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LÀM ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
Tờ thông tin này cung cấp thông tin khái quát về quy trình làm đơn yêu cầu bồi thường từ National 

Redress Scheme (Chương Trình Bồi Thường Toàn Quốc). 

Khi nào bạn có thể làm đơn? 

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 vào bất kỳ lúc nào từ nay đến 30 tháng 6, 2027.  

Cách làm đơn?  

Bạn có thể điền đơn giấy hoặc trực tuyến.  

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 xin mẫu đơn. 

Bạn có thể làm đơn trực tuyến thông qua MyGov. Nếu chưa có tài khoản MyGov, bạn có thể tạo một tài 

khoản bằng cách truy cập my.gov.au.  

Nếu sử dụng đơn giấy, bạn hãy gửi đơn đã điền đến: 

NRS 

Reply Paid 7750 

Canberra BC ACT 2610 

Australia 

Vui lòng sao chụp và giữ một bản mẫu đơn đã điền của mình trước khi gửi cho chúng tôi. 

Trong đơn, bạn sẽ được yêu cầu chia sẻ những gì đã xảy ra với bạn và tác động của nó đối với cuộc sống 

của bạn. Không cần phải cung cấp thông tin ch ng minh khác, mặc dù bạn có thể cung cấp nếu bạn 

muốn.  

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 ch c liên quan. 

Bạn có thể nhờ một người bạn đã biết giúp bạn điền đơn, hoặc nhờ các dịch vụ hỗ trợ miễn phí (Redress 

Support Services) trợ giúp.  

 

http://www.nationalredress.gov.au/
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Nhờ giúp đỡ 

Cũng có các dịch vụ hỗ trợ miễn phí, bảo mật để giúp đỡ và hỗ trợ bạn trước, trong và sau quy trình làm 

đơn. Để tìm dịch vụ hỗ trợ, hãy gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National - Dịch Vụ Thông Phiên 

Dịch Toàn Quốc) theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho National Redress Scheme theo số 1800 737 377. 

Nếu bạn cần ai đó làm việc với National Redress Scheme thay mặt cho bạn, họ cần phải điền vào một 

mẫu đơn ‘Redress Nominee form’ (Mẫu Đơn Người Được Chỉ Định Bồi Thường). 

Giải quyết đơn của bạn 

Đơn của bạn sẽ được xem xét dùng một quy trình tiêu chuẩn có tính đến một số yếu tố tiêu chuẩn. Những 

Người Quyết Định Độc Lập sẽ xem xét đơn của bạn. Họ không phải là nhân viên chính phủ hay có liên hệ 

với bất kỳ tổ ch c nào tham gia National Redress Scheme.  

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

ch c mà bạn ghi tên. Nếu một Người Quyết Định Độc Lập xác định rằng các sự kiện đó có khả năng đã 

xảy ra, thì đề nghị sẽ được đưa ra. 

Đề nghị bồi thường 

Khi đơn của bạn đã được giải quyết, bạn sẽ nhận được thông báo giải thích về kết quả. Nếu không hài 

lòng với kết quả đó, bạn có thể yêu cầu xem xét.  

Nếu đơn của bạn thành công, thông báo này sẽ cho bạn biết số tiền thanh toán được đề nghị cho bạn. Nó 

cũng sẽ giải thích các chi tiết về dịch vụ tư vấn và tâm lý dành cho bạn. Thông báo đó sẽ đề nghị bạn 

nhận xác nhận (phúc đáp cá nhân trực tiếp) của tổ ch c chịu trách nhiệm. 

Thông báo đó sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ khả dụng để giúp bạn cân nhắc đề nghị đó và 

nên làm gì tiếp theo. Các dịch vụ hỗ trợ cũng có thể cung cấp một người thảo luận về cảm xúc của bạn.  

Cách chấp nhận hoặc từ chối đề nghị bồi thường 

Để chấp nhận một đề nghị của National Redress Scheme, bạn phải ký tên và gửi lại giấy chấp nhận trong 

vòng sáu tháng. Nếu bạn không chấp nhận đề nghị trong vòng sáu tháng, National Redress Scheme sẽ 

xem là đề nghị đó đã bị từ chối. Thông báo nhắc sẽ được gửi cho bạn khi bạn có 30 ngày còn lại để chấp 

nhận đề nghị. Nếu bạn cần thêm thời gian, bạn có thể yêu cầu gia hạn thời gian này.  

Nếu bạn quyết định chấp nhận đề nghị, có nghĩa là bạn: 

 không thể thực hiện bất kỳ sự kiện tụng dân sự nào khác chống lại tổ ch c có trách nhiệm và 

những người liên kết với họ đối với hành vi lạm dụng đó (mặc dù không phải là kẻ lạm dụng có 

tên); và 

 sẽ không được quyền nhận bất kỳ hình th c bồi thường nào khác từ tổ ch c đó trong tương lai đối 

với hành vi lạm dụng đó. 

Bạn nên tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí và bảo mật của National Redress Scheme trước khi ký 

giấy chấp nhận.  
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Để từ chối đề nghị, bạn cần phải ký tên và gửi lại giấy cho biết rằng bạn từ chối đề nghị. Khi đề nghị bị từ 

chối, bạn không thể nộp thêm bất kỳ đơn nào nữa theo chương trình National Redress Scheme về hành vi 

lạm dụng đó. Bạn vẫn có thể tiến hành kiện hình sự (đến cảnh sát) về một tổ ch c.  

Để biết thêm thông tin 

Để tìm hiểu thêm thông tin về National Redress Scheme, hãy 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. 

http://www.nationalredress.gov.au/

