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Giải quyết tranh chấp gia đình (FDR), còn được gọi là 
hòa giải, có thể giúp các cặp vợ chồng đã chia tay giải 
quyết các tranh chấp về luật gia đình. 
 
Tranh chấp có thể bao gồm xung đột về việc nuôi dạy và chăm sóc con cái, chu cấp nuôi con, thu xếp tài 
chính và phân chia tài sản. Dịch vụ của chúng tôi ưu tiên sự an toàn cũng như lợi ích tốt nhất cho trẻ nhỏ 
và đảm bảo rằng cả hai bên đều có thể tham gia. 

Hoàn toàn bình thường khi những cặp vợ chồng chia tay cần giải quyết các vấn đề xung quanh cả việc 
nuôi dạy con và tài sản. Việc này có thể được thực hiện cùng lúc như một phần của quy trình FDR hoặc 
vào những thời điểm khác nhau. 

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hòa giải cho người cao tuổi để giúp những người cao tuổi tại Úc và gia 

đình của họ trao đổi những vấn đề nan giải, giải quyết mâu thuẫn và lập kế hoạch cho tương lai. 

 

Đọc bản thông tin của chúng tôi [PDF, 574KB] 

 

Tôi nên làm gì trước tiên? 

Liên hệ với trung tâm gần nhất để đặt lịch hẹn với tổ chức FDR. 

https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/ 

 

Hòa giải cho người cao tuổi 

Hòa giải người cao tuổi là gì? 

Hòa giải người cao tuổi có thể hỗ trợ những người cao tuổi và gia đình của họ trao đổi những vấn đề nan 
giải, lập kế hoạch cho tương lai, giải quyết mâu thuẫn trên nguyên tắc bảo vệ và cải thiện các mối quan hệ, 
ra quyết định cân nhắc lợi ích, quyền và sự an toàn của gia đình. 

Dịch vụ cung cấp các quy trình ra quyết định và giải quyết tranh chấp thuận lợi cho một loạt các vấn đề, 
bao gồm: 

● ra quyết định hộ 

● di chúc và di sản 

● sắp xếp đời sống, bao gồm chuyển đổi sang dịch vụ chăm sóc được hỗ trợ 

● quản lý tài chính 

● xung đột gia đình 

● mối băn khoăn và mâu thuẫn phát sinh từ việc sống chung giữa các thế hệ 

● quản lý tình trạng khuyết tật tiến triển liên quan đến lão hóa, bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ 

● các vấn đề liên quan đến việc trở thành ông bà. 

 

 

http://www.rav.org.au/
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Tôi nên làm gì trước tiên? 

Liên hệ với trung tâm gần nhất để đặt lịch hẹn với tổ chức FDR. 

https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/ 

 

Giải quyết tranh chấp gia đình / nuôi dạy con 
Giải quyết Tranh chấp Gia đình (FDR) có thể giúp các bậc cha mẹ ly thân hoặc ly hôn thỏa thuận về 
việc sắp xếp cuộc sống cho con cái và chia sẻ việc nuôi dạy con sau khi chia tay, cũng như giải 
quyết các mâu thuẫn về chu cấp nuôi con cùng các chi phí khác. 

Những loại tranh chấp này thường được gọi là vấn đề nuôi dạy con trong hệ thống luật gia đình. Chúng tôi 
cung cấp dịch vụ FDR, còn được gọi là hòa giải, tập trung vào sự an toàn và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, 
đồng thời đảm bảo rằng cả hai bên đều có thể tham gia.  

Hoàn toàn bình thường khi những cặp vợ chồng chia tay cần giải quyết các vấn đề xung quanh cả việc 
nuôi dạy con và tài sản. Việc này có thể được thực hiện cùng lúc như một phần của quy trình FDR hoặc 
vào những thời điểm khác nhau. 

  

Chứng chỉ được cấp khi nào? 

Theo luật gia đình của Úc, trước khi nộp đơn ra tòa để xin quyết định nuôi con, bạn cần phải thử FDR và 
xin chứng chỉ từ hòa giải viên FDR.  

Có một số trường hợp loại trừ, ví dụ như liên quan đến bạo lực gia đình hoặc ngược đãi trẻ em, hoặc vấn 
đề khẩn cấp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang web trực tuyến về Quan hệ Gia đình của Chính 
phủ Úc.  

  

Làm cách nào để thiết lập Kế hoạch nuôi dạy con? 

Là một phần của FDR, chúng tôi cũng có thể giúp bạn phát triển Kế hoạch nuôi dạy con - một thỏa thuận 
bằng văn bản đưa ra các vấn đề thực tế về việc nuôi dạy con sau khi chia tay. 

Kế hoạch nuôi dạy con có thể tạo ra sự rõ ràng và chắc chắn hơn trong việc sắp xếp việc nuôi dạy con, 
giúp cả cha và mẹ biết những gì mong đợi ở họ và được thay đổi theo thỏa thuận khi thời gian trôi qua và 
hoàn cảnh thay đổi. 

Bản kế hoạch có thể bao gồm các chi tiết như thời gian chăm sóc con của mỗi bên, cách cha mẹ sẽ giao 
tiếp và đưa ra các quyết định liên tục về việc chăm sóc và phúc lợi của con. Sau khi đã xây dựng, cả cha 
và mẹ đều cần phải ký tên, ghi rõ ngày tháng. 

Chúng tôi cũng cung cấp chương trình Hội thảo về Nuôi dạy Con Sau Chia tay (bao gồm cả những khách 
hàng được tòa án ủy quyền), cũng như tư vấn cá nhân để hỗ trợ bạn đối phó với bất kỳ xung đột tình cảm 
nào phát sinh từ việc chia tay. 

  

 

 

http://www.rav.org.au/
https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/
https://www.relationshipsvictoria.org.au/separation-courses/pass/
https://www.relationshipsvictoria.org.au/counselling/who-can-attend/
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FDR có dành cho đối tượng trẻ em không? 

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải đưa quan điểm, ý kiến và trải nghiệm của trẻ vào quá trình FDR, 
nơi mà việc làm đó là an toàn và có thể thực hiện được.  

Chúng tôi có chương trình FDR dành cho trẻ em, cho phép trẻ trong độ tuổi đi học nói chuyện với chuyên 
gia tư vấn có chuyên môn về trẻ em được đào tạo bài bản, về hoàn cảnh và trải nghiệm của chúng trong 
một thời kỳ thay đổi và biến động đáng kể.  

Chúng tôi cũng cung cấp FDR nâng cao cho trẻ em, trong đó các quyết định được đưa ra cho trẻ em dưới 

bốn tuổi hoặc khi thực hành hòa nhập trẻ em không phù hợp.  

 

Tôi nên làm gì trước tiên? 

Liên hệ với trung tâm gần nhất để đặt lịch hẹn với tổ chức FDR. 

https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/ 

 

 

Giải quyết tranh chấp gia đình diễn ra như thế nào?  
Giải quyết tranh chấp gia đình (FDR), còn được gọi là hòa giải, áp dụng quy trình từng bước để giúp 
những người liên quan đi đến thương lượng và đạt được thỏa thuận. Với sự hỗ trợ của người hành nghề 
(hòa giải viên), những người liên quan sẽ: 

● xác định các vấn đề cần được giải quyết  

● được hỗ trợ để giao tiếp với nhau trên tinh thần rõ ràng và tôn trọng  

● khám phá, thảo luận về các ý tưởng và lựa chọn khác nhau 

● thương lượng về những lựa chọn này  

● thử và thỏa thuận về một số hoặc tất cả những vấn đề này  

● bên nào sẽ chăm nuôi con trẻ, hãy đặt lợi ích của đứa trẻ lên trên hết. 

Giải quyết Tranh chấp Gia đình có thể tiến hành theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như: 

● giải quyết cùng lúc, những bên liên quan đến tranh chấp có mặt tại cùng một địa điểm 

● giải quyết luân phiên, những bên liên quan đến tranh chấp có mặt ở những địa điểm riêng biệt 

● với sự trợ giúp của luật sư gia đình (FDR được hỗ trợ về mặt pháp lý). 

Người hành nghề (hòa giải viên) sẽ xác định điều gì phù hợp nhất với bạn và hoàn cảnh của bạn.  

  

Vai trò của Người hành nghề tại FDR là gì? 

Người hành nghề tại FDR (hòa giải viên) sẽ quản lý và tạo điều kiện cho quy trình FDR. Người hành nghề 
không kiểm soát nội dung thảo luận - các bên tham gia sẽ xác định những gì sẽ nói và những quyết định 
nào sẽ được đưa ra. 

 

 

http://www.rav.org.au/
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Người hành nghề nên: 

● tiến hành công việc công bằng và độc lập 

● tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận và quản lý quá trình FDR 

● ghi nhớ khả năng giao tiếp và thương lượng của những người liên quan trong quá trình này 

● duy trì tính bảo mật (trong giới hạn pháp lý) 

● cung cấp thông tin và giới thiệu thích hợp. 

 
Người hành nghề không nên:  

● cung cấp tư vấn pháp lý 

● quyết định thay những bên tham gia 

● thay mặt vận động cho một bên tham gia. 

  

Quá trình giải quyết tranh chấp gia đình diễn ra trong bao lâu? 

Độ dài của mỗi quá trình FDR là khác nhau. Số lượng buổi hẹn và khoảng thời gian để hoàn thành quá 
trình FDR sẽ phụ thuộc vào số lượng và độ phức tạp của các vấn đề được thảo luận, mức độ hợp tác hoặc 
xung đột giữa các bên và tính sẵn có của dịch vụ FDR để cung cấp cho các bên, cũng như sự sẵn sàng 
của đại diện các bên. 

Các buổi đánh giá thường kéo dài từ một đến một tiếng rưỡi (1-1,5 giờ). 

Các buổi FDR thường dài hai (2) tiếng, các buổi dài hơn vẫn có thể sắp xếp nếu sử dụng quy trình FDR 
'luân phiên' hoặc yêu cầu thông dịch viên. FDR cho các vấn đề về nuôi dạy con thường kéo dài từ 1 đến 2 
buổi, nhưng nếu liên quan thêm đến các vấn đề tài sản và tài chính thì thường cần 4 đến 5 buổi. 

Khi đặt lịch hẹn, nhân viên sẽ xác nhận thời lượng các buổi hòa giải của bạn. 

  

Chi phí xử lý tại FDR là bao nhiêu? 

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì cộng đồng, các dịch vụ FDR chỉ được chính phủ tài trợ một 
phần nên vẫn phải tính những khoản chi phí phát sinh. 

Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng duy trì mức phí hợp lý nhất có thể. Hãy liên hệ trung tâm gần nhất để 
biết thêm thông tin.  
 

Tôi nên làm gì trước tiên? 

Liên hệ với trung tâm gần nhất để đặt lịch hẹn với tổ chức FDR. 

https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/ 

 

 

 

 

 

http://www.rav.org.au/
https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/


 

Giải quyết tranh chấp trong gia đình (hòa giải)   I   February 2023   I   www.rav.org.au                                                  Page 6 of 6 

 

 

 
Giải quyết tranh chấp gia đình về vấn đề tài sản và tài chính 

Khi chia tay cũng như thống nhất việc nuôi dạy con, nếu có, bạn cần phải ra quyết định về các vấn 
đề tài chính và tài sản. 

Có rất nhiều điều phải tính đến và có nhiều cách khác nhau để phân chia tài sản, tài chính sau khi chia tay. 
Các dịch vụ giải quyết tranh chấp gia đình (FDR), hòa giải và dàn xếp có thể hỗ trợ xử lý những vấn đề liên 
quan đến tài sản.  

Chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết xung đột về vấn đề con cái và nuôi dạy con, hoặc các vấn đề tài sản 
và tài chính - độc lập hoặc cùng nhau.  

  

Sau khi chia tay, tôi cần nghĩ đến những vấn đề tài chính và tài sản nào?  

Khi chia tay, việc đặt nhiều câu hỏi về tình hình hiện tại và tương lai của bạn là chuyện rất bình thường. 
Bạn có thể băn khoăn: 

● liệu tôi có đủ tiền để sống không? Tôi cần gì trong tương lai và làm thế nào để đạt được điều đó? 

● điều quan trọng cần xem xét là quyết định chia tài sản gia đình như thế nào và cách chia nào là tốt 
nhất? 

● làm thế nào để đảm bảo kinh tế, có thể chăm lo cho nhu cầu của con tôi?  

● có lời khuyên cần thiết nào để đưa ra quyết định đúng đắn không? 

Đối với các cặp vợ chồng đang xử lý thủ tục tại tòa để giải quyết các vấn đề tài sản, hầu hết thời gian giải 
quyết được thương lượng trước khi có quyết định cuối cùng của thẩm phán hoặc quan tòa.  

  

Tại sao tôi nên sử dụng các dịch vụ FDR? 

Dịch vụ FDR thường là giải pháp thay thế nhanh hơn, hợp lý hơn cho các vụ kiện. Việc này: 

● Hiệu quả về chi phí: bạn biết rõ mình cần bỏ ra bao nhiêu với mức phí được thiết lập trước. 

● Đúng lúc: đối với hầu hết khách hàng, việc dàn xếp tài sản có thể được hoàn thành nhanh chóng 

● Chuyên nghiệp: các hòa giải viên của chúng tôi có trình độ, kinh nghiệm và công tâm. 
 

Tôi nên làm gì trước tiên? 

Liên hệ với trung tâm gần nhất để đặt lịch hẹn với tổ chức FDR. 

https://www.relationshipsvictoria.org.au/contact-us/ 
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