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GIỚI THIỆU VỀ NATIONAL REDRESS 

SCHEME  
National Redress Scheme (Chương Trình Bồi Thường Toàn Quốc) l  gì? 

National Redress Scheme cung cấp sự hỗ trợ cho những người bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ 

trong các tổ chức chính phủ và các tổ chức nhất định khác.  

Các tổ chức này bao gồm những cơ sở do chính phủ điều hành, chẳng hạn như trường học và cơ sở 

chăm sóc ngoài gia đình (dành cho trẻ em và thanh thiếu niên không thể sống với cha mẹ, gia đình 

hoặc người chăm sóc chính).  

National Redress Scheme cũng bao gồm những cơ sở điều hành bởi tổ chức từ thiện của nhà thờ, câu 

lạc bộ thể thao và các tổ chức khác. Các tổ chức này gồm có nhà thờ Công Giáo, Anh Giáo và Thống 

Nhất Giáo, Hướng Đạo Úc, YMCA và Cứu Thế Quân.  

Tại www.nationalredress.gov.au có danh sách đầy đủ các tổ chức đã tham gia National Redress 

Scheme. 

National Redress Scheme bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7, 2018 và sẽ hoạt động trong 10 năm. 

Bạn có thể làm đơn từ ngày 1 tháng 7, 2018 đến 30 tháng 6, 2027.  

Chương Trình này là chương trình thay thế cho việc yêu cầu bồi thường thông qua tòa án.  

National Redress Scheme cung cấp những gì? 

National Redress Scheme có thể cung cấp 3 điều: 

1. một người nói chuyện về cảm xúc của bạn (các dịch vụ tư vấn và tâm lý); 

2. phúc đáp cá nhân từ tổ chức chịu trách nhiệm; và 

3. trả tiền. 

Mỗi đơn sẽ được xem xét trên cơ sở cá nhân. Khoản thanh toán bạn có thể được đề nghị có thể nằm 

trong khoảng từ dưới 10.000 đô-la đến 150.000 đô-la, tùy hoàn cảnh.  

Mọi thông tin về đơn của bạn và quyết định sẽ được bảo mật. Thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng cho 

các mục đích của Chương Trình, có thể gồm có chia sẻ một số thông tin với các tổ chức liên quan. 

Ngoài việc nhận sự hỗ trợ trong dịch vụ của National Redress Scheme, bạn cũng có thể được giúp 

làm đơn.  
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Ai có thể l m đơn? 

Bạn có thể làm đơn tham gia National Redress Scheme nếu bạn: 

 bị lạm dụng tình dục trẻ em trước ngày 1 tháng 7 2018 trong một tổ chức đã tham gia 

National Redress Scheme, và 

 trên 18 tuổi hoặc sẽ được 18 tuổi trước ngày 30 tháng 6, 2028, và 

 là công dân Úc hoặc thường trú nhân. 

Bạn có thể làm đơn tham gia National Redress Scheme ngay cả khi sự việc lạm dụng xảy ra cách đây 

rất lâu. 

Bạn không thể làm đơn tham gia National Redress Scheme nếu: 

 bạn đã nhận được một đề nghị của National Redress Scheme,  

 trước đây bạn đã làm đơn và đơn của bạn không được chấp thuận;  

 tòa án đã phán quyết rằng tổ chức đó phải trả tiền bồi thường (mặc dù bạn có thể làm đơn 

liên quan đến các tổ chức khác); hoặc  

 bạn đang ngồi tù. 

Đơn của bạn sẽ được xét duyệt khác hơn nếu bạn: 

 hiện tại dưới 18 tuổi; hoặc 

 đã bị kết án và phạt tù 5 năm trở lên.  

Cách l m đơn 

Để tiếp cận National Redress Scheme, bạn sẽ cần phải mô tả những gì đã xảy ra với bạn. Bạn sẽ cần 

phải cung cấp thông tin này trong đơn của bạn. 

Bạn có thể làm đơn trực tuyến hoặc sử dụng mẫu đơn giấy. 

Bạn có thể lấy mẫu đơn giấy bằng cách: 

 tải mẫu đơn về từ www.nationalredress.gov.au; 

 gọi số 1800 737 377 và yêu cầu gửi mẫu đơn cho bạn; hoặc 

 hỏi dịch vụ hỗ trợ để xin mẫu đơn. 

Bạn có thể làm đơn trực tuyến thông qua MyGov.  
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Đơn của tôi sẽ được xem xét như thế nào?  

Đơn của bạn sẽ được xem xét cùng với bất kỳ hồ sơ hoặc thông tin khả dụng nào từ tổ chức hoặc các 

tổ chức mà bạn ghi tên. Nếu National Redress Scheme xác định rằng các sự kiện đó có khả năng đã 

xảy ra, đề nghị bồi thường sẽ được đưa ra. 

Nhận sự trợ giúp và hỗ trợ  

Các dịch vụ thông dịch được cung cấp thông qua Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National - Dịch 

Vụ Thông Phiên Dịch Toàn Quốc) nếu bạn cần có thông dịch viên giúp bạn nói chuyện với National 

Redress Scheme. 

Bạn có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ (Redress Support Services) để giúp bạn làm đơn và cung cấp 

sự hỗ trợ với bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.  

Cũng có dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí và tài chính để giúp bạn hiểu được các lựa chọn của mình.  

Thông tin bổ sung về cách làm đơn và quyết định chấp nhận hay từ chối đề nghị bồi thường có trong 

tờ thông tin có tên là ‘Làm đơn yêu cầu bồi thường’ (có bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác nhau 

bao gồm tiếng Việt).  

 

Để tìm dịch vụ hỗ trợ, hoặc: 

Truy cập www.nationalredress.gov.au hoặc  

Gọi cho National Redress Scheme theo số 1800 737 377 

Nếu bạn cần thông dịch viên, hãy gọi cho TIS National theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi 

cho National Redress Scheme theo số 1800 737 377. 

 

Khuyến cáo  

Trang kế cung cấp định nghĩa về lạm dụng tình dục trẻ em trong tổ chức. 

Bạn có thể thấy buồn khi đọc trang này. 

Nếu muốn trao đổi với một người về cảm xúc của mình, bạn có thể liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ 

miễn phí và bảo mật (Redress Support Services) theo số điện thoại bên trên.  

Nếu cần sự giúp đỡ ngay lập tức, bạn có thể gọi cho: 

 Beyond Blue 1300 22 4636  

 Lifeline 13 11 14  

 1800 Respect 1800 737 732  

http://www.nationalredress.gov.au/
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 Suicide Call Back Service - Dịch Vụ Gọi Lại Liên Quan Đến Tự Sát 1300 659 467  

 Mensline 1300 78 99 78  

 Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cho Triple Zero (000)  

Lạm dụng tình dục trẻ em là gì? 

Lạm dụng tình dục trẻ em là khi một người lôi kéo một người dưới 18 tuổi vào các hoạt động tình 

dục mà họ không đồng ý hoặc không hiểu.  

Lạm dụng tình dục trẻ em có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở): 

 đụng chạm mang bản chất tình dục ở bất bộ phận nào trên cơ thể, hoặc có mặc quần áo hoặc 

không; 

 chuẩn bị hoặc khuyến khích một đứa trẻ tham gia sinh hoạt tình dục; 

 quan hệ tình dục dưới bất kỳ hình thức nào với một đứa trẻ; 

 thuyết phục hoặc cưỡng ép một đứa trẻ tham gia sinh hoạt tình dục; 

 hành vi tình dục thực hiện bởi một người trưởng thành bất kỳ giới tính nào, với một đứa trẻ 

bất kỳ giới tính nào.  

Khi nào một tổ chức phải chịu trách nhiệm? 

National Redress Scheme quy trách nhiệm cho các tổ chức đối với hành vi lạm dụng tình dục trẻ em 

mà lẽ ra họ phải ngăn chặn.  

Một tổ chức phải chịu trách nhiệm đối với hành vi lạm dụng nếu họ để cho bạn tiếp xúc với kẻ lạm 

dụng bạn. 

Ví dụ, nếu hành vi lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra: 

 tại cơ sở của một tổ chức, chẳng hạn như trường học, nhà thờ, câu lạc bộ hoặc trại mồ côi 

 tại địa điểm ở đó diễn ra các hoạt động của một tổ chức, chẳng hạn như địa điểm cắm trại 

hoặc cơ sở thể thao 

 tại bất kỳ địa điểm nào khác và được thực hiện bởi một viên chức của một tổ chức, chẳng hạn 

như giáo viên, chức sắc tôn giáo như linh mục hoặc nữ tu, huấn luyện viên thể thao hoặc 

trưởng trại.  


