
   

Nếu đơn xin sửa đổi của tôi bị 
bác thì sao? 
Bác đơn là án lệnh chung cuộc của 
Tòa đặc trách. Nếu không đồng ý 
với quyết định này, quý vị có thể 
nộp đơn xin xét lại quyết định. Tòa 
đặc trách không thể cứu xét lại 
quyết định bác đơn xin sửa đổim 
nhưng quý vị có thể nộp đơn xin 
sửa đổi khác  nếu có  thể trình Tòa 
đặc trách những sự kiện và hoàn 
cảnh mới. 

Nếu không hài lòng với quyết 
định chung cuộc của Tòa đặc 
trách thì sao? 
Quý vị có quyền nộp đơn với Tòa 
đặc trách Dân sự và Hành chánh 
(VCAT) để xin  họ xét lại quyết 
định đó. 
Quý vị phải nộp đơn trong vòng 28 
ngày sau khi nhận được giấy báo 
quyết định của Tòa đặc trách.  Đơn 

 
Muốn biết thêm chi 
tiết và nhờ giúp đỡ, 
xin liên lạc với Tòa 

án địa phương. 
 
 
Địa chỉ Trang mạng: 
www.vocat.vic.gov.au
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Tòa Đặc 
Trách Trợ 
Giúp Nạn 
Nhân Tội 

Phạm 
 
 

nộp với VCAT phải đóng lệ phí. 
Muốn biết thêm chi tiết xin tiếp 
xúc với ‘General List’ tại VCAT 
qua số 628 9755. 

Nếu tôi đã được hưởng trợ giúp 
đến mức tối đa thì sao? 

 
Tòa Đặc 

Trách Trợ 
 

 
 

Đơn xin 

Khi trợ giúp đã đến mức tối đa, 
Tòa đặc trách không thể chuẩn 
phán thêm trợ giúp nữa. Theo luật, 
Tòa đặc trách chỉ có thể cấp trợ 
giúp đến mức hạn định mà thôi. 
Các diện có mức hạn định khác 
nhau. 

Giúp Nạn 
Nhân Tội 

Phạm 

Sửa đổi 
(Variation Applications) 

 

 
 



   

Đơn xin sửa đổi là gì? 
Đơn xin sửa đổi là trường hợp 
muốn xin trợ giúp thêm ngoài 
khoản trợ giúp đã được Tòa đặc 

Những gì sẽ được cứu xét khi 
quyết định đơn xin sửa đổi? 
Tòa đặc trách phải để ý đến: 
• Bất cứ bằng chứng mới nào 

Nếu đơn xin của tôi được chấp 
thuận thì sao? 
1. Nếu việc sửa đổi bao gồm 

khoản tiền trả thẳng cho quý 

trách chuẩn phán khi đi đến quyết
định chung cuộc. 
 
Tôi phải nộp đơn với Tòa đặc 
trách trong thời gian bao lâu? 
Quý vị phải nộp đơn xin sửa đổi 
bất cứ lúc nào sau khi đã có 
quyết định chung cuộc về đơn 
xin trợ giúp. Hạn chót là 6 năm 
sau khi Tòa đặc trách đã chuẩn 
phán trợ giúp. 
 

được trình trước Tòa. 
• Bất cứ thay đổi nào về hoàn 

cảnh đã xảy ra. 
• Bất cứ khoản tiền nào người 

nộp đơn đã nhận được hoặc 
còn thiếu người nộp đơn. 

• Bất cứ điều gì khác mà Tòa 
đặc trách nhận thấy có liên 
hệ. 

 
Bao lâu sau thì có quyết định? 
Tòa đặc trách cố gắng đi đến 

vị, Tòa đặc trách sẽ gởi giấy 
báo xác định tòa đã ban hành 
án lệnh chuẩn phán và chẳng 
bao lâu sau, chi phiếu sẽ 
được gởi đến quý vị. 

2. Nếu việc sửa đổi bao gồm 
khoản tiền trả thẳng cho tổ 
chức/cá nhân cung cấp dịch 
vụ, cả quý vị lẫn dịch vụ đó 
sẽ nhận được giấy báo kết 
quả và chẳng bao lâu sau, chi 
phiếu sẽ được gởi đến tổ 
Nếu tôi là thiếu nhi khi được 
Tòa đặc trách chuẩn phán trợ 
giúp thì sao? 
Kỳ hạn 6 năm không áp dụng với 
quý vị. Nếu quyết định chuẩn 
phán được ban hành lúc quý vị 
dưới 18 tuổi, quý vị có thể nộp 
đơn xin sửa đổi cho đến khi quý 
vị được 24 tuổi. 
 
Tôi nộp đơn xin sửa đổi bằng 
cách nào? 
Quý vị phải nộp đơn xin sửa đổi 
với Tòa đặc trách, đính kèm tất 
cả những giấy tờ bổ sung, chẳng 
hạn như giấy khảo giá, biên lai 
và/hay bản báo cáo. 

quyết định về đơn xin sửa đổi 
trong vòng 2 tuần lễ sau khi nhận 
đơn. Đôi khi cũng xảy ra trường 
hợp bị trì trệ và phải mất thời 
gian lâu hơn, đặc biệt nếu đó là 
đơn xin cũ đã được xếp vào diện 
hồ sơ lưu. 
 
Tôi sẽ được thông báo kết quả 
bằng cách nào? 
Tòa đặc trách sẽ gởi giấy báo cho 
quý vị biết kết quả của đơn xin 
sửa đổi. Giấy báo sẽ được gởi 
đến quý vị ngay khi Thẩm phán 
Tòa đặc trách đã đi đến quyết 
định. 

chức/người cung cấp dịch vụ.
3. Nếu việc sửa đổi bao gồm 

việc chuẩn thuận chi phí 
trong tương lai, Tòa đặc trách 
sẽ gởi giấy báo cho cả quý vị 
lẫn tổ chức/cá nhân cung cấp 
dịch vụ biết kết quả của đơn 
xin. Khi nhận hóa đơn/biên 
lai của họ, quý vị nên gởi 
thẳng đến Tòa đặc trách để 
được thanh toán. 

 
 
 
 
 
 
 

 


