
 

Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Sau 
Ly Thân 
Chính Phủ Úc cung cấp tài trợ cho Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Sau Ly Thân để giúp trẻ và 
các thanh thiếu niên cần sự hỗ trợ sau khi cha mẹ ly thân. 

Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Sau Ly Thân là gì? 

Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Sau Ly Thân cung cấp sự hỗ trợ cho trẻ em và những thanh 
thiếu niên ở mọi lứa tuổi cần một số trợ giúp để ứng phó và hiểu thấu về sự ly thân của cha 
mẹ. 

Chương trình giúp trẻ em và những thanh thiếu niên đối phó với những vấn đề nảy sinh từ 
việc đổ vỡ trong mối quan hệ của cha mẹ và tình huống mà trẻ phải đương đầu. Nó trợ giúp 
thanh thiếu niên điều chỉnh trước những thay đổi nảy sinh từ sự ly thân của cha mẹ và giúp 
trẻ bày tỏ cảm nhận và suy nghĩ về ly thân. 

Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Sau Ly Thân cung cấp các cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên 
tham gia vào những quyết định có ảnh hưởng đến chúng do việc ly thân của cha mẹ. Khi trẻ 
em có thể trò chuyện về những vấn đề có ảnh hưởng đến các quyết định đối với cuộc sống 
của chúng, khả năng kiểm soát sự khủng hoảng của trẻ do việc ly thân của cha mẹ sẽ được 
cải tiến  

Trẻ em và thanh thiếu niên có thể tham dự Chương Trình này vào bất kỳ lúc nào trong suốt 
hoặc sau tiến trình ly thân. 

Làm sao tôi biết con của tôi có cần sự trợ giúp hay không? 

Đôi khi thật khó để biết liệu con của quý vị có cần sự trợ giúp không. Nếu con của quý vị 
vẫn cảm thấy đau buồn, tức giận, hoặc buồn bã, quý vị có thể muốn tìm một người nào đó 
có thể trò chyện với con quý vị.  Nếu hành vi của con quý vị thay đổi nhiều trong hoặc sau 
quá trình ly thân, con quý vị có thể cần thêm hỗ trợ để giúp chúng hiểu biết về những gì 
đang xảy ra.  

Mọi trẻ em và thanh thiếu niên đều cần thời gian để điều chỉnh trước tình huống mới, nhưng 
nếu quý vị lo lắng rằng một vài điều gì đó không hoàn toàn đúng, quý vị có thể yêu cầu trợ 
giúp.  



Nếu tôi cảm thấy không an toàn hoặc tôi nghĩ rằng con trẻ 
không an toàn, thì sao? 

Nếu lo lắng về sự an toàn của bản thân hoặc an toàn của con cái, quý vị nên cho nhân viên 
biết ngay khi có thể được. Các cơ quan điều hành Chương Trình thường cung cấp các sắp 
đặt để giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên. 

Dịch vụ này sẽ tốn phí bao nhiêu? 

Quý vị có thể bị tính lệ phí cho Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ sau Ly Thân. Lệ phí sẽ tùy thuộc 
vào tình trạng tài chánh của quý vị. Quý vị có thể cho nhân viên biết nếu quý vị có thu nhập 
thấp hoặc đang gặp khó khăn về tài chánh, vì vậy họ có thể sắp đặt để con cái quý vị có thể 
sử dụng Chương Trình. 

Điều gì xảy ra trong Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ sau Ly Thân? 

Chương Trình có thể giúp trẻ em và thanh thiếu niên trong một số cách, kể cả cung cấp sự 
hỗ trợ để hiểu biết những gì đang xảy đến đối với chúng và gia đình trong và sau quá trình 
ly thân của cha mẹ. Hỗ trợ này có thể bao gồm tư vấn một đối một hoặc tư vấn theo một 
nhóm trẻ em có cùng lứa tuổi. 

Loại hỗ trợ theo nhóm này giúp trẻ em và thanh thiếu niên hiểu biết những thay đổi trong 
các sắp đặt của gia đình và hỗ trợ trẻ vượt qua những thay đổi đó. Nó cũng giúp trẻ hiểu 
rằng những đứa trẻ khác có cùng các tình huống khó khăn như vậy và cung cấp lời khuyên 
giải. Hỗ trợ theo nhóm có thể cung cấp các chiến lược hữu ích cho trẻ em và thanh thiếu 
niên để kiểm soát nỗi đau và khủng hoảng nảy sinh do sự ly thân của cha mẹ. 

Con của quý vị cũng có thể nhận một số trợ giúp để chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của 
chúng với quý vị hoặc chúng có thể được cho biết một số thông tin hữu ích. Chương Trình 
Hỗ Trợ Trẻ sau Ly Thân giúp trẻ và thanh thiếu niên khôi phục lại cuộc sống cùng kỹ năng 
xã hội và giúp chúng ứng phó với những thử thách khác trong cuộc sống. 

Chương Trình được thiết lập để hỗ trợ sự đa dạng của các tình huống của gia đình.  Có 
khả năng là mỗi đứa trẻ sẽ nhận một chương trình khác nhau bởi vì trẻ có thể cần những 
dịch vụ hỗ trợ khác nhau hiện có trong Chương Trình.  

Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ sau Ly Thân dành cho ai? 

Bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều có thể sử dụng Chương Trình này. Các hoạt động đang được 
thiết kế để phù hợp cho các lứa tuổi và giai đoạn khác nhau từ trẻ nhỏ đến thiếu niên. Các 
thiếu niên thường sẽ không làm những điều tương tự như các trẻ nhỏ, hoặc làm việc theo 
nhóm với chúng, tuy nhiên anh em trai và chị em gái có thể đến một vài buổi họp cùng với 
nhau để chia sẻ những cảm nhận và suy nghĩ của chúng. 

Các bậc cha mẹ ly thân nên khuyến khích con cái mọi lứa tuổi sử dụng Chương Trình để 
giúp chúng được bày tỏ ý kiến trong quá trình ly thân của cha mẹ. 



Chương Trình có những trợ giúp nào cho tôi và các thành viên 
khác của gia đình?  

Có nhiều chương trình khác dành cho người lớn. Nếu chính quý vị cần sự trợ giúp, nhân 
viên của Chương Trình có thể giới thiệu quý vị đến một dịch vụ thích hợp. Các thành viên 
khác trong gia đình, như ông bà hoặc người chăm sóc, cũng có thể được giới thiệu đến các 
dịch vụ hỗ trợ  

Quý vị cũng có thể truy cập Thông Tin Trực Tuyến về Các Mối Quan Hệ Gia Đình tại 
www.familyrelationships.gov.au để tìm thêm thông tin. 

Những điều mà con của tôi nói tại Chương Trình có được bảo 
mật không? 

Có. Mọi điều mà con của quý vị nói tại buổi tư vấn sẽ được bảo mật. 

Nếu con của quý vị muốn cho quý vị biết bất kỳ điều gì chúng thảo luận trong Chương 
Trình, sau đó nhân viên tư vấn sẽ giúp chúng làm như vậy.  Đạo Luật về Luật Gia Đình 
tuyên bố rằng bất kỳ điều gì được nói tại buổi tư vấn gia đình là bảo mật. Quý vị có thể trò 
chuyện với những người điều hành Chương Trình về bất kỳ vấn đề riêng tư hoặc sự đồng 
thuận.  

Nhân viên tư vấn có thể báo cho một vài người nào đó về những gì con của quý vị đã nói 
nếu họ tin rằng có sự nguy hiểm cho sự an toàn hoặc sức khỏe của một ai đó. 

Nhân viên tư vấn phải báo cáo đến cấp thẩm quyền về bất kỳ sự ngược đãi trẻ em nào, 
hoặc nếu có nguy cơ xảy ra sự ngược đãi. 

Tôi liên hệ với Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Em sau Ly Thân bằng 
cách nào? 

Quý vị có thể gọi Đường Dây Tư Vấn về 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 (trừ 
những ngày lễ toàn quốc). Họ có thể giúp quý vị tìm Chương Trình gần quý vị nhất để giúp 
con cái của quý vị. Nếu không có Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ sau Ly Thân gần nơi quý vị cư 
ngụ, Đường Dây Tư Vấn có thể báo cho quý vị biết về những dịch vụ hữu ích khác có ở 
gần đó. 

Quý vị cũng có thể vào trang mạng Thông Tin Trực Tuyến về Mối Quan Hệ Gia Đình tại 
www.familyrelationships.gov.au để tìm hiểu về các Dịch vụ Quan hệ Gia đình khác. Trang 
web này có nhiều thông tin hữu ích về gia đình và các vấn đề khác. 
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