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Phần giới thiệu
Tập tài liệu này bàn về các vần đề gì?
Mối quan tâm lớn của người chăm sóc cho một người khiếm tật là: người mà họ đang chăm lo sẽ được
lo liệu như thế nào trong tương lai khi chính họ không còn khả năng cung cấp tình thương, yểm trợ và
chăm sóc nữa. Đây là mối quan ngại lớn nhất của cha mẹ của các người khiếm tật có nhu cầu hỗ trợ
cao. Hầu hết các người khiếm tật đều có khả năng tự quyết định hoặc đóng góp cho quá trình quyết định
về các nhu cầu, hỗ trợ và chăm sóc trong tương lai của họ. Tuy nhiên, một số người khiếm tật chỉ có thể
tự chủ được cuộc sống của họ ở một mức độ thấp và vì thế sẽ không tích cực tham gia vào quá trình
quyết định này được.
Nghiên cứu cho thấy nhiều người muốn đóng góp những khoản tài chánh riêng để lo liệu cho các nhu
cầu chăm sóc và chỗ ở mai sau của người khiếm tật nhưng không biết những giai đoạn phải thực hiện
để hoạch định cho tương lai. Tập tài liệu này được viết ra để trợ giúp những người có thân nhân khiếm
tật cùng gia đình và những người chăm sóc có những thông tin và yểm trợ để hoạch định cho phúc
lạc tương lai của một người có nhu cầu hỗ trợ cao. Sách được soạn thảo để giúp các gia đình cứu xét
những vấn đề liên quan đến các quyết định dựa trên những hiểu biết đúng đắn. Sách khuyến khích gia
đình, đặc biệt là các bậc cha mẹ, chiếu cố đến các nhu cầu tương lai của chính họ cũng như các nhu cầu
của người con khiếm tật.
Những thông tin này nhằm giúp các gia đình hoạch định những thu xếp về chăm sóc lâu dài trong tương
lai cho thân nhân khiếm tật. Nếu có thể được, những thu xếp này nên mang tính cách tích cực, có thể
duy trì lâu dài, uyển chuyển và hoàn thành được những ước muốn của cả thân nhân khiếm tật lẫn gia
đình của họ. Tìm người tín nhiệm để được lời khuyên và để họ dấn thân lâu dài vào kế hoạch này có thể
là một vấn đề lớn cho gia đình và có thể ảnh hưởng đến khả năng quyết định của họ. Thông tin trong
tập tài liệu này nêu lên các câu hỏi và đưa ra những giải đáp khả hữu cho các vấn đề hoạch định trong
tương lai. Tập sách này chỉ là một hướng dẫn và quí vị cần có sự cố vấn về luật pháp và tài chánh thích
hợp trước khi thực hiện kế hoạch của mình. Chúng tôi có thêm các chi tiết ở phần cuối sách về những
người mà quí vị có thể hỏi ý kiến.

Những nét đại cương của tập tài liệu này
Tập sách này được chia thành nhiều phần để giúp các gia đình điểm qua các lựa chọn sẵn có khi thực
hiện kế hoạch cho tương lai. Trong khi quí vị có thể sắp đặt sẵn các phương thức để bảo đảm tương lai
tài chánh cho thân nhân, hoạch định cho tương lai đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ đơn thuần hiểu biết về các
quá trình luật pháp sẵn có. Hoạch định cho tương lai là thực hiện ngay bây giờ các bước để sắp đặt sẵn
các kế hoạch, chứ không phải là chờ tới khi quí vị đã lớn tuổi và không còn khả năng cung cấp mức độ
chăm sóc mà người khiếm tật cần.
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Tập tài liệu này được chia thành năm phần:
Phần 1: Hoạch định tương lai: những điều cần xem xét giúp gia đình suy nghĩ kỹ lưỡng về một số
vấn đề cần xem xét khi hoạch định cho tương lai của thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao và khuyến khích
gia đình chọn phương hướng hoạch định ‘trọn đời’.
Phần 2: Hoạch định cho tương lai: lựa chọn đúng nói về các lựa chọn sẵn có cho các gia đình khi
hoạch định cho tương lai và được viết theo hình thức câu hỏi và trả lời để giúp quí vị tìm các thông tin liên
hệ tới các nhu cầu của mình.
Phần 3: Thiết lập ủy thác xem xét cách thức thiết lập một ủy thác để cung ứng cho một thân nhân có
nhu cầu hỗ trợ cao và gồm có các câu hỏi và trả lời về ủy thác.
Phần 4: Làm sao để được cố vấn về luật pháp và tài chánh đưa ra những lời khuyên về cách làm
thế nào để có được cố vấn về luật pháp và tài chánh và bao gồm những tờ thông tin trong đó quí vị điền
vào các chi tiết của mình nhằm giúp các cố vấn luật pháp và tài chánh có những lời khuyên tốt nhất cho
quí vị.
Phần 5: Những chi tiết liên lạc hữu ích cung cấp những chi tiết liên lạc tại các tiểu bang và lãnh thổ và
đề nghị một số tài liệu đọc thêm.
Phần 6: Các mẫu hoạch định cung cấp một danh sách kiểm tra kế hoạch chăm sóc để quí vị cùng gia
đình kiểm tra lại, và một mẫu cung cấp thông tin để quí vị điền và cung cấp cho luật sư.

Vài nét về cách biên soạn tập tài liệu này
Câu hỏi và trả lời
Những câu hỏi và trả lời được nêu ra trong tập sách này là những câu hỏi cha mẹ và những thân nhân
khác thường hỏi nhất khi nói về hoạch định tương lai.

Của cải, tiền bạc và tài sản
Trong tập sách này, của cải của người hoặc của ủy thác được gọi là của cải của họ. Của cải được dùng
ở đây có thể bao gồm cả đất đai hoặc bất động sản, tiền, cổ phiếu hoặc bất cứ loại của cải nào khác. Các
luật sư cũng có thể dùng chữ tài sản khi đề cập tới của cải.
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Phần 1
Hoạch định tương lai: những điều cần xem xét
Để có thể lo liệu cho tương lai của một thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao, điều quan trọng là quí vị cần có
thì giờ nghiền ngẫm về những hy vọng và ước mơ của quí vị cho tương lai của người thân này cũng như
nghiền ngẫm về những hy vọng và ước mơ của chính bản thân người này. Việc làm này sẽ tạo ra một
viễn ảnh giúp quí vị đề ra sẵn các kế hoạch nhằm thực hiện viễn ảnh đó với hết mọi khả năng của mình.
Không thể có tình trạng ‘một cỡ vừa mọi người’ bởi vì mỗi người đều có những hy vọng, ước mơ và
mong muốn riêng.
Khi gia đình phải đối diện với việc làm thế nào để cung cấp một tương lai lâu bền và những gì bảo vệ cho
người thân, những thông tin có sẵn để giúp họ quyết định có thể chỉ giới hạn trong sự cố vấn của các luật
sư và các chuyên viên kế hoạch tài chánh mà chính những người này có thể cũng không có những kiến
thức đúng trong lãnh vực này. Nhiều người khiếm tật ngày nay vẫn tiếp tục còn sống sau khi cha mẹ của
họ đã qua đời, vì thế ngày nay việc chuẩn bị cho tương lai trở nên quan trọng hơn so với trước đây. Mỗi
gia đình có những nhu cầu đa dạng tùy theo hoàn cảnh của gia đình đó.
Người khiếm tật và những người chăm sóc cho họ có thể tích cực tham gia trong việc hoạch định cho
tương lai. Điều cốt yếu là phải có một viễn ảnh rõ rệt về tương lai sẽ như thế nào và lập một kế hoạch
thực hiện nó. Là cha mẹ, điều quan trọng là quí vị cần hỏi: ‘Con tôi có những mong muốn gì về sự hỗ trợ
cho mai sau và tôi hy vọng và ước muốn những gì cho con tôi?’ Khi nghiền ngẫm câu hỏi nầy bao gồm
các thân nhân khác là một việc có lợi cho các bậc cha mẹ để con cái và những thành viên khác trong
gia đình có cơ hội đóng góp ý kiến vào quá trình này. Toàn thể gia đình hãy cùng nhau hợp tác đồng thời
khuyến khích thân nhân khiếm tật tham dự vào quá trình nầy càng nhiều càng tốt.
Để tránh mâu thuẫn sau này, hãy bảo đảm mọi người có thảo luận với nhau về các nhu cầu hiện tại và
tương lai của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên trọng tâm của các cuộc thảo luận vẫn là thân nhân
khiếm tật. Điều hệ trọng là bất cứ khi nào có thể được, thân nhân khiếm tật được cho cơ hội để đóng
góp ý kiến càng nhiều càng tốt vào viễn ảnh tương lai của chính họ và được sự hỗ trợ để thực hiện viễn
ảnh đó. Mức độ nhận thức hiểu biết của người khiếm tật sẽ ảnh hưởng tới khả năng tham dự vào những
quyết định này. Trong khi nghiền ngẫm về viễn ảnh này và hoạch định cho tương lai, điều thiết yếu là luôn
đặt người khiếm tật vào giữa trọng điểm của mọi sự chú ý.
Nghĩ về việc lo liệu tương lai lâu bền cho một người con khiếm tật có thể gây ra nhiều nỗi sợ hãi và lo
lắng. Tìm một người nào đó trong vòng sinh hoạt hoặc cộng đồng của quí vị để được hỗ trợ và hướng
dẫn khi cứu xét các vấn đề này có thể là một điều hữu ích. Hãy nghĩ xem quí vị có thể đến đâu để tìm sự
hỗ trợ nầy. Soạn ra một ‘danh sách ước muốn’ về tất cả những thứ mà thân nhân khiếm tật mong muốn vì
danh sách này sẽ giúp quí vị và những người khác tiếp nối quí vị sau này đưa ra những quyết định đúng
đắn để mang lại phúc lạc cho thân nhân khiếm tật. Cập nhật danh sách này khi thân nhân khiếm tật lớn
tuổi hơn và khi hoàn cảnh thay đổi.
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Hoạch định cho hỗ trợ tương lai của một người có nhu cầu hỗ trợ cao không phải chỉ đơn thuần là điều
gì sẽ xảy ra sau khi quí vị qua đời. Đời sống của chúng ta đầy những bấp bênh và kế hoạch của quí vị
có thể phải được thực hiện ngay ngày mai thay vì là ở một thời điểm xa xôi trong tương lai. Có những
trường hợp trong đó lo liệu cho một người ở một thời điểm sớm hơn là điều đáng được làm – thí dụ như
trong trường hợp người cung cấp tài chánh chính yếu vì lý do bệnh hoạn nên rất có thể không còn khả
năng để tiếp tục quản lý công việc cho người khiếm tật nữa.
Một tương lai lâu bền, có tính cách bảo vệ cho con cái bị khiếm tật sẽ có nhiều triển vọng đạt được nếu có
những người khác về lâu về dài tận tụy lo lắng cho họ. Quí vị có thể thiết lập một nhóm người như vậy như
là một phần trong kế hoạch của mình. Nhóm này thường được gọi là ‘nhóm yểm trợ’ hoặc ‘mạng lưới cá
nhân’. Nhóm yểm trợ hoặc mạng lưới cá nhân có thể bao gồm gia đình, bè bạn, và những người khác cam
kết lo lắng cho thân nhân của quí vị, thí dụ như một người đại diện bênh vực quyền lợi thân cận với thân
nhân này hoặc là một người trưởng thượng ở nhà thờ.
Trước khi đến tìm sự cố vấn về luật pháp hoặc tài chánh điều quan trọng là quí vị cần suy nghĩ để biết
càng rõ ràng càng tốt nhu cầu của mình (mục tiêu và kế hoạch). Nếu quí vị đã có sẵn kế hoạch, quí vị sẽ
dễ tìm được những lời khuyên có liên quan đến hoàn cảnh của mình hơn. Viễn ảnh càng rõ thì quí vị lại
càng dễ hoạch định và theo sát kế hoạch đã vạch. Trong khi thực hiện kế hoạch sẽ có nhiều thử thách, kể
cả những phản ứng của những người và những cơ quan muốn làm quí vị thoái chí nản lòng. Được người
trong cũng như ngoài gia đình hỗ trợ cho viễn ảnh của quí vị sẽ giúp quí vị giữ được phương hướng của
mình. Một khi kế hoạch đã được hình thành và khai triển tốt, quí vị có thể thường xuyên cập nhật để phản
ánh những nhu cầu thay đổi của thân nhân khiếm tật.
Sau đây là một số ý kiến về những điều mà quí vị có thể muốn xem xét như là một bước khởi đầu. Quí vị
cần phải rõ ràng chi tiết khi nghiền ngẫm bảng kiểm tra dưới đây. Rất có thể là quí vị sẽ không đạt được
hết mọi mục tiêu đã được xác định rõ, nhưng đừng để cho điều này khiến cho quí vị ngừng hoạch định và
hành động để đạt một kết quả tích cực cho tương lai.
 Người khiếm tật hy vọng và ước mơ những gì và quí vị hy vọng và ước mơ những gì cho họ?
 Hiện thời người này diễn đạt nhu cầu của họ như thế nào?
 Một chỗ ở như thế nào sẽ thỏa mãn được nhu cầu và ước muốn của người này?
 Điều gì quan trọng để duy trì những quan hệ xã hội có giá trị và những tương giao của họ, và trong
lãnh vực quan hệ họ ước muốn những gì cho tương lai?
 Những hoạt động gì họ đang ưa thích hiện tại hoặc ước muốn trong tương lai?
 Những gì là điều họ ưa thích và không ưa thích (kể rõ và bao gồm luôn cả thức ăn, âm nhạc, môi
trường, và con người)?
 Nhu cầu học hỏi và giáo dục của họ là gì?
 Làm sao chúng ta hoặc những người khác có thể hỗ trợ để họ đạt được các hy vọng và ước mơ
của họ?
Bản liệt kê này có sẵn để quí vị điền vào ở Phần 6.
Phần khó nhất của quá trình này là biến những hy vọng và ước muốn của người khiếm tật cũng như
những hy vọng và ước muốn của quí vị thành một kế hoạch rõ ràng và ngắn gọn.
Nếu đây là lần đầu tiên quí vị hoạch định, quí vị cần tiếp tục phát triển ý tưởng để xây dựng kế hoạch
và điều chỉnh nó theo thời gian.
Nếu quí vị đã thành lập một kế hoạch, tập sách này và những vấn đề được đặt ra có thể hữu ích để giúp
quí vị tái xét, cập nhật và hoạch định một cách cụ thể hơn.
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Một khi quí vị đã hoạch định theo hết khả năng suy nghĩ của mình, hãy xét xem quí vị có cần thêm lời
khuyên của một luật sư hoặc một cố vấn tài chánh về việc kế hoạch này sẽ có triển vọng hoạt động như
thế nào.
Sau đây là tóm lược một số điều cần ghi nhớ khi quí vị tìm phương cách để lo liệu cho một thân nhân.
Trong số những vấn đề này, nhiều vấn đề sẽ được giải thích cặn kẽ hơn trong phần sau của tập
sách này.
 Đặt thân nhân khiếm tật vào trọng tâm chính của viễn ảnh và mọi hoạch định, đồng thời khuyến khích
họ tham gia vào càng nhiều càng tốt.
 Bao gồm những người khác khi bàn thảo về viễn ảnh và kế hoạch. Những người này lý tưởng nên là
các anh chị em, những thành viên khác trong gia đình kể cả những bà con họ hàng gần gũi với người
khiếm tật và những người cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc cho người có nhu cầu hỗ trợ cao.
 Nghiên cứu các bước cần thiết để hoàn thành viễn ảnh này - những bước này làm thành kế hoạch
của quí vị.
 Thu thập thông tin và lời khuyên để giúp quí vị trong việc hoạch định.
 Tạo một kế hoạch bao gồm mọi bước để đạt được các kết quả mà quí vị đã nhận ra – khai triển một
kế hoạch cho phép quí vị có nhiều khả năng kiểm soát hơn việc gì sẽ xảy ra trong tương lai.
 Chọn phương cách ‘cả đời’ khi khai triển kế hoạch. Đây không phải chỉ là việc người khiếm tật được
chăm lo như thế nào về mặt tài chánh mà còn là cách thức đạt được các hy vọng và ước muốn và có
một cuộc sống phản ánh những điều này.
 Thực hiện từng bước một bởi vì xây dựng nền tảng vững chắc sẽ tạo nên một tương lai lâu bền hơn
cho người khiếm tật.
 Bàn bạc với những người khác trong cộng đồng hoặc trong vòng sinh hoạt của quí vị và xét việc thiết
lập một ‘nhóm yểm trợ’ hoặc ‘mạng lưới cá nhân’, với mục đích bảo vệ cho thân nhân và viễn ảnh của
quí vị về lâu về dài.
 Trước khi đến tìm sự cố vấn luật pháp và tài chánh, điều quan trọng là quí vị cần suy nghĩ để biết càng
rõ ràng càng tốt nhu cầu của mình (mục tiêu và kế hoạch).
 Hãy linh động để đối phó với những thử thách và đổi thay.
 Lập một ‘danh sách ước muốn’ để giúp người khác thay mặt cho thân nhân khiếm tật đưa ra
các quyết định.
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Quá Trình Hoạch Định

Viễn ảnh
(bao gồm những người khác)

Hoạch định
(bao gồm những
người khác)

Cố vấn tài chánh
Tìm đến cố vấn luật pháp
Giám hộ Sự ủy quyền

Chúc thư,
ủy thác
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Tìm đến sự cố vấn
và hỗ trợ của cộng đồng

Các hỗ trợ chính
thức (chỗ ở, hỗ trợ
có phí, dịch vụ)

Các hỗ trợ không
chính thức
‘nhóm yểm trợ’,
giúp đỡ từ
gia đình, bè bạn

Phần 2
Hoạch định cho tương lai: lựa chọn đúng
(câu hỏi và trả lời)
Tại sao cần hoạch định đặc biệt cho các trường hợp khiếm tật?
Quí vị không bắt buộc phải có những thu xếp đặc biệt cho một thân nhân khiếm tật. Việc cần nghĩ xem
có nên có hay không các thu xếp đặc biệt tùy thuộc vào năng lực của người khiếm tật, những nguồn
lực có sẵn, và ước muốn của quí vị cho tương lai.
Nếu người khiếm tật có thể quản lý tiền bạc của họ hoặc quản lý tiền bạc với trợ giúp không chính thức,
quí vị sẽ ít có triển vọng phải có các thu xếp đặc biệt. Quí vị có thể sử dụng các nguồn lực trong gia đình
y hệt như trong trường hợp quí vị lo liệu cho các thân nhân không bị khiếm tật. Quí vị có thể tặng dữ của
cải cho người khiếm tật qua chúc thư hoặc một ủy thác y như quí vị tặng dữ cho các thân nhân khác –
thường bằng một món tặng dữ đơn giản thông thường.
Tuy nhiên, có hai lý do chính tại sao có các thu xếp đặc biệt lại có thể là một điều tốt.
 Nếu sự khiếm tật ảnh hưởng tới khả năng suy nghĩ (chẳng hạn như khiếm tật trí tuệ, thương tổn não
bộ, bệnh tâm thần hoặc chứng mất trí), người khiếm tật có thể cần được giúp đỡ để quản lý của cải
hoặc tiền bạc. Quí vị có thể cần phải lo liệu cho tình trạng này. Những lựa chọn khác nhau để làm việc
này được bàn thảo sau đây.

Thí dụ
Kwame bị khiếm tật trí tuệ. Anh làm việc, sống trong một unit và hàng ngày có thể tự chăm sóc cho
mình, nhưng anh cần giúp đỡ về vấn đề tiền bạc. Người chị gái tên Rose giúp anh quản lý tiền bạc,
kể cả việc trả các hóa đơn và việc kế hoạch chi tiêu hàng tuần.
Sự thu xếp trên xem chừng như sẽ được tiếp tục. Grace, mẹ của Kwame, quyết định cho anh ta
một nửa tài sản của bà, tin tưởng rằng tài sản này sẽ được Kwame quản lý tốt với sự giúp đỡ của
người chị.
Nếu Kwame không có Rose giúp đỡ, hoặc khiếm tật của anh trầm trọng hơn thì Grace sẽ phải chỉ
định một người giúp Kwame quản lý phần tài sản bà chia cho Kwame.
 Đôi khi quí vị muốn kiểm soát nhiều hơn bình thường về cách thức các nguồn tài nguyên của gia đình
về lâu về dài được sử dụng như thế nào, ngay cả trong trường hợp người khiếm tật có đủ khả năng
quản lý các vấn đề của họ. Quí vị cũng có thể muốn kiểm soát việc các nguồn lực của gia đình được
sử dụng như thế nào khi người khiếm tật không cần tới nữa các nguồn lực này.
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Thí dụ, vì người khiếm tật có nhiều nhu cầu hơn các người khác trong gia đình, có thể quí vị muốn cho
phép người khiếm tật sử dụng phần tài sản lớn hơn so với những người con khác không bị khiếm tật.
Tuy nhiên, sau khi người khiếm tật qua đời, có thể quí vị muốn phần tài sản còn lại được chuyển sang
cho những người con khác hoặc các đứa cháu nội và ngoại. Để đạt được kết quả này chứ không phải
phó mặc cho may rủi, có thể quí vị cần phải có các thu xếp đặc biệt.

Thí dụ
Fred và June có bốn người con. Người con gái tên Jessica của họ bị một khiếm tật thể chất và không
đi làm. Fred và June cảm thấy Jessica cần được hỗ trợ nhiều hơn so với các anh chị em của cô.
Họ quyết định để riêng ra 75% tài sản trong một ủy thác được thiết lập bằng chúc thư để cho Jessica
sử dụng nhằm mua một căn nhà thích hợp và sau đó sẽ còn lại một ít tiền để trang trải cho các chi phí
khác. Ba người con kia chia nhau 25% còn lại.
Chứng thư ủy thác minh định rằng sau khi Jessica qua đời, căn nhà và bất cứ khoản tiền nào còn lại
sẽ được chia cho con cái của Jessica và những người cháu nội và ngoại của Fred và June, để cho tất
cả các chi trong gia đình cuối cùng đều được hưởng đồng đều tài sản này.
Để quyết định xem có cần thiết có các thu xếp đặc biệt không, và nếu có thì thu xếp gì, quí vị cần phải
nghĩ tới khả năng và nhu cầu của thân nhân khiếm tật. Quí vị cần phải xem xét những vấn đề gì có thể
xảy ra và quí vị có thể làm gì để đối phó với những vấn đề nầy. Quí vị cũng cần nghĩ tới các nhu cầu của
những người thân khác trong gia đình.
Quí vị có thể nói chuyện với người khiếm tật để biết họ muốn gì trước khi quyết định việc cần làm. Quí vị
cũng có thể nói chuyện với những người khác trong gia đình hoặc những người quen biết người khiếm
tật trong mạng lưới quen biết của mình.
Thẩm định của quí vị sẽ là một thẩm định riêng của cá nhân dựa trên các tình huống rõ rệt: mỗi hoàn
cảnh đều khác nhau và không có câu trả lời nào là câu trả lời đúng.
Điểm khởi đầu sẽ là viễn ảnh của quí vị về những thứ mà quí vị muốn có sẵn để chăm sóc cho quyền
lợi của thân nhân khiếm tật cho cả tương lai sau nầy, khi quí vị đã qua đời. Điều này sẽ giúp quí vị quyết
định cách tốt nhất để thiết lập những thứ đó trong khi quí vị vẫn còn sống để làm việc này.

Tầm quan trọng có một chúc thư?
Câu hỏi chủ yếu là quí vị muốn để lại những của cải nào cho thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao và ở
dạng nào.
Điều rất quan trọng là quí vị cần có sẵn một chúc thư và tìm đến sự giúp đỡ của một luật sư để lập chúc
thư. Có một số những lý do tại sao cần phải làm việc này.
 Nếu không có chúc thư, khi quí vị qua đời của cải của quí vị sẽ được phân chia theo như luật lệ qui
định tại tiểu bang quí vị sinh sống hoặc tại nơi quí vị có của cải. Những luật này đuợc gọi là luật liên
tiểu bang và sẽ không chiếu cố tới những nhu cầu đặc biệt của người khiếm tật. Điều này có thể khiến
cho thân nhân khiếm tật thiếu thốn tiền của một cách nghiêm trọng để chăm lo cho tương lai của họ.
Có điều khoản trong mọi Tiểu Bang (chẳng hạn như ở NSW là Đạo Luật Cung Ứng cho Gia Đình –
Family Provision Act) để người khiếm tật xin tòa án được hưởng phần tài sản lớn hơn (điều này
cũng áp dụng trong trường hợp có chúc thư) nhưng việc này sẽ gây rất nhiều căng thẳng cho người
đứng đơn.
Nếu người khiếm tật không có khả năng tự mình quyết định, ‘một người bạn thân cận’ có thể đứng ra
nộp đơn - thường là một người quản lý tài chánh do Tòa Đặc Trách Giám Hộ hoặc Ủy Viên Bảo Vệ chỉ
định (mỗi tiểu bang/lãnh thổ có những danh xưng riêng – xem Phần 5).
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Trong nhiều trường hợp không có chúc thư, gia đình vẫn có thể đồng ý với nhau về cách thức phân
chia của cải mà không cần phải ra tòa. Khi điều này xảy ra, một ‘chứng thư thu xếp của gia đình’ sẽ
được luật sư soạn thảo để thay thế cho chúc thư. Nếu người khiếm tật không thể đóng góp vào quá
trình quyết định, một người quản lý tài chánh có thể được chỉ định để bênh vực cho quyền lợi của họ.
 Khi có chúc thư, quí vị có thể an tâm vì biết rằng quí vị đã định rõ những gì quí vị hy vọng và ước
muốn trong việc hỗ trợ và chăm sóc mai sau cho thân nhân có nhu cầu yểm trợ cao. Chúc thư bảo
đảm rằng những kế hoạch mà quí vị đã vạch ra sẽ tiếp tục được thực hiện.
Quí vị nên gặp một luật sư để soạn chúc thư. Luật sư có thể giúp quí vị bảo đảm rằng quí vị bao gồm mọi
thứ quí vị muốn trong chúc thư, hiểu những hậu quả của những điều mình viết, và chúc thư được soạn
thảo đúng cách. Bởi vì nhiều luật sư không có kinh nghiệm trong việc cố vấn những thân chủ có thân
nhân với nhu cầu hỗ trợ cao, và có thể không được cập nhật về các dịch vụ khiếm tật và xã hội, quí vị cố
gắng dành thì giờ để tìm một luật sư am hiểu những vấn đề này.
Chúc thư cần được thường xuyên tái xét và cập nhật để phản ánh những thay đổi trong hoàn cảnh của
quí vị. Hãy xem Phần 3 để có thêm thông tin về chúc thư.

Tôi có thể trực tiếp tặng của cải cho người khiếm tật không?
Tất nhiên đây là một lựa chọn, một là khi quí vị còn sống hoặc qua chúc thư. Đây là cách thông thường
nhất người ta dùng để chuyển của cải cho thân nhân. Nếu quí vị nghĩ tới cách này, hãy xem xét những
điểm sau đây.
 Thân nhân khiếm tật có cần được giúp đỡ để trông coi của cải không?
Liệu người này có thể trông coi được tiền bạc trong ngân hàng hoặc chăm sóc nhà cửa không, bao
gồm việc đóng thuế thổ trạch và những chi phí khác, việc bảo trì và bảo hiểm nhà, v.v? Họ có thể bị
bóc lột hoặc lợi dụng nếu có người muốn ‘lừa đảo họ’ hoặc chiếm đoạt của cải của họ không? Nếu
người này cần được hỗ trợ ở một mức độ nào đó, sự hỗ trợ này có sẵn không hoặc họ có cần một
người quản lý tài chánh?
 Có công bằng không, nếu cân bằng các nhu cầu của họ và nhu cầu của những người khác?
Hãy coi lại thí dụ ở trang 8. Nếu Fred và June trực tiếp cho Jessica 75% mà không có có sự kiểm soát
nào khác thì làm như vậy có công bằng đối với những người con khác không? Của cải khi đó sẽ thuộc
về Jessica, và Jessica có thể để lại của cải nầy trong chúc thư cho bất kỳ ai (hoặc nếu Jessica không
thể lập chúc thư, của cải này sẽ được tự động chuyển qua cho thân nhân gần gũi nhất của Jessica).
Đây có thể là cách quí vị muốn, nhưng có thể quí vị muốn của cải của mình được phân chia đồng đều
hơn vì quyền lợi lâu dài của các thân nhân khác. Nếu bàn bạc kỹ lưỡng với con cái và bao gồm tất cả
các con vào trong kế hoạch, quí vị có thể tránh được tình trạng phẫn uất xẩy ra.
 Nếu quí vị nghĩ đến việc mang tiền bạc ra cho trong khi còn sống, quí vị có còn đủ nguồn tiền
khác cho các nhu cầu riêng của mình không, nhất là khi quí vị càng lớn tuổi?
Quí vị có đủ tiền khi về hưu để quí vị sẽ không cần tới các của cải đó không? Một khi của cải đã đem
cho người khác hoặc được bỏ vào trong một ủy thác, của cải đó không thuộc về quí vị nữa và quí vị
không thể trông cậy vào việc lấy lại của cải này. Cha/mẹ của một người có nhu cầu hỗ trợ cao có thể
đã quen đặt các nhu cầu của con trước nhu cầu của mình và không nghĩ gì tới tác động của việc đem
cho của cải đối với phúc lạc trong tương lai của mình.
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Có những hệ lụy gì về thuế má trong việc hoạch định cho tương lai không?
Thuế má là một lãnh vực rất phức tạp bởi vì có nhiều loại thuế khác nhau ở cả cấp Liên Bang và tiểu
bang cần phải cứu xét khi hoạch định (thí dụ, thuế Liên Bang bao gồm thuế lợi tức và thuế giá trị tài sản
gia tăng; thuế tiểu bang nầy khác với tiểu bang khác và có thể bao gồm thuế đất và thuế con niêm).
Sự phức tạp này khiến chúng tôi chỉ có thể trình bày một tóm lược ngắn gọn những lãnh vực chính yếu
mà thôi. Một trong những phức tạp này là thuế tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của quí vị, và như thế,
chúng tôi không thể nào trình bày những thông tin cụ thể về thuế má trong tập sách này.
Điều hệ trọng là quí vị tìm sự cố vấn chuyên nghiệp thích hợp để biết rõ những hệ lụy về thuế má
trong kế hoạch của mình.

Thuế

Khi nào thuế này có thể được áp dụng

Thuế giá trị tài sản gia tăng – có thể được áp
dụng cho bất cứ hoàn cảnh nào có thay đổi
về tài sản hoặc quyền hạn pháp lý.

 khi quí vị chuyển của cải vào trong ủy thác.
 khi ủy thác bán của cải.

Thuế con niêm – phải trả khi chuyển của cải
được định rõ từ một đương sự này sang một
đương sự khác. Không phải trả thuế con niêm
cho tài sản được thừa hưởng qua chúc thư.

 khi ủy thác mua của cải.
 khi của cải được chuyển tên sang ủy thác.

Thuế lợi tức – do cá nhân hoặc người được
ủy thác của các ủy thác trả, dựa trên lợi tức
bị đánh thuế được thẩm định.

 khi lợi tức của ủy thác nhiều hơn chi tiêu.
 chia tiền của từ ủy thác cho bất cứ người thừa
hưởng nào.

Có những hệ lụy gì về An Sinh Xã Hội không?
Nếu người mà quí vị tặng của cải có nhận tiền trợ cấp lợi tức, tiền trợ cấp của họ có thể bị ảnh hưởng khi
họ nhận các khoản tặng dữ này.
Bởi vì quí vị không thể bảo đảm được cho những thay đổi có thể xảy ra cho hoàn cảnh của quí vị trong
tương lai gần, trước khi trao tặng của cải cho thân nhân khiếm tật, hãy tìm hiểu những hệ lụy tiềm tàng
đối với tiền trợ cấp lợi tức của quí vị và của thân nhân này.

Còn án lệnh quản lý tài chánh và án lệnh giám hộ thì sao?
Theo luật, một khi được 18 tuổi, con cái không còn ở dưới quyền giám hộ của cha mẹ nữa cho dù người
con này có bị khiếm tật hay không. Nếu người con chưa tới tuổi 18, cha/mẹ có thể chỉ định một người
giám hộ trong chúc thư. Nhưng một khi người con đã được 18 tuổi, cha/mẹ không thể chỉ định người
giám hộ ngay cả khi người con có nhu cầu hỗ trợ cao.
Thân nhân của quí vị có thể không cần quí vị chính thức chỉ định một người giám hộ hoặc một người
quản lý tài chánh nếu thân nhân này có một nhóm người cam kết giúp đỡ họ trong việc đưa ra
quyết định.
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Nếu người khiếm thật không thể quản lý được các công việc của mình, quí vị có thể:
 chỉ định một người quản lý tài chánh để thay mặt người khiếm tật đưa ra các quyết định về tài
chánh; hoặc
 chỉ định một người giám hộ để đưa ra các quyết định về các vấn đề khác trong đời sống (chẳng hạn
như về chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác, về nơi chốn thân nhân sẽ sống, v.v.).
Việc này có thể thực hiện chiếu theo luật lệ tại từng tiểu bang và lãnh thổ chẳng hạn như Đạo Luật
Giám Hộ và Quản Trị tại Queensland và Đạo Luật Bảo Vệ Bất Động Sản tại NSW. Người được chỉ định
có thể là một cá nhân, kể cả là một thân nhân. Tuy nhiên, một cơ quan như Tòa Đặc Trách Giám Hộ sẽ
chỉ đưa ra một chỉ định nếu người khiếm tật hiện đang có nhu cầu. Quí vị có thể làm thủ tục chỉ định một
người quản lý tài chánh hoặc người giám hộ khi quí vị còn sống, hoặc quí vị có thể đề nghị điều này trong
chúc thư.
Một án lệnh quản lý tài chánh có thể xử trí những quan ngại trong việc quản lý của cải trao tặng cho
người khiếm tật. Người quản lý tài chánh hoặc người giám hộ là người ‘trông chừng’ cho người khiếm
tật. Khi xét xem ai là người quí vị muốn đảm nhận vai trò này, quí vị cũng cần cứu xét giống như khi lựa
chọn người được ủy thác, nhưng mặc dù quí vị có thể có ý kiến về việc ai nên được chỉ định, quyết định
tối hậu sẽ là của Tòa Đặc Trách Giám Hộ (hoặc một tòa đặc trách thích hợp khác), và tòa có thể cho rằng
một người khác thích hợp hơn cho công việc này.
Xem Phần 5 để biết chi tiết liên lạc của các cơ quan giám hộ tại mỗi tiểu bang, nơi có thể cung cấp thêm
thông tin cho quí vị.

Còn giấy ủy quyền thì sao?
Người thụ ủy là người được chỉ định bởi một văn kiện luật pháp gọi là giấy ủy quyền. Người thụ ủy là
người quí vị chỉ định để chăm lo cho các vấn đề tài chánh và của cải của quí vị nếu vì một lý do nào đó
quí vị không có mặt để ra quyết định hoặc nếu quí vị không còn khả năng đưa ra những quyết định đó
được nữa. Điều này có nghĩa là người thụ ủy có thể thay mặt quí vị điều hành các trương mục ngân
hàng, trả hóa đơn, và mua hoặc bán các của cải hoặc cổ phiếu của quí vị.

Ai có thể làm giấy ủy quyền?
Quí vị có thể chỉ định một người thụ ủy. Điều này cho phép một người nào đó làm những việc mà hiện
tại quí vị đang làm cho thân nhân khiếm tật trong khi quí vị vẫn còn sống nhưng không còn khả năng để
tự mình làm những việc này nữa. Điều này sẽ trở thành quan trọng nếu sau này quí vị bị bệnh mất trí
hoặc không còn có thể quyết định được nữa.
Quí vị có thể muốn một người nào đó chăm lo cho quyền lợi của quí vị và quyền lợi của người khiếm tật
như là quí vị sẽ chăm lo vậy. Quí vị cần đưa ra những chỉ thị cho người thụ ủy về việc sử dụng của cải
của quí vị để phục vụ cho lợi ích của thân nhân khiếm tật, cũng như cho lợi ích của chính quí vị.
Người khiếm tật có thể chỉ thị một người thụ ủy (để thay mặt quyết định cho họ) nếu người khiếm tật
có khả năng làm được điều này. Giống như một người quản lý tài chánh, người thụ ủy có thể giúp việc
quản lý tài chánh và giúp việc quyết định.
Tuy nhiên, nếu người khiếm tật có đầy đủ khả năng kiểm soát các công việc của chính họ để có thể chỉ
định một người thụ ủy, quí vị và các thân nhân khác sẽ ít có triển vọng phải quan ngại về khả năng quản
lý công việc của họ trong tương lai.
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Người khiếm tật không thể chỉ định một người thụ ủy nếu khả năng quyết định của họ đã bị suy kém.
Nếu người khiếm tật không thể hiểu được bản chất của giấy ủy quyền và những hệ lụy của nó, họ sẽ
không có khả năng pháp lý để ký một văn kiện như vậy. Trong trường hợp này, giấy ủy quyền sẽ không
thể sử dụng như là một lựa chọn cho việc quản lý của cải của họ.

Vậy những lựa chọn khác là gì nếu tôi quyết định không trực tiếp tặng của
cải cho thân nhân khiếm tật?
Nếu một tặng dữ trực tiếp không thích hợp, những lựa chọn khác là:
 trao tặng của cải một cách không chính thức cho một người thứ ba vì lợi ích cho người khiếm
tật, hoặc
 trên cơ sở chính thức trao tặng của cải cho một người thứ ba để người này sử dụng cho lợi ích
của người khiếm tật. Việc làm này được gọi là thiết lập một ủy thác.
Một thí dụ của phương cách không chính thức sẽ là một món tặng dữ của cải cho một người thứ ba
trong chúc thư – chẳng hạn như để lại toàn bộ di sản cho một trong hai người con với sự trông chờ, một
là được minh định trong chúc thư hay chỉ ‘được hiểu nhau’, rằng người con thừa hưởng di sản sẽ chăm
lo cho người con khiếm tật.
Hy vọng một người nào khác sẽ ‘hành xử đúng’ với những của cải mà họ có toàn quyền kiểm soát có
thể gây ra nhiều vấn đề. Một thu xếp như vậy không có gì là chắc chắn cả. Quí vị không thể chắc chắn là
nó sẽ mang lại lợi ích cho người khiếm tật, và nó có thể phát sinh ra hàng loạt vấn đề chẳng hạn như sự
chống đối chúc thư.

Thí dụ
Yee Min có hai người con. Người con trai của bà, Tim, có nhu cầu hỗ trợ cao và không thể tự mình
trông coi tiền bạc được. Người con gái của bà tên Sue không bị khiếm tật. Yee Min nghĩ rằng Sue sẽ
chăm sóc cho Tim, mặc dù bà chưa thảo luận việc này với Sue và không nói điều gì về việc này trong
chúc thư. Chúc thư của Yee Min trao cho Sue tất cả mọi thứ.
Thật ra, Sue không hề quan tâm gì tới Tim sau khi bà mẹ mất và không dùng một chút tiền bạc nào
của mẹ để lại để lo cho Tim. Ngay cả khi Yee Min đã có nói cho Sue điều bà mong đợi, hoặc ghi trong
chúc thư ‘Mẹ muốn con chăm sóc cho Tim’, về mặt pháp lý Sue sẽ không có trách nhiệm phải chăm
sóc cho Tim.
(Trong trường hợp này, Tim có thể chống đối chúc thư, với sự giúp đỡ của một người nào khác trong
đời sống của anh chẳng hạn như một cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc một người bênh vực quyền lợi
công chúng.)
Phương cách chính thức tức là sử dụng một ủy thác sẽ tốt hơn nhiều so với phương cách không chính
thức. Phần tiếp theo sau đây của tập sách này sẽ cung cấp thêm cho quí vị các thông tin chi tiết về việc
thiết lập ủy thác.
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Phần 3
Thiết lập một ủy thác
Có nhiều loại ủy thác khác nhau và có rất nhiều điều cần được nghĩ tới trước khi thiết lập một ủy thác.
Phần này sẽ giúp quí vị quyết định xem ủy thác có phải là một lựa chọn thích hợp cho quí vị không.
Tập tài liệu ‘Uỷ thác khiếm tật đặc biệt – Sắp xếp, giải quyết các vấn đề’ cung cấp các chi tiết về ủy thác
khiếm tật đặc biệt và cho biết các đặc nhượng mới về trợ cấp lợi tức có thể giúp những gì cho các gia
đình muốn lo liệu cho thân nhân khiếm tật.
Những thông tin sau đây sẽ cho quí vị một hiểu biết tổng quát về các ủy thác.

Những vấn đề căn bản của một ủy thác là gì?
Ủy thác là một khái niệm pháp lý liên quan đến các thu xếp xem có vẻ phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản.
Ủy thác là một nghĩa vụ pháp lý được giao phó cho một người, gọi là người được ủy thác, để
trông coi của cải của một ủy thác hầu mang lại lợi ích cho một người hoặc một số người khác,
gọi là người thừa hưởng hoặc những người thừa hưởng.
Một số người có những nghi ngại đối với các ủy thác bởi vì ủy thác thường được dùng để làm giảm bớt tiền
thuế. Ủy thác thuộc loại này có thể rất phức tạp. Sử dụng ủy thác bằng cách này có nghĩa là chúng ta khó có
thể vận dụng được những qui tắc thuế má ảnh hưởng đến ủy thác.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một ủy thác lại không thích hợp cho việc lo liệu cho những
nhu cầu của người khiếm tật.
Thật ra, một ủy thác là một phương cách rất tốt để kiểm soát của cải hầu mang lại lợi ích cho người
khiếm tật. Một ủy thác có thể tiếp tục chăm lo cho một số quyền lợi của người khiếm tật sau khi quí vị qua
đời. Đó là một cơ cấu quí vị thiết lập để hoạt động trước hoặc sau khi quí vị qua đời, và có thể tiếp tục cả
trong tương lai nữa.
Nếu quí vị đã quyết định sử dụng một ủy thác để lo liệu cho một thân nhân khiếm tật, những quyết định
chính của quí vị sẽ là:
 Ai sẽ là người được ủy thác?
 Tôi sẽ phân chia của cải như thế nào để đối xử công bằng với người khiếm tật và những thân
nhân khác?
 Tôi cần cung ứng cho những lựa chọn về chỗ ở và chăm sóc nào?
 Tôi nên cho người được ủy thác bao nhiêu quyền tự do quyết định và sự hướng dẫn thế nào?
Đây là những câu hỏi được thảo luận trong phần này.
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Người được ủy thác làm những việc gì?
Có những qui luật đã được xác định về quyền hạn và trách nhiệm của người được ủy thác và những quyền
hạn của người thừa hưởng.
Bản chất của một ủy thác là tách rời quyền hạn kiểm soát của cải ra khỏi quyền được hưởng những
lợi lộc từ những của cải này. Nói chung:
 người được ủy thác có quyền, trong khuôn khổ của những hướng dẫn được đề ra trong ủy thác, kiểm
soát và quản trị của cải, nhưng chỉ để phục vụ cho lợi ích của người thừa hưởng; và
 người thừa hưởng có quyền được hưởng lợi từ những của cải này, nhưng không có quyền kiểm soát
của cải của ủy thác.
Vì thế người khiếm tật có thể hưởng lợi từ những của cải mà không phải chịu những rủi ro liên quan đến
việc trực tiếp kiểm soát những của cải này. Những rủi ro bao gồm:
 bị bóc lột hoặc đối xử tệ bạc, nếu người khiếm tật có những nhược điểm;
 không sử dụng hết mức các của cải sẵn có; và
 những của cải này sẽ đi về đâu sau khi người khiếm tật qua đời, nhất là khi người khiếm tật không có
khả năng để lại chúc thư.

Thí dụ
Jeannine thiết lập một ủy thác để trông nom cho các của cải của bà. Người cháu trai của bà tên Sam
là người được ủy thác sẽ điều khiển ủy thác để mang lại lợi ích cho người con khiếm tật của bà tên là
Ben. Sam sẽ là người quyết định có nên và khi nào dùng tiền của ủy thác. Ben có thể yêu cầu Sam
đưa tiền, hoặc những người khác (chẳng hạn như những thân nhân khác hoặc những người chăm
sóc cho Ben) có thể thay mặt Ben đưa ra yêu cầu.
Sam có thể dùng tiền của ủy thác để mang lại lợi ích cho Ben ngay cả trong trường hợp Ben không
yêu cầu Sam giúp đỡ. Chính Sam sẽ quyết định cách thức đầu tư tiền bạc: nên chủ yếu dùng tiền để
đầu tư dài hạn hoặc giữ một ít hoặc tất cả tiền có sẵn để đáp ứng các nhu cầu của Ben, tùy theo Sam
nghĩ các nhu cầu đó có thể là những gì.

Ủy thác được thiết lập như thế nào?
Nếu quí vị đang thiết lập một ủy thác để ủy thác này hoạt động ngay trong lúc quí vị còn sống, quí vị cần
soạn thảo một chứng thư ủy thác. Chứng thư là một văn kiện pháp lý:
 xác định ai là người thiết lập ủy thác, ai là người được ủy thác và ai là người hưởng lợi từ ủy thác (gọi
là người thừa hưởng);
 cung cấp chi tiết về cách thức của cải của ủy thác sẽ được dùng cho người thừa hưởng; và
 nêu rõ những quyền hạn khác nhau của người được ủy thác.
Quí vị cũng có thể thiết lập một ủy thác qua một chúc thư để ủy thác chỉ hoạt động sau khi quí vị qua đời.
Quí vị có thể làm việc này bằng cách ghi thẳng vào trong chúc thư hoặc bằng cách đề cập trong chúc thư
đến một văn kiện riêng biệt bao gồm đầy đủ các điều khoản của ủy thác.
Trước khi thiết lập một ủy thác, quí vị nên được sự cố vấn luật pháp và tài chánh thích hợp. Dùng
một chứng thư ủy thác (chẳng hạn như mẫu chứng thư ủy thác khiếm tật đặc biệt trong tập tài liệu Ủy
Thác Khiếm Tật Đặc Biệt – Sắp Xếp, Giải Quyết Các Vấn Đề) có thể không thích hợp cho hoàn cảnh
riêng biệt của quí vị.
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Tôi nên chọn ai làm người được ủy thác?
Sự chỉ định người được ủy thác có lẽ sẽ là quyết định quan trọng nhất của quí vị khi thiết lập một
ủy thác cho người khiếm tật.
Những cơ cấu luật pháp không bảo đảm được là người được ủy thác sẽ hành động đúng đắn. Vì
thế chọn người sẽ hành động đúng đắn là điều cực kỳ quan trọng.
Người được ủy thác là người sẽ quyết định thay cho quí vị, vì thế quí vị cần bảo đảm người này thông
hiểu và có chung những quan điểm với quí vị về cách sử dụng ủy thác để chăm lo tốt nhất cho thân nhân
của quí vị. Người được ủy thác cần là một người mà, theo như quí vị dự đoán, sẽ đưa ra những quyết
định nhất quán với những ước muốn của quí vị.
Thí dụ:
 Nếu quí vị tin rằng những nguồn tiền bạc sẵn có nên được phân phối một cách rộng rãi và cần chiếu
cố tới mọi khía cạnh trong đời sống của người thừa hưởng, do đó chọn một người ủy thác mà người
này cho rằng việc người khiếm tật nên được đi nghỉ mát hoặc có một tivi hoặc máy chơi CD là những
điều không quan trọng thì có thể sẽ không thích hợp. (Nếu ủy thác là một Ủy Thác Khiếm Tật Đặc Biệt
thì ủy thác chỉ có thể chi trả cho các chi phí về chăm sóc và chỗ ở mà thôi).
 Nếu quí vị tin rằng thân nhân khiếm tật nên sống một lối sống càng độc lập càng tốt, chỉ định một
người ủy thác nghĩ rằng người khiếm tật nên sống trong một dưỡng đường hoặc trong một căn nhà
dành cho một nhóm người ở chung có thể là một ý kiến không hay.
Vì thế việc đầu tiên cần nghĩ đến là chọn một người được ủy thác thông cảm với những nhu cầu và ước
muốn của thân nhân khiếm tật, với viễn ảnh của quí vị về tương lai, và với các phương cách quí vị xử
trí các vấn đề quan trọng đối với quí vị. Nếu quí vị bao gồm những người khác vào trong viễn ảnh và sự
hoạch định của mình, như đã thảo luận ở Phần 1, quí vị có nhiều triển vọng tìm ra được một người thích
hợp cho vai trò làm người được ủy thác. Nếu quí vị đã soạn ra được ‘danh sách ước muốn’ cho người có
nhu cầu hỗ trợ cao, điều này có thể giúp người được ủy thác tiếp tục đưa ra các quyết định để phục vụ
quyền lợi tối hảo của người có nhu cầu hỗ trợ cao này. Quí vị cũng có thể muốn có nhiều hơn một người
được ủy thác.
Tuy nhiên, quí vị cũng nên lưu ý những đặc điểm có thể hữu ích khác mà người được ủy thác nên có.
 Trẻ tuổi: nếu ủy thác sẽ tiếp tục hoạt động trong suốt cuộc đời người khiếm tật, chọn người được ủy
thác cỡ cùng một tuổi với người khiếm tật có thể là một việc làm hợp lý. Người này sẽ có nhiều triển
vọng sống lâu như người khiếm tật.
 Có đầu óc doanh nghiệp: nếu một người có thể hiểu được những lời khuyên về doanh nghiệp, luật pháp
và tài chánh, người này có thể là một lựa chọn tốt trong vai trò người được ủy thác. Những khả năng này
sẽ giúp họ trông nom hữu hiệu ủy thác trong một thời gian lâu dài.
 Độc lập: lý tưởng mà nói, người được ủy thác không nên có những mâu thuẫn về quyền lợi khiến
người được ủy thác chăm lo cho quyền lợi của chính họ, hoặc của những người thân cận với họ thay
vì là chăm lo cho quyền lợi của thân nhân khiếm tật.

Thí dụ
Trông chờ được thừa hưởng tiền bạc còn lại chưa được chi tiêu cho người khiếm tật có thể tạo ra
mâu thuẫn về quyền lợi: tiêu càng ít tiền cho người khiếm tật thì số tiền người được ủy thác được
thừa hưởng sau nầy sẽ càng nhiều.
Có một liên hệ với cơ quan cung cấp chỗ ở cho người khiếm tật cũng có thể tạo ra mâu thuẫn về
quyền lợi. Chức vụ của người được ủy thác trong cơ quan này có thể sẽ khiến cho người được ủy
thác nghĩ đến quyền lợi của cơ quan trên quyền lợi của người khiếm tật nếu có vấn đề về người
khiếm tật nên sống ở đâu hoặc nếu có khiếu nại về cơ quan này.
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Chọn người được ủy thác độc lập sẽ là một biện pháp an toàn hữu ích để bảo đảm họ sẽ phục vụ
quyền lợi tối hảo của người khiếm tật.
 Có lòng quan tâm tới người khiếm tật: điều rất quan trọng là cần phải có một người được ủy thác
biết người khiếm tật, thường xuyên liên lạc với người khiếm tật, và hiểu rõ những nhu cầu và những
quan tâm của người khiếm tật. Nếu người được ủy thác phải tùy thuộc vào những tin tức nghe lại về
những gì cần làm, người này sẽ không đủ sẵn sàng để điều hành ủy thác. Người được ủy thác cần
được cập nhật với những ý tưởng và kiến thức mới về việc làm sao để có thể yểm trợ được tốt nhất
cho người khiếm tật.
 Tương hợp với nhau: nếu có nhiều hơn một người được ủy thác, những người được ủy thác cần
phải hòa hợp với nhau. Bất cứ tranh chấp nghiêm trọng nào giữa những người được ủy thác đều có
thể dẫn tới việc đưa nhau ra tòa, và đây là điều hết sức cần tránh.
Có được mọi phẩm chất nêu trên là điều lý tưởng; tuy nhiên đó không phải là điều thiết yếu. Tìm ra được
một người với tất cả những phẩm chất nêu trên có thể là một điều khó. Một vài phẩm chất này có thể
quan trọng đối với quí vị hơn là đối với người khác. Có thể quí vị muốn chọn nhiều hơn một người làm
người được ủy thác để quí vị có được một kết hợp những phẩm chất đáp ứng tốt nhất những nhu cầu
của mình.

Ai có thể là người được ủy thác?
Sau đây là một số người mà quí vị có thể chọn làm người được ủy thác, với những ưu và khuyết điểm
đi kèm.
 Thân nhân trong gia đình: anh chị em của người khiếm tật thuộc cùng một thế hệ và thường quan
tâm nhiều tới phúc lạc của anh/chị/em của mình. Vì thế những người này là một lựa chọn tự nhiên để
làm công việc của người được ủy thác. Tuy nhiên, thân nhân trong gia đình có thể có mâu thuẫn về
quyền lợi bởi vì họ thường là những người được hưởng lợi từ những nguồn tiền còn lại sau khi người
khiếm tật qua đời.
Điều này không có nghĩa là các thân nhân trong gia đình sẽ không ‘hành xử đúng đắn’ trong
mọi trường hợp, nhưng đó vẫn là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Nhiều cha mẹ nói rằng họ tín nhiệm
con cái nhưng không biết con của mình sẽ lập gia đình với ai. Các mong mõi của gia đình ở thân nhân
là người được ủy thác cần được thảo luận trong gia đình để tránh các phiền toái.
Mâu thuẫn về quyền lợi có thể xảy ra là một lý do để quí vị cân bằng việc chọn một thân nhân làm
người được ủy thác với một người độc lập hơn. Cô/dì hoặc chú/bác/cậu hoặc anh/chị/em bà con
của người khiếm tật có thể độc lập hơn bởi vì họ ít có triển vọng có một quyền lợi về tài chánh trong
tương lai. Thân nhân ít khi tính tiền lệ phí hơn những người được ủy thác khác. (Nếu ủy thác là một ủy
thác khiếm tật đặc biệt, thân nhân gần gũi trong gia đình không được trả tiền dịch vụ).
 Bạn bè hoặc những người khác có liên hệ tới cuộc sống của người khiếm tật: bạn bè thường
quan tâm nhiều tới cuộc sống của người khiếm tật mà lại không có mâu thuẫn về quyền lợi. Bạn bè
vì thế có thể là những người được ủy thác tốt, hoặc là một trong những người được ủy thác, tạo ra
một sự cân bằng hữu ích. Khuyến khích một mạng lưới hùng hậu những người ở bên cạnh thân nhân
khiếm tật có thể sẽ tạo ra một nguồn cung cấp các ứng viên tốt để lựa chọn người được ủy thác sau
này (hoặc có nghĩa là mạng lưới không chính thức này có thể đã đủ hữu hiệu rồi và không cần phải
thiết lập ủy thác).
 Người Được Ủy Thác của Nhà Nước hoặc các công ty được ủy thác tư nhân: Người Được Ủy
Thác của Nhà Nước tại các tiểu bang và lãnh thổ, hoặc các công ty được ủy thác tư nhân, có thể cung
cấp các dịch vụ về người được ủy thác và rất có kinh nghiệm trong việc làm này. Quí vị có thể trông
chờ nơi họ một cái nhìn khách quan về những gì sẽ mang lại lợi ích trong mọi tình huống và họ có khả
năng quản lý tài chánh đáng kể.
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Người Được Ủy Thác của Nhà Nước và các công ty được ủy thác sẽ tính tiền lệ phí cho các dịch vụ
của họ (đây có thể là tiền đáng tiêu cho các lợi ích mà họ sẽ mang lại) và không có sự quan tâm mật
thiết nào đối với người khiếm tật. Họ sẽ tùy thuộc nơi các người khác cung cấp thông tin để quyết định
cách sử dụng tiền bạc sẵn có của ủy thác. Điều này có nghĩa là các công ty được ủy thác sẽ làm vai
trò này từ đằng xa, nhất là khi không có một người được ủy thác khác có liên hệ tích cực với người
khiếm tật.
Chi tiết liên lạc của các đại lý Người Được Ủy Thác của Nhà Nước tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ được
cung cấp trong Phần 5 của tập sách này.
 Cố vấn chuyên ngành: luật sư hoặc kế toán viên của quí vị có thể là một ứng viên khác nữa cho vai
trò của một người được ủy thác độc lập, nhưng thường họ sẽ tính tiền lệ phí và có thể không có một
liên hệ trực tiếp nào trong cuộc sống của người khiếm tật hoặc không có kiến thức gì về các vấn đề
khiếm tật.
 Công ty tập đoàn được ủy thác: Các nhà cố vấn có thể khuyên quí vị thiết lập một công ty để làm
công ty được ủy thác. Trong trường hợp này, những điều cần nghĩ đến trong việc nên chọn ai làm
người được ủy thác sẽ được áp dụng cho những người sẽ là giám đốc của công ty đó.
Khi xem xét những ứng viên khác nhau này, đôi khi chúng ta cần phải chấp nhận những lựa chọn khó
khăn và cũng có thể chúng ta sẽ chẳng có được một câu trả lời đúng nữa.

Tôi có thể chỉ định bao nhiêu người được ủy thác?
Quí vị có thể chỉ định nhiều hơn một người được ủy thác để có những kỹ năng và khả năng đa dạng. Thí
dụ, quí vị có thể chỉ định một thân nhân có liên lạc thường xuyên với người khiếm tật làm người được ủy
thác và đồng thời chỉ định một công ty được ủy thác có khả năng quản lý tài chánh để trông coi các của
cải của ủy thác và sẽ tồn tại trong suốt cuộc đời của người khiếm tật.
Hoặc quí vị có thể chỉ định ba cá nhân có những phẩm chất cần thiết khác nhau. Làm như vậy cũng có
thể khiến cho mọi người giữ được phẩm chất thành thật của họ trong việc thăng tiến quyền lợi của người
khiếm tật.

Thí dụ
Margaret bị khiếm tật trí tuệ và cần được trợ giúp để quản lý tiền bạc. Mẹ của cô, Christine, cân nhắc
xem có thể chỉ định ai làm người được ủy thác.
Em trai của Margaret tên Paul thường quan tâm đến Margaret và Christine tin rằng Paul sẽ luôn luôn
làm những gì tốt cho Margaret cho dù cậu ta sẽ được hưởng những gì còn lại trong ủy thác sau khi
Margaret qua đời. Tuy nhiên Paul chỉ mới 20 tuổi và chính cậu cũng không rành chuyện quản lý tiền
bạc, nhưng Christine nghĩ là cậu ta sẽ chín chắn khi càng lớn tuổi.
Chị gái của Christine rất hòa hợp với Paul, và Christine nghĩ rằng nếu chọn bà làm người được ủy thác
sẽ tạo nên một thế thăng bằng tốt cho Paul.
Bruce, người kế toán của Christine cũng có tham gia vào việc hoạch định các vấn đề tài chánh của bà
để bảo đảm cho tương lai của Margaret được chăm sóc kỹ lưỡng. Christine cũng nghĩ tới việc chỉ định
người kế toán làm người được ủy thác.
Bà quyết định chỉ định cả ba người bởi vì những người này có một sự phối hợp những tính chất độc
lập và quan hệ gần gũi với Margaret. Bà cũng nghĩ những người này sẽ làm việc ăn ý với nhau và việc
trả tiền công cho những thời giờ chuyên môn của Bruce là xứng đáng.
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Không có một giới hạn nào về con số những người được ủy thác mà quí vị có thể chỉ định, nhưng về mặt
thực tiễn, quí vị không nên chỉ định nhiều hơn ba người.
Lợi điểm khi có ba người được ủy thác so với trường hợp chỉ có hai người là những bất đồng ý kiến có
thể được giải quyết bằng đa số (chỉ khi nào chứng thư ủy thác hoặc chúc thư cho phép làm việc này)
và vì thế không có trường hợp bị bế tắc.

Việc gì xảy ra nếu người ủy thác qua đời hoặc không thể nhận sự chỉ định?
Quí vị có thể nêu rõ trong chứng thư ủy thác hoặc trong chúc thư ai là người có thể chỉ định thêm người
được ủy thác hoặc thay thế người được ủy thác. Người này thường chính là một người hoặc nhiều hơn
một người trong số những người được ủy thác. Nếu xảy ra trường hợp không còn một người được ủy
thác nào thì Đạo Luật Người Được Ủy Thác tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ sẽ xác định ai là người đảm
nhận vai trò này, và nếu những điều khoản đó cũng không giải quyết được vấn đề thì tòa án sẽ được trao
cho quyền chỉ định người được ủy thác.
Để bảo đảm những người được ủy thác là người do quí vị chọn (cho hết khả năng cho phép), điều quan
trọng là quí vị cần minh định những người sẽ được thay thế này là ai hoặc cách thức những người này
sẽ được chỉ định.

Một số điều thực tiễn quan trọng cần biết khi thiết lập ủy thác
Có hai vấn đề tổng quát cần nhớ khi thiết lập một ủy thác.
 Nếu quí vị thiết lập ủy thác khi vẫn còn sống, quí vị có khả năng để bỏ của cải vào trong ủy
thác không? Điều này có nghĩa là quí vị có thể sống mà không cần tới những của cải này khi về hưu
không? Một khi đã đem cho ủy thác, quí vị sẽ không còn quyền hạn kiểm soát những của cải này hoặc
lấy lại cho lợi ích bản thân mình nữa. Những của cải này sẽ được dùng để đem lại lợi ích cho người
khiếm tật.

Thí dụ
Silvio và Anna muốn lo liệu cho người con trai tên Marco bị khiếm tật. Họ đã về hưu, có một căn nhà
và một ít tiền từ quĩ hưu bổng. Họ tính sẽ về ở với người con trai khác tên Tony, nên sẽ bán nhà và bỏ
tiền vào ủy thác cho Marco. Họ tới gặp một cố vấn tài chánh và người này trình bày cho họ biết rằng
trong tương lai nếu vì bất cứ lý do gì mà họ không thể tiếp tục sống với Tony, họ sẽ có vấn đề: họ sẽ
không thể rút tiền từ ủy thác để sử dụng riêng cho họ, vì thế có thể họ không đủ khả năng có được
một chỗ khác cho thời hưu trí.
Họ có thể quyết định thiết lập một ủy thác cho Marco bây giờ nhưng không bỏ nhiều tiền vào đó.
Cố vấn của họ cho họ biết về những phí tổn và công việc giấy tờ trong việc điều hành một uỷ thác,
và đó là điều họ cần phải cân nhắc lợi hại với ước muốn có được cảm giác an toàn trong việc thiết
lập ủy thác bây giờ và biết rằng họ đã làm hết sức mình để lo cho Marco.
Thay vào đó, họ quyết định giữ tiền lại để đầu tư dưới tên của họ, dự phòng trường hợp họ cần đến
số tiền đó, và chuyển tiền vào ủy thác cho Marco qua chúc thư sau khi cả Silvio và Anna đã qua đời.
 Ủy thác không cho chúng ta những lựa chọn mà thật ra chúng ta không có. Thiết lập một cơ cấu
ủy thác có thể là điều lợi ích, nhưng điều này còn tùy thuộc vào việc quí vị hoặc những người khác
có của cải và sẵn sàng bỏ của cải này vào ủy thác để làm lợi cho người khiếm tật hay không. Quyền
hạn của người được ủy thác bị giới hạn trong những của cải có trong ủy thác. Chỉ định một người làm
người được ủy thác cho một người khiếm tật không cho người đó bất cứ quyền hạn nào về giám hộ
hoặc quản lý tài chánh những của cải mà người khiếm tật trực tiếp sở hữu.
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Thí dụ
James bị khiếm tật bởi vì anh bị thương nặng sau một tai nạn xe hơi và không thể làm việc được. Anh
sở hữu căn nhà của mình và có một món tiền khá lớn mà anh đã dành dụm được trước khi bị tai nạn.
Với sự trợ giúp của người chị gái tên Susan, James có thể tự mình quản lý được hầu hết các công
việc của mình.
Susan quyết định thiết lập một ủy thác cho James và chỉ định con gái của bà là Sarah làm người được
ủy thác. Sarah muốn bảo vệ James vì cô sợ anh sẽ bị lợi dụng.
Là người được ủy thác trong ủy thác của James không cho Sarah quyền hạn kiểm soát của cải riêng
của James. Sarah có thể chọn cùng hợp tác với James để giúp anh bảo vệ tiền bạc của mình hoặc
xin Tòa Đặc Trách Giám Hộ tại tiểu bang liên hệ bổ nhiệm cho James một người (người này có thể là
Sarah hoặc một người nào khác) quản lý tài chánh để kiểm soát tiền bạc cho James.

Làm thế nào để chia của cải cho các thân nhân?
Nếu người khiếm tật là người con duy nhất, có lẽ điều này sẽ không là một vấn đề lớn: quí vị có thể để lại
tất cả tài sản cho con mình, qua một ủy thác hoặc qua chúc thư, mà không phải lo lắng gì về những khiếu
nại đòi chia của.
Tuy nhiên, nếu người khiếm tật chỉ là một trong một số các người con, cha mẹ và các thân nhân khác
cần phải suy xét cẩn thận cách thức chăm lo cho các người con khác cũng như cho người con khiếm tật.
Thông thường kết cấu nói chung sẽ là:
 xác định số của cải cho mỗi người con trong gia đình;
 chuyển phần được chia của người khiếm tật vào một ủy thác (bây giờ, hoặc qua một chúc thư); và
 đưa vào các điều khoản để cho phép của cải vẫn còn trong ủy thác, khi người khiếm tật qua đời hoặc
không còn cần đến những của cải đó nữa, được chia cho các thân nhân khác hoặc cho một tổ chức
từ thiện, hoặc cho bất kỳ người nào mà quí vị cảm thấy thích hợp.
Quyết định cách thức chia của cải cho các thân nhân có thể là một vấn đề rất khó khăn và tùy thuộc vào
những việc như:
 có những của cải nào để chia – của cải có càng nhiều thì càng dễ cân bằng quyền lợi của mọi người;
 bản thân người khiếm tật có những của cải riêng nào và trong tương lai họ có thể được một lợi tức
như thế nào;
 đã có những thu xếp nào về chỗ ở cho người khiếm tật và những thu xếp này vững chắc đến mức
độ nào;
 có nên để lại căn nhà, thường là của cải chính của quí vị, cho người khiếm tật không;
 những xem xét về an sinh xã hội, kể cả khả năng có những thay đổi về các qui tắc an sinh xã hội
trong tương lai;
 những thay đổi có thể có trong các dịch vụ dành cho người khiếm tật, của chính phủ hoặc của tư nhân
trong tương lai;
 quí vị có cần cung cấp thêm các nguồn tài nguyên cho người khiếm tật và tạm hoãn những quyền lợi
của những người con khác cho tới khi người con khiếm tật qua đời hoặc không còn cần đến sự yểm
trợ của một ủy thác không; và
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 những nhu cầu của các thân nhân khác, chẳng hạn như của các con cái còn nhỏ cần phải hoàn tất
việc học tập hoặc những con đã trưởng thành nhưng cũng cần được yểm trợ.
Bỏ hầu hết của cải của quí vị vào một ủy thác (cho người con khiếm tật) có thể dẫn tới hậu quả là những
người con khác phải chờ đợi rất lâu mới được hưởng lợi. Điều này sẽ tùy thuộc nhiều vào việc những
người con này đã ổn định chưa trong cuộc sống và có thể tự lo liệu đầy đủ cho bản thân hay họ có cần
trợ giúp hay không. Những người khác nhau sẽ giải quyết những vấn đề này một cách khác nhau: một
lần nữa chúng ta không có một câu trả lời đúng cho mọi trường hợp.
Đối với một số cha mẹ, giải pháp tốt nhất là cho người con bị khiếm tật nhiều của cải hơn bởi vì nhu cầu
của họ (hoặc những bấp bênh vì nhu cầu của họ) lớn hơn và họ ít có khả năng để tự lo liệu cho mình
hơn so với những người con khác. Ngay cả khi người khiếm tật có vẻ như có được một chỗ ở bảo đảm,
nhưng nếu những thu xếp này thay đổi thì việc phải bỏ tiền ra để lo riêng chỗ ở cho họ có thể trở thành
một việc làm cần thiết và có thể rất tốn kém, vì thế thiết lập một ngân khoản dự phòng cho việc này có
thể là một việc làm ưu tiên. Chi trả cho những chi phí yểm trợ để bổ sung phần tài trợ của chính phủ cũng
có thể rất tốn kém.
Những cha mẹ khác lại cảm thấy rằng phân chia đồng đều là việc làm đúng để cư xử công bằng đối với
tất cả mọi người: khiếm tật không phải là lý do để người con này được hưởng nhiều hơn hoặc ít hơn.
Một số cha mẹ khác lại quyết định chia phần tài sản lớn hơn cho những người con khác nếu người con
khiếm tật đã có chỗ ở thích đáng và có nhiều triển vọng được tiếp tục ở đó trong tương lai.
Những quyết định của quí vị có thể cần phải thay đổi ở những thời điểm khác nhau khi hoàn cảnh
thay đổi.

Thí dụ
Alex và Rita có hai người con: Anne 12 tuổi và Peter 15 tuổi. Peter bị một khiếm tật trí tuệ. Quyết định
xem Peter cần có các thu xếp gì là một việc làm khó. Nếu có điều gì xảy ra cho Alex và Rita trong khi
Anne vẫn còn nhỏ, thì Anne vẫn cần được cấp dưỡng để hoàn tất việc học tập. Alex và Rita quyết định
chia đều tài sản của họ cho hai con và chỉ định người được ủy thác để trông coi phần của Peter và
đồng thời cũng chỉ định người được ủy thác để trông coi phần của Anne (người này có thể dùng tiền
để trả các chi phí học vấn của Anne) nếu Anne nhỏ hơn 21 tuổi khi Alex và Rita qua đời.
Mười năm sau, Alex và Rita xem xét lại chúc thư của họ. Anne bây giờ đã sắp có thể sống độc lập. Peter
đang sống trong một căn nhà ở chung với một nhóm người và tình trạng này có vẻ như sẽ còn tiếp diễn lâu
dài. Tuy nhiên Alex và Rita cảm thấy rằng, bởi vì Peter trong tương lai có thể cần tiền hơn nếu sự thu xếp
về chỗ ở này thay đổi, nên bây giờ đem cho Peter hai phần ba số tài sản của họ là điều hợp lý.
Chúng ta có thể có rất nhiều các thu xếp khác nhau nên chúng ta không thể bàn bạc thêm chi tiết ở đây.
Những gì thích hợp cho viễn ảnh của quí vị là vấn đề cần nghiên cứu kỹ khi quí vị chuẩn bị chúc thư hoặc
thiết lập ủy thác. Cố vấn về pháp lý và tài chánh thích hợp có thể giúp quí vị nghiên cứu hoàn cảnh đặc
biệt của mình.
Điều quan trọng là quí vị cần cởi mở nói chuyện với mọi người có liên hệ (kể cả với người khiếm tật tới
mức độ nào cho phép) và đi tới một thỏa thuận về những việc sẽ được mang ra thực hiện. Điều này bảo
đảm rằng sau khi quí vị qua đời, không ai sẽ bị một ngạc nhiên nào cả. Nếu có sự mâu thuẫn trong gia
đình và quí vị cần được giúp đỡ để giải quyết sự mâu thuẫn này, quí vị có thể được sự hỗ trợ của các
dịch vụ Hòa Giải Gia Đình và Tư Vấn tại các tiểu bang và lãnh thổ.
Chương trình sáng kiến về Các Dịch Vụ Quan Hệ Gia Đình dành cho Người Chăm Sóc cung cấp ngân
khoản để tiến hành các dịch vụ hòa giải và tư vấn nhằm giúp cha mẹ và các thân nhân khác đi đến
một thỏa thuận về các thu xếp về cấp dưỡng riêng, và nhằm giúp các gia đình giải quyết mâu thuẫn
và thương thảo một giải pháp hầu phục vụ quyền lợi tối hảo của mọi người trong gia đình.
Muốn có thêm thông tin, xem Phần 6.
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Có những hình thức chỗ ở khác nhau, làm sao chọn được chỗ thích hợp?
Hiện tại đang có nhu cầu rất lớn về chỗ ở cho người khiếm tật với nhu cầu chăm sóc cao. Chúng ta chỉ
có ít lựa chọn và những lựa chọn này thường gây ra rất nhiều phiền não khi các gia đình phải xem xét,
cân nhắc – thí dụ, chăm sóc dài hạn trong các nhà điều dưỡng, cư xá và các cơ sở khiếm tật.
Để đáp ứng lại những nhu cầu đã được xác định bởi người khiếm tật và gia đình của họ, các tiểu bang
và lãnh thổ đang đưa ra những thay đổi nhằm cung cấp những lựa chọn thích hợp hơn cho người khiếm
tật. Không có loại ‘một khuôn mẫu thích hợp cho mọi người’, cách tốt nhất là cung ứng một loạt các lựa
chọn thích hợp cho nhu cầu riêng của từng người. Những lựa chọn bao gồm lối sống độc lập với một số
giúp đỡ về mặt đại diện để bênh vực, ở chung với một người khác bị khiếm tật hoặc không khiếm tật với
sự hỗ trợ khi nào cần, chỗ ở độc lập của Bộ Gia Cư tiểu bang/lãnh thổ với hỗ trợ cá nhân suốt 24 giờ,
hoặc ở chung với chính gia đình mình với những giúp đỡ về đại diện để bênh vực và sự hỗ trợ khi cần.
Một số gia đình đang xem xét việc cung ứng chỗ ở có thể duy trì lâu dài cho thân nhân bằng cách thăm
dò với các gia đình khác một khuôn mẫu mà ở đó các gia đình có thể dồn chung các nguồn tài nguyên
để cung cấp những sắp xếp thích hợp về chỗ ở được sử dụng chung. Có một số rất ít gia đình đã hình
thành và quản lý những tổ chức sử dụng phương pháp tân kỳ này để phát triển những lựa chọn về chỗ ở
cho thân nhân khiếm tật trong đó có kết hợp cả hình thức yểm trợ chính thức lẫn không chính thức.
Khi xem xét cách một ủy thác sẽ yểm trợ những lựa chọn về chỗ ở như thế nào, điều quan trọng là
chúng ta cần hiểu rằng thành lập một ủy thác, khi quí vị còn sống hoặc qua chúc thư, không tạo ra những
nguồn tài nguyên mới. Để có được một sự chắc chắn hợp lý về chỗ ở cho thân nhân khiếm tật, quí vị cần
tự mình lo liệu các thu xếp này để, khi cần thiết, chúng đã có sẵn ở đó. Điều cũng không kém quan trọng
là cần để cho người được ủy thác có đủ linh động để đáp ứng được với những thay đổi trong ước muốn
và nhu cầu của người khiếm tật, cũng như đáp ứng các ý tưởng mới về cách làm thế nào để yểm trợ tốt
nhất cho người khác.
Đối với những người bị khiếm tật trí tuệ và đang nằm ‘trong hệ thống’, với chỗ ở được một cơ quan
dịch vụ hoặc chính phủ cung cấp và có triển vọng sẽ tiếp tục lâu dài, vấn đề này có vẻ như đã được giải
quyết. Tuy nhiên, điều nầy luôn luôn có triển vọng thay đổi trong tương lai. Thí dụ, trong 10 năm nữa chỗ
ở hiện tại có thể sẽ không còn thích hợp nữa hoặc cơ quan dịch vụ có thể đóng cửa hoặc thay đổi trong
cách cung cấp dịch vụ.
Đối với các cha mẹ có con khiếm tật vẫn còn sống ở nhà với họ, vấn đề sẽ là làm sao để tiếp tục cung
cấp chăm sóc khi cha mẹ mỗi ngày một già hơn. Tuy nhiên, một thay đổi bất thình lình trong hoàn cảnh
có thể xảy ra khi cha mẹ chết và người khiếm tật cần phải chuyển tới một chỗ ở mới lạ.
Thu xếp làm sao để có được bất cứ hình thức chỗ ở nào thích hợp và sẵn sàng là một bước rất quan
trọng. Thực hiện được việc này trước khi ủy thác hoặc di chúc có hiệu lực là điều tốt. Quí vị sẽ cần trao
cho người được ủy thác quyền hạn để người này thu xếp bất cứ hình thức chỗ ở nào thích hợp, kèm
theo hướng dẫn về những ý muốn của quí vị nếu đó là điều khả thi.
Quí vị có thể cần có sẵn của cải để trang trải:
 bảo hiểm, thuế thổ trạch, bảo trì và những chi tiêu khác liên quan đến chỗ ở; và
 những dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cần thiết.
Không có ích lợi gì trong việc cung cấp chỗ ở cho người khiếm tật nếu chúng ta không có phương tiện
giữ chỗ ở đó hoặc cấp dưỡng cho người khiếm tật để người này có thể sống ở đó. Nếu không có đủ tiền
cho những chi phí này, những thu xếp của quí vị sẽ không tồn tại được bao lâu và quí vị có thể phải bán
của cải đi để dùng tiền này mua một chỗ khác thích hợp hơn. Tiền để trả các chi phí có thể trích ra từ lợi
tức của ủy thác hoặc từ tiền của người khiếm tật, chẳng hạn như tiền kiếm được, tiền tiết kiệm hoặc tiền
trợ cấp an sinh xã hội.
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Các dịch vụ yểm trợ và chăm sóc thường tốn rất nhiều tiền, nhất là khi chúng ta lại cần những dịch vụ
này trong nhiều năm. Nếu quí vị có ý định lo liệu cho những chi phí này qua di chúc hoặc một ủy thác, quí
vị cần phải cứu xét tới chi phí mà quí vị có thể phải trả và hoạch định tài chánh để trang trải cho những
chi phí này có lẽ trong 30 hoặc 40 năm. Có tiền riêng để chi hoàn toàn cho những dịch vụ này, đối với
nhiều người, là điều không thể làm nổi bởi vì họ không có đủ của cải để trang trải cho chi phí. Họ sẽ phải
nghĩ tới các dịch vụ cung cấp qua các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ và xét xem họ có
thể đóng góp những gì để có được những thu xếp tốt nhất mà họ có khả năng lo liệu.

Ủy thác khiếm tật đặc biệt
Để giúp các gia đình trong việc hoạch định gia sản, Chính Phủ Úc đã làm luật để, khi hội đủ một số điều
kiện rõ rệt, các gia đình này được hưởng những đặc nhượng trong các trắc nghiệm khả năng tài chánh
của an sinh xã hội và cựu chiến binh cho một số tặng dữ và cho những ủy thác được gọi là ủy thác khiếm
tật đặc biệt. Ai cũng có thể thiết lập một ủy thác khiếm tật đặc biệt cho một người thừa hưởng chánh bị
khiếm tật trầm trọng nếu hội đủ các điều kiện do luật lệ qui định.
Trọng tâm của biện pháp ủy thác khiếm tật đặc biệt là khuyến khích dân chúng tự lo liệu chi phí về chỗ
ở và chăm sóc cho các thân nhân khiếm tật trầm trọng. Một ủy thác khiếm tật đặc biệt có thể giúp làm
việc này bởi vì những đặc nhượng của an sinh xã hội có thể giải quyết những quan ngại về việc giữ tiền
trong ủy thác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng trợ cấp an sinh xã hội của họ. Tuy nhiên nếu chỉ có
ít của cải thì việc bị tiền trợ cấp an sinh xã hội sụt giảm sẽ không phải là một rủi ro lớn và như thế một ủy
thác khiếm tật đặc biệt có thể sẽ không thích hợp. Để có biết thêm chi tiết về ủy thác khiếm tật đặc biệt,
xin hãy tham khảo tập tài liệu Ủy Thác Khiếm Tật Đặc Biệt - Sắp xếp, giải quyết các vấn đề.

Những sắp xếp trong ủy thác hoặc chúc thư của tôi có thể bị chống
đối không?
Khi cố gắng cân bằng những yếu tố được khảo sát ở trên, cũng có một vấn đề hậu cảnh cần xem xét:
một thân nhân gần gũi trong gia đình không hài lòng về cách quí vị quyết định phân chia của cải
rất có thể sẽ chống đối quyết định của quí vị sau khi quí vị qua đời bằng cách tranh biện chúc thư
của quí vị. Đây vẫn có thể là một vấn đề nếu quí vị thiết lập ủy thác để ủy thác này hoạt động khi quí vị
còn sống thay vì hoạt động qua chúc thư. Những giao dịch mà quí vị đã tiến hành trước khi qua đời đôi
khi có thể bị chống đối và bác bỏ trong biện luận chống đối chúc thư.
Nếu quí vị quyết định để lại một phần lớn của cải cho người con khiếm tật, những người con khác có thể
tranh cải rằng quí vị đã không lo liệu đúng mức cho họ. Ngay cả khi quí vị chia đều di sản cho mọi người
con, một trong số các người con của quí vị vẫn có thể đưa ra một đòi hỏi như vậy. Những đòi hỏi thuộc
loại này có thể dẫn tới các thủ tục tố tụng tốn kém, và những thủ tục pháp lý này sẽ do di sản của quí
vị chi trả.
Không có cách nào để bảo đảm chắc chắn là di chúc của quí vị sẽ không bị chống đối. Phương cách tốt
nhất là thảo luận các vấn đề và đi đến thỏa thuận trong gia đình về cách thức mà những nhu cầu và ước
muốn sau này của người khiếm tật sẽ được lo liệu. Thảo luận các vấn đề này trong gia đình, và nếu có
thể được với những người quan trọng khác trong cuộc sống của người khiếm tật, sẽ giúp mọi người đi
tới một thỏa thuận về đường lối hành động mang lại lợi ích tốt nhất cho người khiếm tật.
Nếu quí vị muốn bàn về những bất đồng hoặc mâu thuẫn trong gia đình, quí vị có thể liên lạc với Dịch
Vụ Tư Vấn và Hòa Giải Gia Đình. Chi tiết liên lạc có ở Phần 5 của tập sách này.
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Cố vấn luật pháp của quí vị có thể soạn thảo một bản giải thích các lý do khiến quí vị phân chia di sản
như vậy và bản giải thích này có thể được bao gồm trong chúc thư hoặc là một văn kiện riêng biệt. Việc
này có thể giảm bớt triển vọng di chúc bị chống đối.
Tuy nhiên, lo liệu đàng hoàng cho thân nhân khiếm tật là một vấn đề quan trọng. Khả năng có sự
mâu thuẫn xảy ra không nên cản trở những việc làm mà quí vị cho là đúng. Sau khi quí vị đã cẩn thận
xem xét mọi lựa chọn với sự cố vấn chuyên ngành, việc người khác sẽ không hài lòng về những việc làm
của quí vị không thể khiến quí vị ngưng không lo liệu các thu xếp mà đối với quí vị có vẻ là những thu
xếp tốt nhất. Nếu có mâu thuẫn, người thi hành chúc thư có thể sẽ cố gắng giải quyết mà không chi quá
nhiều tiền bạc của di sản cho các chi phí luật pháp.

Tôi có nên nêu rõ chi tiết trong ủy thác những điều tôi muốn xảy ra không?
Quí vị có thể đưa vào nhiều hoặc ít chi tiết về những việc mà quí vị muốn người được ủy thác làm cho
người khiếm tật. Nếu quí vị minh định những điều mà người được ủy thác phải làm, có thể sẽ có những
rắc rối nếu hoàn cảnh thay đổi không giống như quí vị đã nghĩ.
Quí vị không thể dự đoán được mọi hoàn cảnh có thể xảy ra mà người được ủy thác sẽ phải đối phó,
dù chỉ 20 năm hoặc 10 năm sau, bởi vì có quá nhiều những yếu tố mà chúng ta không biết được. Trong
việc thiết lập ủy thác hoặc chúc thư, quí vị chỉ có thể làm được điều tốt nhất trong khả năng của quí vị với
những nguồn lực và thông tin mà quí vị có.
Nói chung, chúng ta nên cho người được ủy thác thật nhiều khả năng linh động để họ có được
tự do và toàn quyền hành động trong bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra. Cung cấp cho họ những
hướng dẫn về việc quí vị muốn sự việc được thực hiện như thế nào cho người khiếm tật sẽ
khiến cho ủy thác có khả năng đưa ra những giải pháp uyển chuyển thay vì cứng ngắc tuân
theo nguyên tắc.
Quí vị cần đạt tới một thăng bằng giữa tình trạng kiểm soát hành động của người được ủy thác tới một
mức độ hợp lý nào đó và tình trạng chi ly ấn định mọi thứ. Quí vị có thể làm được việc này bằng cách
đưa ra một số hướng dẫn tổng quát trong chứng thư ủy thác hoặc chúc thư về việc các người được ủy
thác nên thực thi nhiệm vụ như thế nào. Chứng thư hoặc chúc thư có thể nói rằng phúc lạc của người
khiếm tật phải là mối quan tâm hàng đầu của những người được ủy thác. Điều này có nghĩa là mối quan
tâm của những người được ủy thác không phải là tiết kiệm tiền để sau này người khác sẽ được hưởng
những gì còn lại trong ủy thác. Những hướng dẫn này có thể trình bày chính sách tổng quát mà quí vị
muốn người được ủy thác phải tuân hành và cho biết họ phải tham khảo với những ai.
Tập sách này không trình bày những ưu và khuyết điểm về việc các ủy thác bị đánh thuế như thế
nào; tuy nhiên có một số thông tin trong tập tài liệu ‘Ủy Thác Khiếm Tật Đặc Biệt - Sắp xếp, giải
quyết các vấn đề’. Đây là một lãnh vực của các cố vấn chuyên ngành về luật pháp và tài chánh.
Chi tiết về việc làm thế nào để tìm một luật sư được trình bày ở phần cuối tập sách này. Các hiệp hội luật
pháp tại các tiểu bang và lãnh thổ có thể cung cấp cho quí vị thông tin về những người chuyên ngành
hành nghề trong lãnh vực chúc thư và di sản.

Làm thế nào tôi có thể truyền đạt mọi thứ mà tôi đã học hỏi được về những
nhu cầu của người khiếm tật?
Quí vị không thể đưa quá nhiều chi tiết vào trong chúc thư hoặc chứng thư ủy thác, nhất là khi những
chi tiết này có thể thay đổi. Một cách khác để làm việc này là ngoài chứng thư ủy thác hoặc chúc thư ra,
quí vị hãy soạn các thông tin để đưa cho người được ủy thác nhằm giúp họ hoàn thành công việc. Đây
có thể là một bản ghi mọi việc mà quí vị biết có thể tốt hoặc xấu cho người khiếm tật và cách thức người
khiếm tật truyền đạt những nhu cầu và ước muốn của họ: những sinh hoạt mà họ thích hoặc không thích,
những việc quanh nhà mà họ có thể hoặc không có thể tự làm được, họ cần những hỗ trợ gì để có thể
tham gia vào các sinh hoạt, dùng thuốc men và các phương pháp trị liệu, ai là người cung cấp các dịch
vụ cho họ và v.v. Quí vị có thể thay đổi hoặc cập nhật các chi tiết này theo diễn biến.
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Trong khi những chi tiết này, và những sở thích của quí vị về những vấn đề khác nhau sẽ không có tính
cách ràng buộc về mặt pháp lý đối với người được ủy thác, nhưng nó có một giá trị lớn lao trong việc
giúp người được ủy thác lo liệu tốt nhất cho người khiếm tật. Dĩ nhiên thân nhân khiếm tật thường cũng
sẽ có thể tự mình ít nhiều nói được những điều như vậy, và đó cũng là điều mà những người được ủy
thác cần được chỉ thị phải chiếu cố.
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Phần 4
Làm thế nào để được sự cố vấn về luật pháp và tài
chánh
Tìm một luật sư
Các luật sư có thể rất giỏi trong việc cung cấp sự cố vấn luật pháp về việc lập chúc thư hoặc thiết lập một
ủy thác nhưng sự hiểu biết về các nhu cầu của người khiếm tật và tình trạng các dịch vụ xã hội và khiếm
tật hiện tại của họ lại kém. Khi tìm một luật sư thích hợp cho nhu cầu của quí vị, có thể quí vị nên hỏi
thăm các thân nhân trong gia đình, hoặc những người quen có hoàn cảnh tương tự, họ làm cách nào để
tìm một luật sư và nếu họ có một sự giới thiệu nào cho quí vị.
Nếu họ không thể giới thiệu ai cho quí vị, một vài tiểu bang và lãnh thổ có các trung tâm luật pháp chuyên
cung cấp các dịch vụ cho những người có nhu cầu hỗ trợ cao. Các chi tiết liên lạc của họ nằm trong trang
chi tiết liên lạc. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ không có các trung tâm này, cho nên tốt
nhất có thể là quí vị nên liên lạc với Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng hoặc Hiệp Hội Luật Pháp nơi quí
vị sống.
Nếu luật sư quí vị không rành với lãnh vực khiếm tật hoặc hoạch định di sản cho người có nhu cầu hỗ trợ
cao để cố vấn quí vị, có thể quí vị cần giáo dục ông ấy hoặc bà ấy. Nếu có một kế hoạch đã được khai
triển tốt quí vị có thể cho luật sư biết những phần nào trong kế hoạch quí vị sẽ không thay đổi và phần
nào quí vị cần được cố vấn.
Một khi quí vị và luật sự đã có rồi một cấu trúc kế hoạch, hãy hỏi luật sư nếu quí vị cần được cố vấn thêm
về kế hoạch tài chánh.

Các chi tiết cần mang khi đến gặp luật sư
Chi tiết của quí vị:
 họ tên, địa chỉ và nghề nghiệp;
 họ tên và tuổi các người con;
 tình trạng cuộc sống (hôn nhân, con cái, tình trạng việc làm và nghề nghiệp, nhà cửa) của các người
con không bị khiếm tật;
 quí vị muốn thiết lập ủy thác để ủy thác hoạt động khi quí vị còn sống, tình trạng an sinh xã hội
của quí vị;
 ước lượng giá trị của cải của quí vị: nhà, các của cải tài chánh khác, số tiền quỹ hưu bổng
mong mõi, v.v.;
 nếu lập chúc thư, quí vị muốn chia của cải của mình như thế nào cho những người có thể là người
thừa hưởng;
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 nếu thiết lập một ủy thác hoạt động khi quí vị còn sống, quí vị muốn cho vào ủy thác bao nhiêu
phần của cải;
 căn nhà của quí vị có cần được giữ lại cho người khiếm tật không;
 quí vị muốn chỉ định ai làm những người được ủy thác;
 quí vị có muốn trả lương cho những người được ủy thác;
 có những vật gì cụ thể quí vị muốn cho một người nào; và
 quí vị có muốn đề cử ai để người đó được chỉ định làm người giám hộ hoặc quản lý tài chánh cho
người con trai hoặc gái bị khiếm tật, trong trường hợp cần thiết?
Chi tiết về người khiếm tật:
 loại và mức độ khiếm tật, các thu xếp về sự chăm sóc và chỗ ở: ở nhà, trong hệ thống, các nhà cung
cấp dịch vụ khác;
 sự bền vững của các sự thu xếp nầy và nó có triển vọng kéo dài bao lâu;
 mức độ hỗ trợ cần thiết và quí vị trong đợi sự hỗ trợ nầy từ đâu;
 các sắp xếp về an sinh xã hội và người ấy lệ thuộc vào nó nhiều hay ít;
 của cải sở hữu bởi người khiếm tật do cháu đứng tên; và
 cháu có thể lập chúc thư không.

Tìm một cố vấn tài chánh
Biết được một người tín nhiệm để giúp đỡ lập kế hoạch tài chánh có thể là một nỗi lo lắng lớn lao cho
người trong gia đình. Đối với nhiều chuyên viên kế hoạch, kiến thức trong lĩnh vực khiếm tật và những
vấn đề liên quan không là lĩnh vực chuyên môn của họ. Nếu đã quyết định với luật sư là gặp một kế toán
hoặc cố vấn tài chánh sẽ có lợi cho quí vị, và quí vị chưa có quan hệ với một người như vậy trước đây,
tốt nhất là nên hỏi những gia đình khác trong giới những người quen biết, những ai có hoàn cảnh tương
tự với quí vị để xem họ có thể cho quí vị chi tiết hoặc lời khuyên nào về vấn đề này. Họ có thể giới thiệu
một người nào đó cho quí vị.
Đa số những nhà cố vấn về tài chánh có một kiến thức giới hạn khi nói đến một gia đình phải lo liệu cho
một người có nhu cầu hỗ trợ cao và những vấn đề họ phải đối mặt. Khi chọn một cố vấn về tài chánh,
hãy hỏi về kinh nghiệm bản thân họ cố vấn những người trong tình trạng như của quí vị. Hiệp Hội Kế
Hoạch Tài Chánh Úc có thể giúp quí vị tìm một cố vấn được công nhận trong vùng quí vị. Số điện thoại
gọi miễn phí của cơ quan nằm trong danh sách chi tiết liên lạc ở phía sau quyển tập này. Nhưng Hiệp
Hội không có chi tiết nếu các chuyên viên kế hoạch có chuyên môn không trong lĩnh vực kế hoạch và
khiếm tật.
Quí vị có thể liên lạc the Australian Securities and Investment Commission (Cơ quan Đặc Trách về
Chứng Khoán và Đầu Tư Úc) bằng cách viếng trang mạng tại http://www.asic.gov.au, gửi email về
infoline@asic.gov.au hoặc gọi số 1300 300 630, về yêu cầu được một quyển tập tựa đề ‘Getting Advice’.
Ngoài việc mang theo bản kế hoạch khi đến gặp cố vấn, hãy nghĩ đến nguồn lợi tức cần có để lo liệu
cho thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao trong tương lai. Đồng thời mang theo những chi tiết về các trợ cấp
người khiếm tật được phép lãnh và các lựa chọn về chỗ ở để giúp người cố vấn khai triển một kế hoạch
tài chánh đáp ứng đúng nhu cầu của quí vị.
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Phần 5
Các chi tiết liên lạc hữu ích
Toàn quốc
Các Dịch Vụ Tư Vấn và Hoà Giải Gia Đình
Các cha mẹ đang sắp đặt các dàn xếp cho sự chăm sóc người con trai hoặc gái khiếm tật có thể được
trợ giúp qua các dịch vụ hoà giải gia đình và tư vấn.
Dưới sáng kiến Dịch Vụ Quan Hệ Gia Đình dành cho Người Chăm Sóc, có quỹ tài trợ để cung cấp các
dịch vụ tư vấn và hòa giải gia đình nhằm giúp các cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình đi đến
sự thỏa thuận về các dàn xếp cung cấp tư nhân, và giúp các gia đình giải quyết các mâu thuẫn trong gia
đình và thương lượng một giải pháp vì quyền lợi của tất cả mọi người trong gia đình.
Các tổ chức được chọn dưới đây cung cấp thông tin, sự hỗ trợ, dịch vụ tư vấn và hoà giải, và dịch vụ
được cung cấp theo Family Relationship Services Program (FRSP – Chương Trình Dịch Vụ Quan Hệ
Gia Đình). Họ sẽ hỗ trợ và cố vấn một cách chuyên nghiệp các cha mẹ nhằm giúp họ khai triển một kế
hoạch cho tương lai của người con trai hoặc gái của họ, để họ có thể an tâm là người con khiếm tật này
sẽ được chăm sóc về lâu về dài.
Australian Capital Territory

Centacare Canberra – Goulburn
Điện thoại: 02 6162 6100

New South Wales

Interrelate Family Centres
Điện thoại: 02 9745 5544

Queensland

Centacare Catholic Family and Community Services
Điện thoại: 07 3252 4371

South Australia

Uniting Care Wesley Adelaide Inc
Điện thoại: 08 8202 5111

Tasmania

Relationships Australia Tasmania
Điện thoại: 03 6421 5800

Victoria

Eastern Access Community Health Inc
Điện thoại: 03 9871 1800

Western Australia

Anglicare WA Inc
Điện thoại: 08 9263 2050

Northern Territory

Centacare NT
Điện thoại: 08 8944 2000

Để biết thêm chi tiết về FRSP hãy đến trang mạng tại www.facs.gov.au/internet/facsinternet.nsf/family/
frspfamily_ relationships_service_program.htm
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Cố Vấn Luật Pháp
Hãy xem các trung tâm cố vấn và hiệp hội luật pháp trong tiểu bang hoặc lãnh thổ của quí vị trong danh
sách dưới đây.

Cố Vấn Tài Chánh
Hiệp Hội Kế Hoạch Tài Chánh Úc – Tìm một Dịch Vụ Kế Hoạch 1800 626 393
Australian Securities and Investments Commission (ASIC – Cơ Quan Đặc Trách về Chứng
Khoán và Đầu tư Úc)
FIDO (các lời khuyên về tài chánh và kiểm tra an toàn) là trang mạng người tiêu thụ của ASIC.
Liên lạc đường dây trả lời thắc mắc bằng cách email về infoline@asic.gov.au hoặc gọi số 1300 300 630
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Chi Tiết Liên Lạc

170 Phillip Street
SYDNEY NSW 2000
DX 362 Sydney
Điện thoại: (02) 9926 0333
Fax: (02) 9231 5809
Email: lawsociety@lawsocnsw.asn.au
Trang mạng: www.lawsociety.com.au

2C/199 Regent Street
REDFERN NSW 2016
Điện thoại: (02) 9318 0144
Gọi miễn phí: 1800 666 611
Trang mạng: www.idrs.org.au

Suite 3B, Briad House
491 - 493 Elizabeth St
SURRY HILLS NSW 2010
Điện thoại: (02) 9318 2355
Fax: (02) 9318 2863
Trang mạng: www.nswclc.org.au

Tổ chức

Hiệp Hội Luật Pháp NSW

Dịch vụ về Quyền Hạn Khiếm Tật
Trí Tuệ (IDRS)

Nhóm Đoàn Thể Trung Tâm Luật
Pháp Cộng Đồng (NSW)

New South Wales

New South Wales

Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng (CLC – Community Legal Centres) là các
tổ chức cộng đồng độc lập cung cấp sự cố vấn luật pháp miễn phí, đồng thời
cung cấp thông tin và giáo dục về luật pháp cho các cá nhân và cộng đồng khắp
tiểu bang NSW. Tại NSW có đến 41 Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng. Các trung
tâm này cung cấp sự cố vấn luật pháp kín đáo và trợ giúp cho nhiều vấn đề khác
nhau bao gồm chúc thư. Bất cứ ai cần cố vấn hoặc giúp đỡ và không có khả
năng chi trả cho một luật sư tư có thể liên lạc Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng.
Nếu cần sẽ có thông dịch viên và tất cả chi tiết của thân chủ sẽ được hoàn toàn
giữ bảo mật. Để xem danh sách các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng ở NSW,
hãy đến Trang mạng: www.nswclc.org.au/CLCs.html

IDRS (Intellectual Disability Rights Services) là một Trung Tâm Luật Pháp Cộng
Đồng chuyên cung cấp trợ giúp pháp luật cho những người có khiếm tật trí tuệ
và gia đình họ, người chăm sóc, đại diện để bênh vực và những người khác thay
mặt người khiếm tật trí tuệ tìm sự cố vấn. IDRS sẽ giới thiệu quí vị đến các luật
sư chuyên trong lĩnh vực này.

Để được trả lời mọi thắc mắc về thông tin và cố vấn luật pháp tốt nhất hãy liên
lạc LawAccess NSW qua số 1300 888 529 hoặc viếng trang mạng LawAccess
tại: www.lawaccess.nsw.gov.au (xem ‘Chúc Thư và Di sản’). Thông tin được
cung cấp bao gồm Dịch vụ Giới Thiệu các hồ sơ Chúc Thư qua NSW Legal Aid
(Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật) và các tờ dữ kiện giải thích về Chúc Thư, Giấy ủy
Quyền và Kế Hoạch Di sản.

Dịch vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Pháp New South Wales giúp các
thành viên trong cộng đồng tìm một công ty luật sư tư hoặc các luật sư đặc biệt
chuyên về một số lĩnh vực luật pháp được công nhận. Quí vị có thể liên lạc dịch
vụ qua số (02) 9926 0300 hoặc truy cập trực tuyến tại:
www.lawsociety.com.au/Search/Query.aspx

Lời chú thích
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19 O’Connell Street
SYDNEY NSW 2000
Điện thoại: 1300 364 103
Trang mạng: www.pt.nsw.gov.au
Thắc mắc qua mạng:
www.pt.nsw.gov.au /Enquiries/Default.aspx

Lầu 15, 133 Castlereagh Street, Sydney
Hộp thư: PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
DX 1335 Sydney
Điện thoại: (02) 9265 3184
Fax: (02) 9283 2645
Gọi miễn phí & sau giờ làm việc:
1800 451 510
Viễn đả tự: 1800 882 889
Thông tin và Hỗ trợ:
(02) 9265 144
Trang mạng:
www.lawlink.nsw.gov.au/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
Điện thoại: (02) 9265 1441
Fax: (02) 9283 2645
Miễn phí (các cú gọi từ vùng quê):
1800 451 510
Viễn đả tự: 1800 882 889
Trang mạng:
www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

Ủy Thác Nhà Nước

Văn phòng Giám Hộ Công

Đơn vị Hỗ Trợ Giám Hộ Tư
(Văn phòng Giám Hộ Công)

Đơn vị Hỗ Trợ Giám Hộ Tư là một dịch vụ miễn phí và kín đáo nhằm giúp các
giám hộ được chỉ định hợp pháp trong vai trò của họ. Đơn vị này có thể trợ giúp
các vấn đề như: giúp họ hiểu vai trò và trách nhiệm của giám hộ, hiểu Đạo Luật
Giám Hộ NSW, cung cấp thông tin giúp quí vị thay mặt người quí vị đang giám
hộ đưa ra các quyết định tốt nhất cho họ, cung cấp sự hỗ trợ thực tiễn cho những
người giám hộ có thể phải đưa ra các quyết định trong tình trạng có mâu thuẫn
hoặc tranh chấp chẳng hạn như họ cần sự đại diện để bênh vực hoặc cung cấp
cho họ kiến thức hoặc một loạt các dịch vụ khác nhau và các lựa chọn có sẵn
dành cho người khiếm tật để giúp họ đưa ra các quyết định, cung cấp thông tin
nhằm giúp họ làm việc với các cơ quan cung cấp dịch vụ, cập nhật quí vị với các
thông tin mới nhất về các vấn đề giám hộ qua bản tin được gửi đều đặn.

Người Giám Hộ Công chỉ được chỉ định như là ‘giám hộ theo phương kế sau
cùng’ khi Tòa Đặc Trách Giám Hộ cho xét định rằng họ không thể chỉ định một
giám hộ tư. Để có thêm thông tin hãy đến: www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg/
ll_opg.nsf/pages/pg_aboutus

Người Giám Hộ Công làm người giám hộ cho những người có thể bị khiếm tật
như chứng mất trí, khiếm tật trí tuệ, thương não bộ, hoặc mắc một chứng bệnh
tâm thần hoặc một người sống một lối sống lưu động ‘nguy hiểm’.

Giám Hộ Công NSW là một viên chức chính phủ có thể do Toà Đặc Trách Giám
Hộ chỉ định làm người giám hộ cho một người (16 tuổi trở lên) bị khiếm tật và
không có một người khác thích hợp hoặc có thể làm người giám hộ cho họ.

Ủy Thác Nhà Nước đóng vai trò Người Chấp Hành độc lập và không thiên vị, Ủy
Viên Quản Trị và Người Ủy Thác của dân chúng bang NSW. Với một mạn lưới
gồm 19 chi nhánh khắp nơi bang NSW, Ủy Thác Nhà Nước cung cấp các dịch vụ
lập chúc thư, Ủy Thác, Quản Trị Di sản và Giấy Ủy Quyền.

New South Wales
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Lầu 15, Piccadilly Tower
133 Castlereagh Street, Sydney or
144 Clarence Street, Sydney
Hộp thư: PO Box A235
SYDNEY SOUTH NSW 1232
DX 1335 Sydney
Điện thoại: (02) 9265 3131
Gọi ngoài Sydney: 1300 360 466
Fax: (02) 9265 3686
Viễn đả tự: 1800 882 889
Trang mạng: www.lawlink.gov.au/opc
Email: Chi nhánh Quản Lý Di Sản
opcmail@opc.nsw.gov.au
Chi nhánh Hỗ trợ Quản Lý Tư
pmsd@opc.nsw.gov.au

Lầu 3 / 2a Rowntree Street, Balmain
Hộp thư: Locked Bag 9
BALMAIN NSW 2041
Điện thoại: (02) 9555 8500
Fax: (02) 9555 9049
Gọi miễn phí: 1800 463 928
Viễn đả tự: (02) 9552 8534
Trang mạng: www.gt.nsw.gov.au
Email: gt@gt.nsw.gov.au

Văn phòng Ủy Viên Bảo Vệ

Tòa Đặc Trách Giám Hộ

New South Wales

Tòa Đặc Trách Giám Hộ đưa ra các quyết định có liên quan đến việc chỉ định các
giám hộ, các quản lý tài chánh, hoặc liên quan đến sự ưng thuận điều trị y khoa
hoặc nha khoa cho những người bị khiếm tật không có khả năng tự quyết định.
Toà Đặc Trách Giám Hộ có các quyền hạn cụ thể và giới hạn. Toà Đặc Trách có
thể phán lệnh giám hộ chỉ định một giám hộ tư (một người thân trong gia đình
hoặc người bạn) và/hoặc một Giám Hộ Công, phán các lệnh quản lý tài chánh để
chỉ định một quản lý tài chánh tư và/hoặc Ủy Viên Bảo Vệ, để có thể đưa ra sự
ưng thuận điều trị bởi bác sĩ hoặc nha sĩ, tái xét sự ủy quyền lâu dài, tái xét vai
trò giám hộ lâu dài, chấp thuận một thử nghiệm lâm sàng để những người không
có khả năng quyết định cũng có thể tham gia.

Tại trang mạng này có hai mối liên kết có liên quan: Quản Lý của Văn phòng
Ủy Viên Bảo Vệ và Quản Lý Tư. Mỗi phần được lần lượt nêu rõ vai trò và trách
nhiệm của một Quản Lý Di Sản của Văn phòng Ủy Viên Bảo Vệ và Quản Lý Di
Sản Tư và đồng thời cung cấp thông tin về Quyết Định Thay và một sưu tập lớn
các tài liệu hỗ trợ các Quản Lý Di Sản Tư.
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Chi Tiết Liên Lạc

470 Bourke Street, Melbourne
Hộp thư: PO Box 263C
MELBOURNE VIC 3001
DX 350 Melbourne
Điện thoại: (03) 9607 9311
Fax: (03) 9602 5270
Trang mạng: www.liv.asn.au
Email: lawinst@liv.asn.au

Điện thoại: (03) 9607 9550
Trang mạng: www.legalreferrals.liv.asn.au
Email: referrals@liv.asn.au

Trang mạng:
www.liv.asn.au/public/ﬁnda/clc

Lầu 4, 520 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
Điện thoại: (03) 9629 4422
Fax: (03) 9614 0488
Gọi miễn phí: 1800 555 887
Trang mạng:
www.communitylaw.org.au/mentalhealth
Email: Mental_Health_VIC@clc.net.au

Tổ chức

Viện Luật Pháp Victoria (Law
Institute of Victoria)

Dịch Vụ Giới Thiệu Trực Tuyến

Danh mục Trung Tâm Luật Pháp
Cộng Đồng

Đoàn Thể Trung Tâm Luật Pháp
Tâm Thần

Victoria

Trung tâm này cố vấn các vấn đề luật pháp dành cho những người hỗ trợ/chăm
sóc người có bệnh tâm thần. Trung tâm này cung cấp dịch vụ luật pháp cho
những ai trước đây có mắc bệnh tâm thần có liên hệ với các dịch vụ y tế tâm
thần. Trong đó gồm có các cuộc thẩm định của Hội Đồng Tái Xét Sức Khoẻ Tâm
Thần, các vấn đề giám hộ và quản trị, cố vấn qua điện thoại và quản lý hồ sơ.

Đây là một cơ sở dữ liệu chi tiết liên lạc do Viện Luật Pháp Victoria biên soạn.
Quí vị có thể tìm các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng được liệt kê theo vùng
hoặc lĩnh vực chuyên môn.

Dịch Vụ Giới Thiệu Trực Tuyến của Viên Luật Pháp Victoria cung cấp sự giới
thiệu các chuyên viên hành nghề luật ở bang Victoria miễn phí. Tất cả các
chuyên viên của sự giới thiệu là các hội viên của Viện Luật Pháp Victoria đặc
biệt chuyên trong các lĩnh vực luật pháp cụ thể. Các công ty luật sư nhận gặp
khách sẽ tiếp họ miễn phí cho 30 phút đầu. Sau 30 phút phí sẽ được tính theo lệ
thường, hoặc nếu luật sư cần thay mặt khách làm những công việc khác.

Một phương tiện truy tìm những luật sư được Công Nhận Chuyên Ngành giúp
quí vị tìm một luật sư chuyên về chúc thư và Di sản. Một sư được công nhận
chuyên ngành bắt buộc phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời và
có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của họ, và bắt buộc
phải duy trì sự Phát Triển Ngành Nghề cao độ cho lĩnh vực chuyên môn, phải trải
qua một quá trình kiểm tra bao hàm toàn diện, trắc nghiệm kiến thức kỹ thuật,
khả năng viết và các kỹ năng biện hộ thực tiễn. Quá trình kiểm tra này được khai
triển và thẩm định bởi những người hoạt động chuyên ngành trong ngành. Các
luật sư chuyên ngành cần phải nộp đơn để được công nhận tiếp tục mỗi ba năm.
www.liv.asn.au/directory/specialists

Lời chú thích
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55 King Street
MELBOURNE VIC 3000
Điện thoại: (03) 9628 9911
Gọi miễn phí: 1800 133 055
(trong Victoria)
Fax: (03) 9628 9932
Trang mạng: www.vcat.vic.gov.au
(xem ‘Guardianship and Admin’)
Email: vcat@vcat.vic.gov.au

168 Exhibition Street
MELBOURNE VIC 3000
Điện thoại: (03) 9667 6444
Fax: (03) 9663 4260
Trang mạng: www.statetrustees.com.au
Email: use online contact form at
www.statetrustees.com.au
dưới đề ‘contact us’

State Trustee
(Ủy Thác Tiểu Bang)

Tòa Đặc Trách Dân Sự và Hành
Chánh Victoria (Danh sách
Giám Hộ)

44 Bellerine Street
GEELONG VIC 3220
Gọi miễn phí (chỉ các vấn đề luật pháp):
1800 014 111 Thứ 2-6: 1-3g chiều
Tất cả các vấn đề khác: (03) 5229 2925
Fax: (03) 5229 3354
Viễn đả tự: 1800 014 333
Trang mạng: www.villamanta.org.au
Email: info@villamanta.org.au

Dịch vụ về Quyền Hạn Luật Pháp
Người Khiếm Tật Villamanta

Victoria

Trong số những vấn đề được Toà Đặc Trách Dân Sự và Hành Chánh Victoria xử
lý, là những vụ tranh chấp về sự giám hộ và quản trị. Các đơn xin có thể bao gồm
đơn xin các án lệnh; chỉ định người giám hộ đứng ra quyết định cho một ai, luôn
cả chỗ ở; chỉ định các người quản trị lo liệu các vấn đề tài chánh và luật pháp của
người đó; thu hồi, thay đổi hoặc tạm ngưng một chỉ định ủy quyền, hoặc phán
một án lệnh khác liên quan đến một ủy quyền tài chánh trường kỳ dưới Đạo Luật
Chứng Từ; thu hồi hoặc tạm ngưng một ủy quyền trường kỳ (điều trị y khoa) dưới
Đạo Luật Điều Trị Y Khoa; và ưng thuận cho sự thực hiện một ‘thủ thuật đặc biệt’.

Sự Ủy Quyền Trường Kỳ là một văn kiện pháp lý có hiệu lực khi một người nào
đó quyết định có một người khác giúp họ lo liệu các việc riêng của họ, hoặc
khi người này mất đi khả năng quyết định các vấn đề riêng của họ. Trên nhiều
phương diện, tầm quan trọng có một Ủy Quyền Trường Kỳ tương đương với việc
có một chúc thư.

Dịch vụ chính của State Trustees (Ủy Thác Tiểu Bang) là bảo vệ quyền lợi luật
pháp và tài chánh của hàng ngàn người dân Victoria, những người không thể tự
lo liệu được các việc riêng của họ vì một căn bệnh tâm thần, thương tích hoặc
khiếm tật. Tòa Đặc Trách Dân Sự và Hành Chánh Victoria (The Victorian Civil
and Administrative Tribunal) thường chỉ định một Ủy Thác Tiểu Bang để đóng vai
trò quản trị tài chánh và luật pháp. Dịch vụ Khiếm Tật bao gồm các chương trình
như Chương Trình Tự Lập về Tài Chánh và Chương Trình Hỗ Trợ Chuyên Sâu.

Dịch vụ về Quyền Hạn Luật Pháp Người Khiếm Tật Villamanta là một trung tâm
luật pháp cộng đồng cung cấp dịch vụ miễn phí có khắp nơi ở Victoria. Trung tâm
chỉ cố vấn về các vấn đề luật pháp liên quan đến khiếm tật và đặc trọng tâm phục
vụ vào các vấn đề ảnh hưởng người bị khiếm tật. Các dịch vụ gồm có: Cố vấn,
cung cấp thông tin và giới thiệu; giúp đỡ luật pháp theo hồ sơ; giáo dục luật pháp
cho cộng đồng, chủ yếu là cho những người bị khiếm tật; bán các ấn phẩm về
các vấn đề quyền hạn người khiếm tật. Cung cấp sự đào tạo cho các cơ quan
cung cấp dịch vụ được dàn xếp trước và có phí.
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Văn phòng Bênh Vực
Công Chúng

Lầu 5
436 Lonsdale Street
MELBOURNE VIC 3000
Điện thoại: (03) 9603 9500
Fax: (03) 9603 9501
Gọi miễn phí: 1300 309 337
Viển đả tự: (03) 9603 9529
Trang mạng:
www.publicadvocate.vic.gov.au
Email: publicadvocate@justice.vic.gov.au

Văn phòng Bênh Vực Công Chúng có thể điều tra các vấn đề, và nếu cần, dùng
quyền lực đặc biệt để thay mặt người khiếm tật đặt các câu hỏi trong trường hợp
có những sự sợ hãi về sự an toàn hoặc lo ngại về quyền lợi người khiếm tật. Văn
phòng có thể cung cấp thông tin về các đề tài như giám hộ, quản trị, ủy quyền tài
chánh trường kỳ, ủy quyền y khoa trường kỳ và giám hộ trường kỳ - hoạch định
cho tương lai.

Victoria
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Mamre Association (Hội Mamre)
Lầu 1
1428 Logan Road
MT GRAVATT QLD 4122
(07) 3291 5800

Pave the Way
(Lót đường)

PO Box 119,
ANNERLEY, 4130
Điện thoại: 3392 0644
Fax: 3392 0658
Trang mạng: www.qails.org.au
Email: info@qails.org.au

179 Ann Street, Brisbane
Hộp thư: GPO Box 1785
BRISBANE QLD 4001
Điện thoại: (07) 3842 5842
Fax: (07) 3842 5999
Trang mạng: www.qls.com.au
Email: info@qls.com.au

Hiệp Hội Luật Pháp Queensland

Queensland Association of
Independent Legal Services
(QAILS) Inc. Hiệp Hội Các Dịch Vụ
Luật Pháp Độc Lập Queensland

Chi Tiết Liên Lạc

Tổ chức

Queensland

Queensland

Hiệp Hội Các Dịch Vụ Luật Pháp Độc Lập Queensland là một cơ quan đỉnh đại
diện các Trung tâm Luật Pháp Cộng Đồng có tài trợ và không tài trợ hoạt động
khắp nơi ở Queensland. Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng có thể cung cấp
sự cố vấn, giới thiệu và trợ giúp luật pháp và sự đại diện có giới hạn. Danh mục
các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng có trên mạng tại www.qails.org.au

 khai triển các sách lược bảo vệ dài hạn cho các gia đình.

 giới thiệu luật sư từ một nhóm luật sư có kinh nghiệm làm chúc thư và ủy thác

 cung cấp thông tin về các vấn đề luật pháp

 hỗ trợ sự phát triển các mạng lưới và giới hỗ trợ

 tổ chức các buổi hội thảo

 tổ chức các buổi tham khảo cá nhân và họp với các nhóm nhỏ

 cung cấp thông tin có liên quan đến hoạch định cho tương lai cho các gia đình

Lót đường:

Mamre Pave the Way (Hội Lót Đường Mamre) hoạt động khắp tiểu bang
Queensland. Pave the Way giúp đỡ các gia đình và người khiếm tật khai triển
một viễn ảnh kế hoạch cho hiện tại và tương lai, thực hiện và bảo vệ viễn ảnh và
người khiếm tật về lâu về dài.

Ngoài việc giàu những kinh nghiệm làm việc, các luật sư chuyên ngành được
công nhận họ là những luật sư đã hoàn tất thoả đáng một chương trình học tập
cao cấp trong lĩnh vực luật chuyên môn. Ở Queensland, các luật sự chuyên
ngành thực hành trong lĩnh vực luật gia đình, luật bồi thường thương tích, luật bất
động sản, luật thừa kế, luật thương mại, luật hình sự, luật thưa kiện thương mại,
luật hòa giải, luật thuế vụ và luật di trú.

Hiệp Hội Luật Pháp Queensland có thể giúp quí vị tìm các luật sư chuyên ngành
được công nhận hoặc một luật sư qua dịch vụ giới thiệu trực tuyến trong lĩnh vực
Estate Planning Finding.

Lời chú thích
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Lầu 18, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Hộp thư: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Điện thoại: (07) 3239 3520
Fax: (07) 3221 2534
Trang mạng: www.justice.qld.gov.au
Email: mailbox@justice.qld.gov.au

444 Queen Street, Brisbane
Hộp thư: GPO Box 1449
BRISBANE QLD 4001
Điện thoại: (07) 3213 9288
Fax: (07) 3213 9489
Trang mạng: www.pt.qld.gov.au
Email: clientenq@pt.qld.gov.au

Lầu 3, Brisbane Magistrates Courts Complex
363 George Street, Brisbane
Hộp thư: PO Box 13554 George Street
BRISBANE QLD 4003
Điện thoại: (07) 3234 0870
Ngoài Brisbane: 1300 653 187
Fax: (07) 3239 6367
Email: adult.guardian@justice.qld.gov.au

Bộ Công Lý và Tư Pháp

Ủy Thác Nhà Nước của
Queensland

Văn Phòng Giám Hộ Người Lớn

Giám Hộ Người Lớn là một viên chức được chỉ định hợp pháp dưới Đạo Luật
Giám Hộ và Quản Trị. Vai trò của Người Giám Hộ Người Lớn là bảo vệ quyền
hạn và quyền lợi của những người lớn suy kém khả năng quyết định. Ngoài ra,
vai trò Người Giám Hộ Người Lớn là điều tra những sự tố giác về sự đối xử tàn
tệ, sự bỏ bê và bóc lột những người lớn suy kém khả năng quyết định, tìm sự
giúp đỡ hoặc đại diện cho người này. Tòa Đặc Trách Giám Hộ và Hành Chánh
có thể chỉ định một Người Giám Hộ Người Lớn để thay thế những người lớn suy
kém khả năng quyết định đưa ra các quyết định về vấn đề cá nhân hoặc sức
khoẻ trong trường hợp không một ai khác sẵn sàng, có khả năng hoặc thích hợp
để quyết định cho họ. Đôi lúc, Giám Hộ Người Lớn có thể đóng vai trò người
được ủy quyền sức khoẻ hợp pháp như là phương kế sau cùng.

Ủy Thác Nhà Nước đóng vai trò quản trị các di sản của người đã mất, cung cấp
sự quản lý tài chánh cho những người khiếm tật và tài trợ những thủ tục kiện
tụng do người khiếm tật khởi tụng hoặc bị kiện.

Bộ chính phủ này có các chi tiết liên lạc và thông tin hữu ích về các cơ quan
chính phủ có liên hệ ở Queensland.

Queensland
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Lầu 9, 259 Queen Street, Brisbane
Hộp thư: GPO Box 1639
BRISBANE QLD 4001
Điện thoại: (07) 3234 0666
Ngoài Brisbane: 1300 780 666
Fax: (07) 3221 9156
Email: guardianship@justice.qld.gov.au

Lầu 1, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Hộp thư: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Điện thoại: (07) 3224 7424
Fax: (07) 3224 7364
Email: publicadvocate@justice.qld.gov.au

GPO Box 806
BRISBANE QLD 4000
Điện thoại: (07) 3224 8444
Gọi miễn phí: 1800 177 120
Fax: (07) 3896 3467
Viễn đả tự: (07) 3896 3471
Trang mạng: www.disability.qld.gov.au/
disability_information
Email: disabilityinfo@disability.qld.gov.au

Tòa Đặc Trách Giám Hộ và
Hành Chánh

Phòng Bênh Vực Công Chúng

Các Dịch vụ Khiếm Tật
Queensland

Queensland

Qua Sáng Kiến Hoạch Định Tiếp Nối 2005-06, Các Dịch vụ Khiếm Tật
Queensland cung cấp quỹ cho ba cơ quan cung cấp dịch vụ phi chính phủ
(Mamre, Association Incorporated, Parent to Parent Association Queensland
Incorporated and Homes West Association Incorporated) nhằm cung cấp các
sách lược hoạch định tiếp nối để hỗ trợ những người khiếm tật và gia đình họ.
Hoạch định tiếp nối giúp đỡ các gia đình xử trí các nhu cầu của họ bằng cách
đặt vào kế hoạch các sự hỗ trợ thích hợp cho suốt các giai đoạn cuộc đời người
khiếm tật, và khai triển một loạt các mạng lưới hỗ trợ không chính thức để hỗ
trợ người này trong cộng đồng của họ. Sự hoạch định cho tương lai này tạo một
vị thế chắc chắn hơn cho người khiếm tật khi cha mẹ/người chăm sóc của họ
không thể tiếp tục chăm sóc cho họ. Việc lập kế hoạch cần được thực hiện sớm
trong cuộc sống của gia đình thay vì chờ đến lúc trong tình trạng khủng hoảng.

Vai trò của Phòng Bênh Vực Công Chúng là nhận ra sự lan tràn khắp nơi tình
trạng đối xử tàn tệ, bóc lột hoặc bỏ bê những người suy kém khả năng vì sự
thiếu sót của hệ thống hoặc các phương tiện của một cơ quan cung cấp dịch vụ.
Phòng Bênh Vực Công Chúng sau đó báo cáo các kết quả điều tra nầy cho Quốc
Hội Tiểu Bang. Vai trò này còn được gọi là sự đại diện bênh vực các hệ thống.

Tòa Đặc Trách có thẩm quyền chỉ định những người giám hộ và các viên chức
quản trị cho những người lớn suy kém khả năng quyết định. Tòa Đặc Trách hoạt
động dưới các nguyên tắc sau đây: hầu hết những người khiếm tật không cần
có một giám hộ được chỉ định một cách hợp pháp; Toà Đặc Trách là phương kế
sau cùng và chỉ nên tìm đến Tòa Đặc Trách nếu người đó không có khả năng
tự quyết định và tất cả các phương pháp thích hợp khác đã được thử qua; mối
quan tâm chính của Tòa Đặc Trách là sự an lạc của người suy kém khả năng
quyết định.
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3 Conn Street
PO Box 434
YANDINA. QLD 4561
Điện thoại: 07 5472 7072
1800 777 723
Fax: 07 5472 7073
Email: parent@parent2parentqld.org.au

496 Sherwood Rd
SHERWOOD QLD 4075
Điện thoại: 07 3278 2378
Trang mạng: www.homeswest.org.au
Email: helend@homeswest.org.au

Parent to Parent Association
Queensland Incorporated
(Hiệp Hội Cha Mẹ giúp đỡ cho
Cha Mẹ Queensland)

Homes West Association
Incorporated

Homes West Association Incorporated là một tổ chức được thành lập bởi một
số các gia đình tại Brisbane. Hiệp hội này đã lập ra các sách lược nhằm khuyến
khích và hỗ trợ người khiếm tật nhằm khai triển những mạng lưới không chính
thức để hỗ trợ cho người nầy trong cộng đồng bây giờ và trong tương lai. Các
gia đình trong Homes West cùng hợp tác với Community Resource Unit (Toán
Nguồn lực Cộng đồng) nhằm phổ biến và phân phát thông tin hoạch định tiếp nối
đến các gia đình thông qua các hội thảo trên khắp tiểu bang.

Hiệp Hội Cha Mẹ giúp đỡ cho Cha Mẹ Queensland (Parent to Parent Association
Queensland Incorporated) cung cấp một loạt các cơ hội kế hoạch tiếp nối nhằm
phát động thay đổi tích cực cuộc sống của người khiếm tật và gia đình họ. Các
việc này bao gồm Xây Dựng Kỹ Năng Gia Đình bằng cách các gia đình cùng
nhau khai triển các kế hoạch đời sống cần thiết và thành lập các mạng lưới gia
đình; Con đường tìm kíêm Các Khả năng có thể cho các gia đình tham gia vào
các cuộc hành trình được hướng dẫn nhằm hoạch định tương lai mong muốn
và các hỗ trợ phù hợp cho mỗi cá nhân; và Con đường Hoạch định sử dụng
P.A.T.H. (Planning Alternate Tomorrows with Hope) - Tổ chức Hoạch định các
Lựa Chọn Tương Lai với Hy Vọng. Tổ chức này sử dụng một đội ngũ các yểm
trợ viên cho gia đình Cha Mẹ giúp đỡ cho Cha Mẹ có đầy đủ tư cách, tất cả họ
là cha mẹ của những người khiếm tật, ở các địa phương trong khắp tiểu bang
nhằm rút lấy và chia sẻ kinh nghiệm từ cuộc sống của chính họ và vận dụng
những sách lược thành công để làm việc với các gia đình khác, đáp ứng hữu
hiệu hơn những thách thức trong địa phương của họ.

Queensland
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Chi Tiết Liên Lạc

Lầu 3, 11 London Circuit, Canberra City
Hộp thư: GPO Box 1562
CANBERRA ACT 2601 DX 5623
Điện thoại: (02) 6247 5700
Fax: (02) 6247 3754
Trang mạng: www.actlawsociety.asn.au
Email: mail@actlawsociety.asn.au

Trang mạng: www.naclc.org.au/directory/
centres.html#act

Tầng trệt, Actew AGL House
221 London Circuit Canberra City
Hộp thư: PO Box 221
CIVIC SQUARE ACT 2608
Điện thoại: (02) 6207 9800
Trang mạng: www.publictrustee.act.gov.au
Email: publictrustee@act.gov.au

Lầu 3, CFM Building
12 Moore Street, Canberra City
Hộp thư PO Box 1001
CIVIC SQUARE ACT 2608
Điện thoại: (02) 6207 0707
Fax: (02) 6207 0688
Trang mạng: www.oca.act.gov.au
Email: oca@act.gov.au

Tổ chức

Hiệp Hội Luật Pháp
Australian Capital Territory

Hiệp hội Quốc gia Các Trung Tâm
Luật Pháp Cộng Đồng

Người Được Ủy Thác của
Nhà Nước

Văn phòng Đại Diện Bênh Vực
Cộng Đồng

Australian Capital Territory

Australian Capital Territory

Văn phòng Đại Diện Bênh Vực Cộng đồng) có nhiều chức năng và quyền hạn
pháp lý liên hệ đến trẻ em và thiếu niên, và người lớn bị bệnh tâm thần hoặc suy
kém khả năng quyết định, cần được bảo vệ để không bị lợi dụng, bóc lột hoặc
bỏ bê.

Người Được Ủy Thác của Nhà Nước cung cấp thông tin về chúc thư, Quản lý Di
sản và Người thi hành, Ủy quyền và Ủy thác.

Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng có thể cung cấp cho quí vị sự cố vấn,
dịch vụ giới thiệu, hỗ trợ luật pháp và sự đại diện có giới hạn. Muốn tìm một
danh sách Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng ở ACT, viếng trang:
www.naclc.org.au/directory/centres.html#act

Muốn sắp xếp một buổi hẹn để được tham vấn miễn phí 15 phút xin gọi Hiệp Hội
Luật Pháp qua số 6247 5700. Ngoài ra, quí vị cũng có thể hỏi xem quí vị có đủ
tiêu chuẩn được hỗ trợ miễn phí thông qua clearing house online hay không.

Hiệp Hội Luật Pháp cung cấp trực tuyến một tài liệu có tên “Making A Will”
(Lập một Chúc thư). Văn phòng Cố vấn Pháp luật làm việc từ Thứ Hai đến Thứ
Sáu vào các giờ từ 12.30 chiều đến 2.00 chiều.

Lời chú thích

40

Hoạch Định cho Tương Lai: Người khiếm tật | Phần 5

Chi Tiết Liên Lạc

Phòng G16, Lầu 1, Paspalis Centrepoint
48-50 Smith Street (Mall), Darwin
Hộp thư: GPO Box 2388
DARWIN NT 0801
Điện thoại: (08) 8981 5104
Fax: (08) 8941 1623
Trang mạng: www.lawsocnt.asn.au
Email: lawsoc@lawsocnt.asn.au

Góc đường Manton St & Woods St, Darwin
Hộp thư: GPO Box 3180
DARWIN NT 0801
Điện thoại: (08) 8982 1111
Fax: (08) 8982 1112
Gọi miễn phí: 1800 812 953
Viễn đả tự: (08) 8982 1177
Trang mạng: www.dcls.org.au
Email: info@dcls.org.au

Tổ chức

Hiệp Hội Luật Pháp của
Northern Territory

Dịch vụ Pháp lý Cộng đồng
Darwin

Northern Territory

Dịch vụ Pháp lý Cộng đồng Darwin cung cấp sự cố vấn miễn phí về luật pháp, và
giúp quí vị tìm một luật sư nếu cần. Ngoài ra, Đội ngũ Bảo vệ Quyền hạn Người
khiếm tật và Người già cũng cung cấp dịch vụ về quyền hạn của người khiếm tật.

Hiệp Hội Luật Pháp có dịch vụ giới thiệu trực tuyến nơi quí vị có thể tìm gặp các
luật sư phụ trách các vấn đề như Hoạch định Di sản và chúc thư. Cũng có một
Chương trình Phỏng vấn Lần đầu thông qua đó quí vị được tham vấn bước đầu
30 phút với một luật sư với chi phí $77 (kể cả thuế GST). Quí vị chỉ cần liên lạc
một trong các công ty trên danh sách để sắp cuộc hẹn theo Chương trình Phỏng
vấn Lần đầu. Quí vị phải thanh toán sau khi tham vấn xong và thời gian tham
vấn chỉ đúng 30 phút. Tìm kiếm mục này trên mạng dưới nhan đề ‘About the Law
Society’› ‘General Public Assistance and Information’ (Thông tin và Hỗ trợ Công
Chúng Tổng Quát)

Lời chú thích
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Văn phòng Ủy Thác của
Nhà Nước

Alice Springs
Centrepoint Building,
Corner Hartley Street & Gregory Terrace
Hộp thư: GPO Box 8043
ALICE SPRINGS NT 0871
Điện thoại: (08) 8951 5493
Trang mạng: www.trustee.nt.gov.au
Email: Public_Trustee.DOJ@nt.gov.au

Darwin
Nichols Place, Corner Cavenagh &
Bennett Streets
Hộp thư: GPO Box 470
DARWIN NT 0801
Điện thoại: (08) 8999 7271
Fax: (08) 8999 7882

New South
Wales
Northern
Territory

Văn phòng Ủy Thác của Nhà Nước cung cấp một người được ủy thác, người
thi hành, lập chúc thư và các dịch vụ và thông tin quản lý tài chính cá nhân tại
Northern Territory. Văn phòng cũng cung cấp dịch vụ lưu giữ chúc thư và đóng
vai trò người thi hành theo phương kế sau cùng.
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Chi Tiết Liên Lạc

Lầu 4, 89 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Điện thoại: (08) 9322 7877
Fax: (08) 9322 7899
Trang mạng: www.lawsocietywa.asn.au
Email: info@lawsocietywa.asn.au

Trang mạng: www.naclc.org.au/directory/
centres.html#wa

Lầu 16, 141 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Điện thoại: (08) 9264 1600 or 131217
Trang mạng: www.justice.wa.gov.au

Lầu 1, 30 Terrace Road
EAST PERTH WA 6004
Điện thoại: (08) 9278 7300
Gọi miễn phí ở vùng quê: 1800 807 437
Fax: (08) 9278 7333
Đường dây cung cấp Thông tin về Ủy Thác
Trường Kỳ: (08) 9278 7301

Tổ chức

Hiệp Hội Luật Pháp của
Western Australia

Hiệp Hội Quốc Gia Các Trung
Tâm Luật Pháp Cộng Đồng

Bộ Tư Pháp

Phòng Bênh Vực Công Chúng

Western Australia

Phòng Bênh Vực Công Chúng do một viên chức pháp lý hoạt động độc lập được
chỉ định để phát động và bảo vệ các quyền hạn, phẩm cách và quyền tự quản
của những người bị khiếm tật khả năng quyết định và giảm thiểu rủi ro bị bỏ bê,
bóc lột và lợi dụng.

Phòng Ủy Thác Nhà Nước hỗ trợ cho cộng đồng với dịch vụ người được ủy thác,
quản lý di sản, lập chúc thư, quản lý ủy thác và ủy thác trường kỳ. Phòng Bênh
Vực Công Chúng cung cấp các dịch vụ để phát động và bảo vệ các quyền hạn
của người lớn bị khiếm tật không có khả năng tự quyết định.

Các chức năng của bộ này bao gồm quản trị toà và các tòa tài phán của tiểu
bang; cung cấp sự hỗ trợ cho các nạn nhân của tội phạm; đăng ký khai sinh, khai
tử và hôn nhân; cung cấp sự hỗ trợ cho các hội đồng giải thoát ban xét về sự thả
sớm của tiểu bang và; quản trị các hoạt động của Phòng Bênh Vực Công Chúng
và Phòng Ủy Thác Nhà Nước.

Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng có thể cung cấp cho quí vị sự cố vấn,
dịch vụ giới thiệu, hỗ trợ luật pháp và sự đại diện có giới hạn. Muốn tìm một danh
sách Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng ở Western Australia, viếng trang:
www.naclc.org.au/directory/centres.html#wa

Nếu một người cần một luật sư và có khả năng chi trả phí luật sư thông thường,
sẽ có một dịch vụ giới thiệu họ với luật sư phụ trách lĩnh vực luật pháp họ yêu
cầu. Khi thích hợp, Luật sư Shopfront sẽ giới thiệu họ đến Legal Aid (Trợ Giúp
Pháp Luật) hoặc Law Access (Tiếp cận Pháp luật), và họ sẽ được giúp đỡ để
điền vào những đơn xin này.

Lời chú thích

Western Australia
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Phòng Ủy Thác Nhà Nước

565 Hay Street, Perth
Hộp thư: GPO Box M946
PERTH WA 6843
Điện thoại: (08) 9222 6777
Fax: (08) 9222 6607
Gọi miễn phí: 1800 642 777

New South
Wales
Western
Australia

Phòng Ủy Thác Nhà Nước tuyển dụng những luật sư, kế toán và nhân viên ủy
thác chuyên nghiệp, để đại diện cho quyền lợi của di sản được quản lý, người
hưởng lợi những di sản đó và các vấn đề tài chánh của người mà Người Được
Ủy Thác Nhà Nước được chỉ định là Ủy Viên Quản Trị cho người đó.
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Chi Tiết Liên Lạc

124 Waymouth Street, Adelaide
Hộp thư: GPO Box 2066
ADELAIDE SA 5000
DX 333 ADELAIDE
Điện thoại: (08) 8229 0222
Fax: (08) 8231 1929
Trang mạng: www.lawsocietysa.asn.au
Email: email@lssa.au

www.naclc.org.au/directory/centres.html#sa

Lầu 7, ABC Building
85 North East Road, Colllinswood
Hộp thư: PO Box 213
PROSPECT SA 5082
Điện thoại: (08) 8269 7575
Gọi miễn phí (chỉ cho các vùng quê ở SA):
1800 066 969
Fax: (08) 8269 7490
Trang mạng: www.opa.sa.gov.au

Tổ chức

Luật Pháp (Law Society)
của South Australia

Hiệp Hội Quốc Gia Các Trung
Tâm Luật Pháp Cộng Đồng

Phòng Bênh Vực Công Chúng

South Australia

Phòng Bênh Vực Công Chúng là một viên chức độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ
người bị bất lực về trí tuệ. Phòng Bênh Vực Công Chúng có thể cố vấn về quyền
hạn và sự bảo vệ trong một số tình huống cụ thể.

Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng có thể cung cấp cho quí vị sự tư vấn, dịch
vụ giới thiệu, hỗ trợ luật pháp và sự đại diện có giới hạn. Muốn tìm một danh
sách Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng ở South Australia, viếng trang:
www.naclc.org.au/directory/centres.html#sa

Hiệp Hội Luật Pháp cũng cung cấp tài liệu giới thiệu về chúc thư và Ủy quyền.

Dịch vụ giới thiệu của Hiệp Hội Luật Pháp là một dịch vụ cộng đồng miễn phí
cung cấp dịch vụ giới thiệu cho luật sư theo lĩnh vực chuyên ngành về luật, theo
vị trí địa lý và ngôn ngữ, Chương Trình Phỏng vấn Lần đầu, luật sư đến thăm tại
nhà và các dịch vụ khác nữa. Thông tin về chi phí luật pháp cũng có ở Hiệp Hội
Luật Pháp. Quí vị có thể gọi hoặc truy cập dịch vụ giới thiệu trực tuyến tại:
www.lawsocietysa.asn.au/referral/LSSA_SearchCriteria.asp

Dịch vụ Tư vấn Pháp luật cho lịch hẹn vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm trong
khoảng thời gian từ 5.30g đến 7g chiều. Tham vấn 20 phút với luật sư chỉ tốn $22
(hoặc chỉ $10 cho người có thẻ hưu trí hoặc giảm giá). Có một luật sư đang hành
nghề có kinh nghiệm sẽ trả lời những câu hỏi cơ bản cho bất kỳ vấn đề pháp
luật nào.

Lời chú thích

South Australia
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Phòng Ủy Thác Nhà Nước

25 Franklin Street, Adelaide
Hộp thư: GPO Box 1338
ADELAIDE SA 5001
Điện thoại: (08) 8226 0443
Fax: (08) 8231 9518
Trang mạng: www.publictrustee.sa.on.net
Email: harris.john4@saugov.sa.gov.au

New South
Wales
South
Australia

Phòng Ủy Thác Nhà Nước cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan đến
các hồ sơ pháp lý (chẳng hạn chúc thư và ủy quyền) cũng như Quản lý Di sản
Cá nhân.
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Chi Tiết Liên Lạc

28 Murray Street, Hobart
Hộp thư: GPO Box 1133
HOBART TAS 7001
DX 111
Điện thoại: (03) 6234 4133
Fax: (03) 6223 8240
Trang mạng: www.taslawsociety.ans.au
Email: info@taslawsociety.asn.au

166 Macquarie Street
HOBART TAS 7000
Điện thoại: (03) 6223 2500
Fax: (03) 6223 2510
Trang mạng: www.hobartlegal.org.au

www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas

Lầu 1, 54 Victoria Street, Hobart
Hộp thư: The Registrar
Guardianship and Administration Board
GPO Box 1307
HOBART TAS 7001
Điện thoại: (03) 6233 3085
Fax: (03) 6233 4509
Trang mạng: www.guardianship.tas.gov.au
Email: guardianship@justice.tas.gov.au

Tổ chức

Hiệp Hội Luật Pháp (Law Society)
của Tasmania

Dịch vụ Luật Pháp Cộng
Đồng Hobart

Hiệp Hội Quốc Gia Các Trung
Tâm Luật Pháp Cộng Đồng

Ban Giám Hộ và Quản Trị

Tasmania

Ban Giám hộ và Quản trị có thể đưa ra các quyết định về lợi ích của những
người khiếm tật và không có khả năng quyết định hợp lý về lối sống và các vấn
đề tài chánh. Các chức năng của Ban rất rộng và bao gồm các quyền liên quan
đến: giám hộ, giám hộ trường kỳ, quản trị, ủy thác trường kỳ, các tình huống
khẩn cấp, ưng thuận điều trị y khoa hoặc nha khoa và chúc thư theo quy định.

Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng có thể cung cấp cho quí vị sự cố vấn,
dịch vụ giới thiệu, hỗ trợ luật pháp và sự đại diện có giới hạn. Muốn tìm một danh
sách Các Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng ở Tasmania viếng trang:
www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas

Cơ quan này cung cấp cho toàn thể cộng đồng dịch vụ cố vấn pháp luật và giới
thiệu miễn phí đến Legal Aid, những người chuyên ngành hành nghề tư khác,
và những nguồn hỗ trợ cộng đồng khác.

Hiệp Hội Luật Pháp có danh mục trực tuyến của các luật sư và công ty luật lo về
vấn đề khác nhau về Hoạch định Di sản (chúc thư, Ủy quyền, vv…).
Có cả những đường dẫn đến các trang và nguồn thông tin khác.

Lời chú thích

Tasmania
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Lầu 3, 15 Murray Street, Hobart
Hộp thư: GPO Box 825
HOBART TAS 7001
Điện thoại: (03) 6233 7608
Fax: (03) 6233 4882
Trang mạng:
www.publicguardian.tas.gov.au
Email: publicguardian@info.tas.gov.au

116 Murray Street, Hobart
Hộp thư: GPO Box 1565
HOBART TAS 7001
Điện thoại: (03) 6233 7598
Fax: (03) 6231 0621
Trang mạng: www.publictrustee.tas.gov.au
Email: tpt@publictrustee.tas.gov.au

Văn phòng Giám hộ Công

Phòng Ủy Thác Nhà Nước

Tasmania

Phòng Ủy Thác Nhà Nước giải quyết các vấn đề như chúc thư, Di sản, Ủy thác,
ủy thác trường kỳ và quản trị tài chính. Tài liệu giới thiệu trực tuyến có trên
trang web.

Văn phòng Giám hộ Công phát động, biện hộ và bảo vệ cho quyền hạn và quyền
lợi của người khiếm thị và hành động với tư cách của người giám hộ của người
khiếm tật khi họ được Văn phòng Giám hộ và Quản trị chỉ định.

Tài liệu đọc thêm trong lĩnh vực này
Booth, Stephen ‘Wills for Parents of Person’s with an Intellectual Disability’, chapter 12.1 in Lawyers
Practice Manual (NSW), Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, Wills for People with an Intellectual Disability’, chapter 12.1A in Lawyers Practice Manual
(NSW) Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, When I’m Gone: an introduction to wills and estate planning for parents of people with an
intellectual disability, Intellectual Disability Rights Service, June 1999.
People with Disabilities – A legal information manual for West Australians, People with Disabilities WA
(Inc), May 2004.
Residential Property Ownership for disabled persons in Western Australia, Deacons, June 2003.
Khước từ trách nhiệm: tập sách này không cung cấp sự cố vấn pháp luật cụ thể cho bất kỳ độc
giả nào. Độc giả nên tìm sự cố vấn pháp luật cụ thể cho trường hợp của mình.
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Phần 6
Các mẫu hoạch định
Danh sách kiểm tra hoạch định cho tương lai
Trước khi đến tìm sự cố vấn về luật pháp hoặc tài chánh điều quan trọng là quí vị cần suy nghĩ để biết
càng rõ ràng càng tốt nhu cầu của mình (mục tiêu và kế hoạch).
Nên đảm bảo thảo luận đầy đủ về nhu cầu hiện tại và tương lai của mỗi thân nhân, nhưng trọng tâm của
các cuộc thảo luận vẫn là người khiếm tật. Điều hệ trọng nữa là người khiếm tật phải được cho cơ hội để
đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt.
Sau đây là một số ý kiến về những điều mà quí vị có thể muốn xem xét như là một bước khởi đầu. Quí vị
cần phải rõ ràng chi tiết khi nghiền ngẫm bảng kiểm tra dưới đây. Rất có thể là quí vị sẽ không đạt được
hết mọi mục tiêu đã được xác định rõ, nhưng đừng để cho điều này khiến cho quí vị ngừng hoạch định
và hành động để đạt một kết quả tích cực cho tương lai.
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Các vấn đề cần xem xét
Người khiếm tật hy vọng và ước mơ
những gì và quí vị hy vọng và ước
mơ những gì cho họ?

Hiện thời người này diễn đạt nhu cầu
của họ như thế nào?

Một chỗ ở như thế nào sẽ thỏa mãn
được nhu cầu và ước muốn của
người này?

Điều gì quan trọng để duy trì những
quan hệ xã hội có giá trị và những
tương giao của họ, và trong lãnh vực
quan hệ họ ước muốn những gì cho
tương lai?
Những sinh hoạt gì họ đang ưa
thích hiện tại hoặc ước muốn trong
tương lai?
Những gì là điều họ ưa thích và
không ưa thích (kể rõ và bao gồm
luôn cả thức ăn, âm nhạc, môi
trường, và con người)?
Nhu cầu học hỏi và giáo dục của
họ là gì?

Làm sao chúng ta hoặc những người
khác có thể hỗ trợ để họ đạt được
các hy vọng và ước mơ của họ?
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Thông tin mang đến cho luật sư:
Thông tin của quí vị:
Họ tên, địa chỉ và nghề nghiệp

Họ tên và tuổi của những người con

Tình trạng cuộc sống (hôn nhân,
con cái, tình trạng việc làm và nghề
nghiệp, nhà cửa) của các người con
không bị khiếm tật

Nếu quí vị muốn thiết lập ủy thác
để ủy thác hoạt động khi quí vị còn
sống, tình trạng an sinh xã hội của
quí vị

Của cải của quí vị (khoảng … $):
 nhà cửa
 của cải tài chính
 quỹ hưu bổng

Nếu lập chúc thư thì thích chia tài
sản cho những người thụ hưởng như
thế nào?
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Nếu thiết lập một ủy thác hoạt động
khi quí vị còn sống, quí vị muốn cho
vào ủy thác bao nhiêu phần của cải?

Căn nhà của quí vị có cần được giữ
lại cho người khiếm tật không?

Quí vị muốn chỉ định ai làm những
người được ủy thác?

Quí vị có muốn trả lương cho những
người được ủy thác?

Có những vật gì cụ thể quí vị muốn
cho một người nào?

Quí vị có muốn đề cử ai để người
đó được chỉ định làm người giám hộ
hoặc quản lý tài chánh cho người
con trai hoặc gái bị khiếm tật, trong
trường hợp cần thiết?
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Chi tiết của người khiếm tật:

Loại và mức độ khiếm tật, các thu
xếp về sự chăm sóc và chỗ ở: ở nhà,
trong hệ thống, các nhà cung cấp
dịch vụ khác?

Sự bền vững của những thu xếp
nầy và chúng có triển vọng kéo dài
bao lâu?

Mức độ hỗ trợ cần thiết và quí vị
trông đợi sự hỗ trợ nầy từ đâu?

Các sắp xếp về an sinh xã hội và
thân nhân lệ thuộc vào nó nhiều
hay ít?

Của cải sở hữu bởi người khiếm tật
do họ đứng tên?

Thân nhân có thể lập chúc
thư không?
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Ghi chú
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