Tờ Thông tin
Các Hình thức Nhận con nuôi
Ở Úc có hàng trăm người đang đợi để được nhận
con nuôi nhưng có rất ít trẻ em được đem cho để
người khác nhận làm con nuôi. Trong năm 2012-13,
ở Úc có 339 trẻ em được nhận làm con nuôi*, trong
số này hơn 1/3 là trường hợp nhận con nuôi từ nước
ngoài.

Tasmania
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/adoption/adoptio
n_services

So với nhiều năm trước, việc nhận con nuôi giờ đây
đã khác đi rất nhiều vì nhiều người chọn cách
thứcmở, theo đó, họ có thể giữ liên lạc với cha mẹ
nuôi, được biết thông tin về con mình, và trong một
số trường hợp thậm chí họ còn có thể gặp con sau
khi con được nhận làm con nuôi.

Tay6 Úc
https://www.dcp.wa.gov.au/FosteringandAdoption/Ad
optionAndHomeForLife/Pages/AllAboutAdoption.asp
x

Điều quan trọng là bạn phải hiểu đầy đủ các quyền
hạn của mình về việc nhận con nuôi. Nếu vẫn còn do
dự về vấn đề tự nuôi con hay cho đứa con để người
khác nhận làm con nuôi, bạn có nhiều thời gian để
quyết định.
Bạn không buộc phải có quyết định dứt khoát để cho
đứa con cho người khác nhận làm con nuôi cho đến
khi sinh xong.

Nam Úc
www.adoptions.sa.gov.au

Lãnh địa Bắc Úc
http://www.childrenandfamilies.nt.gov.au/Adoption/
*Đọc thêm: Women’s Forum Australia (Diễn đàn
Phụ nữ Úc) đã công bố công trình nghiên cứu gần
đây của họ về đề tài nhận con nuôi.
'Adoption Rethink' nghiên cứu về các thủ tục nhận
con nuôi hiện nay tại Úc và đưa ra các khuyến nghị
về những thay đổi sẽ cải tiến các thủ tục vì lợi ích
của người phụ nữ và gia đình họ.

Trong thời gian này, bạn có thể nhờ người của bất
kỳ cơ quan nào được liệt kê dưới đây hoặc dịch vụ
hỗ trợ thai nghén tại địa phương của bạn tư vấn cho
mình để bạn suy nghĩ cặn kẽ và giải quyết các cảm
xúc của mình.
Queensland
www.childsafety.qld.gov.au/adoption
New South Wales
http://www.community.nsw.gov.au/docs_menu/paren
ts_carers_and_families/fostering_and_adoption/adop
tion.html
Lãnh địa Thủ đô Úc Đại Lợi
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs/adop
tions
Victoria
http://www.cyf.vic.gov.au/adoption‐permanent‐care/m
ore‐resources/publications/considering‐adoption
Muốn biết thêm thông tin về Dịch vụ Hỗ trợ Thai nghén (Pregnancy Support Services)
gọi số 1300 792 798 nếu gọi từ Qld, NSW, Victoria hoặc ACT
gọi số 1300 655 156 nếu gọi từ SA, WA, Tasmania hoặc NT

Pregnancy Help Australia
www.pregnancysupport.com.au

