Bạn nộp đơn 

bằng cách nào 

Những đơn mà bạn cần tải 

xuống và hoàn tất 

Chuyện gì xảy 

ra sau đó 

Các bước tiếp theo, bao 

gồm phiên tòa xét đơn 

Các phán quyết 

về quyền giám 

hộ được quyết 

định như thế nào 

Những cân nhắc quan 

trọng và thông tin về phán 

quyết tạm thời và phán 

quyết cho người trẻ tuổi  

Ai có thể nộp đơn? 

Người lớn có thể nộp đơn 

Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên có thể nộp đơn xin 
quyền giám hộ đối với một người lớn thành 
viên trong gia đình, bạn bè hoặc thân chủ bị suy 
giảm khả năng ra quyết định và gặp khó khăn 
khi đưa ra quyết định cá nhân và tài chính.  

Bạn có thể nộp đơn cho chính mình. 

Bạn sẽ cần bằng chứng 

Bạn phải có khả năng:  
• cung cấp thông tin về khả năng ra quyết 

định bị suy giảm và điều này ảnh hưởng 
đến quyết định của họ như thế nào 

• xác định người mà bạn nghĩ nên là 
(những) người giám hộ. 

 Xin xem các tờ thông tin ‘Các câu hỏi thường 
gặp – Quyền Giám Hộ đối với người lớn ở 
Lãnh Thổ Bắc Úc’, để biết thêm thông tin về 
khả năng ra quyết định, và ‘Thông tin cho 
người giám hộ’ của chúng tôi, về những gì mà 
người giám hộ làm. 

 

Bạn nộp đơn bằng cách nào? 

Điền đơn 

Bạn phải nộp đơn xin phán quyết về quyền 
giám hộ lên Tòa tài phán Dân Sự và Hành 
Chính Lãnh Thổ Bắc Úc (NTCAT): 

1 Hãy vào www.ntcat.nt.gov.au và bấm vào 
trang ‘Publications & Forms’.  

2 Hãy tải xuống mẫu đơn xin ‘Đơn xin phán 
quyết về quyền giám hộ’ (Mẫu đơn AG1) 
(Application for a Guardianship Order, 
Form AG1). 

3 Hãy điền đơn và thu thập bất cứ bằng 
chứng nào bạn cần. 

4 Nộp đơn đã điền đầy đủ lên NTCAT bằng 
email, fax, qua đường bưu điện hoặc đích 
thân đến nộp. 

 Hãy xem các chi tiết liên lạc NTCAT ở cuối tờ 
thông tin này. 

Không có lệ phí nộp đơn. 

Cung cấp bằng chứng y khoa 

Cùng với đơn xin, bạn sẽ cần đưa ra bằng 
chứng về khả năng ra quyết định suy giảm của 
người lớn, chẳng hạn như một bản báo cáo 
đánh giá về sức khỏe hoặc tâm lý gần đây. 

Bạn có thể yêu cầu một bác sĩ hoặc chuyên viên 
y tế điền đơn ‘Báo cáo của Bác sĩ hoặc chuyên 
viên y tế’ (Mẫu đơn AG3) (Report by Medical 
Practitioner or Other Health Practitioner, Form 
AG3). 

Bạn có thể cũng cần cung cấp: 
• ‘Giấy cam kết đầy đủ tư cách làm người 

giám hộ đã được đề xuất’ (Mẫu đơn AG2) 
(Proposed Guardian Eligibility Declaration, 
Form AG2) 

• ‘Báo cáo của người chăm sóc chính’ (Mẫu đơn 
AG4) (Primary Carer’s Report, Form AG4).  

Tất cả các mẫu đơn này có ở trang mạng 
NTCAT. Những chi tiết liên lạc NTCAT có ở 
mặt sau của tờ thông tin này. 

http://www.ntcat.nt.gov.au/
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Chuyện gì xảy ra sau đó? 

NTCAT sẽ thiết lập một phiên tòa 

NTCAT sẽ thu xếp một phiên tòa duyệt xét đơn 
và sẽ báo cho bạn biết bằng thư phiên tòa sẽ 
xảy ra ở đâu và khi nào.  

Văn phòng Người Giám Hộ Công Cộng quan 
tâm đến các đơn xin quyền giám hộ, vì vậy nhân 
viên của chúng tôi có thể liên lạc với bạn để hỏi 
bạn vài câu hỏi trước khi phiên tòa xảy ra.  

Bạn nên đến dự phiên tòa 

Bạn có trách nhiệm đến dự phiên tòa. Bạn có 
thể cần giúp đỡ người mà bạn xin quyền giám 
hộ cùng đến dự phiên tòa.  

Nếu cần, bạn có thể thu xếp để được tham dự 
qua điện thoại hoặc video thay thế. Hãy cho 
Tòa biết nếu bạn hoặc người lớn cần một 
thông dịch viên. 

Những người có liên quan khác cũng có 

thể tham dự 

Bất kỳ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
nào quan tâm đến người lớn cũng có thể đến 
dự phiên tòa. Một người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có thể là: 

• thân nhân, bạn bè hoặc nhân viên xã hội 

• Người hỗ trợ hoặc chăm sóc 

• bất cứ ai khác với sự quan tâm chính 

đáng và đủ để bảo vệ quyền lợi tốt nhất 

của người lớn 

• người Giám Hộ Công Cộng hoặc Tín Thác 

Viên Công Cộng. 

Các phán quyết về quyền giám hộ 
được quyết định như thế nào? 

NTCAT xem xét nhiều yếu tố 

Để quyết định xem có nên ra phán quyết về 
quyền giám hộ hay không, NTCAT sẽ xem xét 
cả hai điều: 

• tính chất và sự suy giảm về khả năng đưa 
ra quyết định của người lớn  

• liệu các nhu cầu của họ có thể được đáp 
ứng đầy đủ theo cách thức ít hạn chế 
nhất quyền tự do quyết định và hành 
động của họ hay không. 

NTCAT sẽ xem xét kỹ bằng chứng mà bạn 

cung cấp, và xem xét các loại quyết định cá 

nhân và tài chính cần được thực hiện trong 

cuộc sống người lớn. 

 Người trẻ tuổi có thể xin phán quyết 
NTCAT có thể ra một phán quyết về quyền 
giám hộ cho một người ít nhất là 17 tuổi. 

Tòa phải hài lòng một cách hợp lý rằng các tiêu 
chí để ra phán quyết sẽ được đáp ứng khi họ 18 
tuổi. Phán quyết cho một người trẻ tuổi sẽ có 
hiệu lực vào ngày sinh nhật 18 tuổi của họ. 

Phán quyết tạm thời giúp cho người 

lớn khi cần khẩn cấp 

NTCAT cũng có thể ra phán quyết tạm thời về 
quyền giám hộ nếu đơn đã được nộp nhưng 
chưa được xem xét.  

Tòa phải tin tưởng một cách hợp lý rằng 
người lớn đáp ứng tiêu chí cho một phán 
quyết và khẩn cấp cần một người giám hộ. 

Các tài liệu quan trọng 

• Đạo luật Quyền Giám Hộ đối với Người Lớn 
2016 (Guardianship of Adults Act 2016) 

• Đạo luật Tòa tài phán Dân Sự và Hành Chính 
Lãnh Thổ Bắc Úc 2014 (Northern Territory 
Civil and Administrative Tribunal Act 2014) 

Văn phòng Người Giám Hộ Công Cộng  

Để biết thông tin và sự hỗ trợ về quyền giám hộ 

 1800 810 979  (8 giờ sáng đến 4 giờ chiều 

các ngày trong tuần) 

 public.guardian@nt.gov.au 

 www.publicguardian.nt.gov.au 

Tòa tài phân Dân Sự và Hành Chính Lãnh 
Thổ Bắc Úc (NTCAT) 

Cho các phán quyết, đơn xin, và sửa đổi quyền 
giám hộ 

 1800 604 622  (8.45 giờ sáng đến 4 giờ 
chiều các ngày trong tuần) 

 agd.ntcat@nt.gov.au 

 www.ntcat.nt.gov.au 

 08 8922 7201 

NTCAT Darwin 

 The Met Building, CASCOM Building 5, 

Casuarina Village, Level 1, 13–17 

Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

NTCAT Alice Springs 

 Westpoint Building, 1 Stott Terrace,  

Alice Springs NT 0870 

  
 


