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• Thắt chặt mối quan hệ gia đình 

• Giúp gia đình sống chung với nhau 

• Hỗ trợ gia đình trong thời gian ly thân 

Đường dây Tư vấn Quan hệ Gia đình là gì? 

Đường dây Tư vấn Quan hệ Gia đình là dịch vụ điện thoại toàn quốc cung cấp thông tin và 
giới thiệu đến các dịch vụ có thể giúp thắt chặt mối quan hệ, vượt qua những khó khăn 
trong mối quan hệ hoặc đối phó với việc ly thân. Trong trường hợp thích hợp, dịch vụ giải 
quyết tranh chấp gia đình cũng có thể được cung cấp. Ngoài ra còn có các nhân viên 
chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm để giúp người bị ảnh hưởng bởi việc ly thân giải quyết các 
vấn đề họ phải đương đầu và quyết định nên làm gì tiếp theo. 

Các dịch vụ do Đường dây Tư vấn Quan hệ Gia đình cung cấp sẽ tập trung đặt trẻ em lên 
hàng đầu và giải quyết các tranh chấp về con cái mà không phải đưa vụ việc ra tòa. Điều 
này có nghĩa là cha mẹ ly thân sẽ cần phải hợp tác với nhau nhiều hơn. 

Ai có thể gọi cho Đường dây Tư vấn (Advice Line)? 

Bất cứ ai cũng có thể gọi cho Đường dây Tư vấn về mối quan hệ gia đình, ví dụ như cha 
mẹ, ông bà, trẻ em, thanh thiếu niên, thân nhân khác trong gia đình hoặc bạn bè. Những 
người khác có khi tư vấn hoặc trợ giúp gia đình cũng có thể gọi cho Đường dây Tư vấn để 
được biết thông tin có thể có ích. 



Tôi có thể mong đợi những gì khi tôi gọi cho Đường dây Tư 
vấn? 

Khi gọi cho Đường dây Tư vấn Quan hệ Gia đình, quý vị sẽ được nói chuyện với người có 
thể giúp quý vị xác định quý vị cần thông tin, hỗ trợ và các dịch vụ nào. Điều này có thể bao 
gồm: 

 thông tin về các dịch vụ để giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp 

 tư vấn về các vấn đề ly thân 

 hướng dẫn về việc soạn thảo thỏa thuận nuôi con có thể thực hiện được sau khi gia 
đình ly thân 

 tư vấn về tác động của tình trạng xung đột đối với trẻ em 

 dịch vụ giải quyết tranh chấp gia đình qua điện thoại cho người cần được giúp đỡ để 
giải quyết các tranh chấp về thỏa thuận nuôi dạy con 

 giới thiệu đến các Trung tâm Quan hệ Gia đình và các dịch vụ giải quyết tranh chấp 
khác 

 thông tin về hệ thống luật gia đình 

 giới thiệu đến các dịch vụ khác để được giúp đỡ về mối quan hệ gia đình và các vấn 
đề ly thân 

Trong thời gian gia đình tan vỡ, nhiều người phải đương đầu với tình trạng gồm các vấn đề 
tình cảm lẫn vấn đề thực tế đan xen với nhau. 

Đường dây Nhân viên Tư vấn Quan hệ Gia đình sẽ giúp quý vị giải quyết các vấn đề này và 
giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khác có thể giúp. Điều này có thể bao gồm các dịch vụ của 
Centrelink, Cơ quan Bảo dưỡng Con cái (Child Support Agency), hoặc dịch vụ pháp lý. 
Ngoài ra cũng có thể bao gồm các dịch vụ có thể giúp tư vấn và trợ giúp cho quý vị hay con 
cái, hoặc giúp đỡ về chỗ ở, các vấn đề sức khỏe tinh thần hay vấn đề lạm dụng ma túy và 
bia rượu. Đường dây Nhân viên Tư vấn Quan hệ Gia đình cũng có thể trợ giúp và giới thiệu 
gia đình liên quan đến vấn đề bạo hành hoặc vấn đề ngược đãi trẻ em. 

Dịch vụ giải quyết tranh chấp gia đình qua điện thoại có khi không thích hợp cho tất cả mọi 
người, và nhân viên Đường dây Tư vấn sẽ đánh giá từng người gọi và giới thiệu đến dịch 
vụ phù hợp nhất. 

Tôi có phải cho biết tên hay không? 

Quý vị không bắt buộc phải cho biết họ tên. Tuy nhiên, khi quý vị gọi điện thoại cho Đường 
dây Tư vấn, nhân viên sẽ hỏi quý vị một vài điều để dễ nhận ra quý vị nếu quý vị gọi lại lần 
nữa. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không phải lặp lại tất cả thông tin giống như trước vào 
mỗi lần quý vị gọi cho Đường dây Tư vấn. 

Ngoài ra, quý vị có thể chọn không cho biết bất kỳ thông tin nào về bản thân và được coi 
như người gọi mới khi quý vị gọi cho Đường dây Tư vấn vào lần sau. 



Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 

Muốn có thông tin, được tư vấn hoặc giới thiệu miễn phí 

Gọi điện thoại cho 
Đường dây Nhân viên Tư vấn Quan hệ Gia đình  

1800 050 321 

8 giờ sáng - 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu  
10 giờ sáng - 4 giờ chiều thứ Bảy (giờ địa phương) 
trừ ngày lễ toàn quốc 

Hoặc muốn biết thông tin về các dịch vụ quan hệ gia đình và dịch vụ có thể giúp mình. 

Vào trang mạng 
Mối Quan hệ Gia đình Trực tuyến (Family Relationships Online) tại 
www.familyrelationships.gov.au 
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