Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình
Giúp gia đình xây dựng mối quan hệ tốt hơn
•
•
•

Thắt chặt mối quan hệ gia đình
Giúp gia đình sống chung với nhau
Hỗ trợ gia đình trong thời gian ly thân

Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình có thể trợ giúp như thế nào?
Trung tâm Quan Hệ Gia Đình có thể trợ giúp quý vị bằng cách cung cấp thông tin về những
mối quan hệ gia đình trong tất cả các giai đoạn – đang có các mối quan hệ mới, khắc phục
những khó khăn trong quan hệ hoặc đương đầu với sự ly thân. Nhân viên Trung Tâm cũng
có thể giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khác có thể giúp quý vị
Nếu quý vị đang ở trong quá trình ly thân, nhân viên Trung Tâm sẽ trò chuyện với quý vị để
giúp quý vị tập trung vào các nhu cầu của con cái và giúp quý vị quyết định làm gì tiếp theo.
Các Trung Tâm cũng cung cấp các buổi họp chung với cha/mẹ kia hoặc các thành viên
trong gia đình để giúp quý vị tán thành về các sắp đặt nuôi dưỡng con cái.
Các Trung Tâm cũng cung cấp một loạt các dịch vụ và chương trình khác như các buổi họp
cung cấp thông tin và hội thảo.

Các dịch vụ có miễn phí không?
Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình cung cấp thông tin, giới thiệu và những buổi họp riêng cho cá
nhân mà không tính phí. Trung Tâm cũng cung cấp đến một giờ đồng hồ cho buổi họp
chung mà không tính phí. Đối với những khách hàng có tổng thu nhập hằng năm trước thuế
từ $50.000 đô la trở lên các Trung Tâm sẽ tính phí $30 đô la mỗi giờ đồng hồ cho giờ thứ
hai và thứ ba của buổi giải quyết tranh chấp gia đình. Trung Tâm cũng cung cấp giờ thứ hai
và thứ ba của buổi giải quyết tranh chấp gia đình chung, mà không tính phí, cho các khách
hàng có tổng thu nhập hằng năm trước thuế dưới $50.000 đô la hoặc đang nhận các trợ
cấp an sinh xã hội và sức khỏe của Chính Phủ Liên Bang. Trung Tâm cũng có thể tính lệ
phí theo chính sách lệ phí của Trung Tâm nếu quý vị cần thêm các buổi họp chung. Nhân
viên Trung Tâm sẽ thảo luận với quý vị về các lệ phí này trước khi tiến hành các buổi họp
chung cho giải quyết tranh chấp gia đình.

Tôi có cần hẹn trước không?
Quý vị không cần lấy hẹn trước để có thông tin, kể cả thông tin về các chương trình và dịch
vụ có sẳn tại khu vực địa phương của quý vị mà có thể trợ giúp để củng cố các mối quan hệ
gia đình.
Nếu đang ly thân, quý vị có thể xin hẹn trước cho cuộc phỏng vấn riêng. Hãy gọi điện thoại
hoặc ghé vào Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình để sắp xếp giờ cho cuộc hẹn.

Ai có thể cùng đi với tôi?
Nếu thích hợp, quý vị có thể đưa các thành viên trong gia đình hoặc một người hỗ trợ đi
cùng quý vị, bao gồm luật sư của quý vị. Tuy nhiên, sự có mặt của các luật sư tại các Trung
Tâm là do quyền quyết định của cơ sở cung cấp dịch vụ. Nếu dự định mang theo luật sư
của mình, quý vị nên thảo luận với Trung Tâm càng sớm càng tốt.

Nếu tôi cần thông dịch viên thì sao?
Trung Tâm sẽ sắp xếp thông dịch viên nếu cần.

Chi tiết cá nhân của tôi có được bảo mật không?
Sự riêng tư của quý vị là quan trọng đối với chúng tôi và sẽ được bảo vệ. Các Trung Tâm
sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân nếu quý vị cho phép hoặc nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho
phép, thí dụ, để bảo vệ một người nào đó khỏi tổn hại.

An Toàn
Các Trung Tâm cam kết cung cấp một môi trường an toàn và có thể tiến hành các sắp đặt
để giúp giữ an toàn cho quý vị hoặc an toàn cho con cái quý vị. Quý vị nên báo cho nhân
viên Trung Tâm nếu quý vị có bất kỳ lo lắng nào ngay khi có thể được.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Đường Dây Tư Vấn Quan Hệ Gia Đình có thể cung cấp thông tin về các Trung Tâm Quan
Hệ Gia Đình và địa điểm của Trung Tâm gần quý vị nhất. Nếu chưa có các Trung Tâm tại
khu vực cư ngụ của quý vị, Đường Dây Tư Vấn có thể cung cấp thông tin và sự hướng dẫn
cũng như có thể giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khác có thể trợ giúp quý vị.
Quý vị có thể gọi Đường Dây Tư Vấn Quan Hệ Gia Đình qua số 1800 050 321 giữa 8g
sáng đến 8g tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và từ 10g sáng đến 4g chiều Thứ Bảy.
Đường Dây Tư Vấn sử dụng thông dịch viên nếu cần.
Thông Tin Trực Tuyến về Các Mối Quan Hệ Gia Đình cung cấp sự truy cập về những
thay đổi trong hệ thống luật gia đình và các vấn đề về mối quan hệ gia đình cùng các dịch
vụ sẳn có để trợ giúp các gia đình. Quý vị cũng có thể tìm thấy địa điểm của các Trung Tâm
Quan Hệ Gia Đình gần quý vị nhất qua Thông Tin Trực Tuyến về Các Mối Quan Hệ Gia
Đình.
Truy cập Thông Tin Trực Tuyến về Các Mối Quan Hệ Gia Đình tại
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