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Điều gì thúc đẩy chúng tôi 
tại SHINE for Kids?

Viễn Kiến của Chúng Tôi
Gây dựng tương lai nơi các trẻ em có thể “chiếu sáng”

Mục Đích của Chúng Tôi
SHINE for Kids làm việc với và cho những người Úc trẻ tuổi bị ảnh hưởng vì sự vướng 
mắc của người thân trong gia đình với hệ thống tư pháp hình sự. Chúng tôi hỗ trợ họ 
và giúp tạo được nguồn hy vọng, chúng tôi truyền cảm hứng cho họ để họ đạt được 
tiềm năng của mình, chúng tôi bồi đắp sự trưởng thành của họ và chúng tôi tạo mạnh 
dạn tự tin cho họ để họ thành công.

Các Giá Trị Cốt Lõi của Chúng Tôi
Chú trọng vào trẻ em 

• Chúng tôi sẽ luôn chú trọng vào những quyền lợi tốt nhất của trẻ em và những 
người trẻ 

• Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến với trẻ em và những người trẻ đồng thời lưu tâm 
tới những vấn đề của các em

Sự công tâm 
• Chúng tôi sẽ đối đãi mọi người với sự tôn trọng và trước sau như một 
• Chúng tôi sẽ tôn trọng vấn đề bảo mật
• Chúng tôi sẽ hành động theo đúng luật pháp và hợp với luân thường đạo lý
• Chúng tôi sẽ thi hành những điều chúng tôi đã cam kết

Tạo mạnh dạn tự tin
• Chúng tôi sẽ cung cấp cho trẻ em và những người trẻ, gia đình và những người chăm 

sóc họ các công cụ cần thiết để mỗi em đều đạt được tất cả tiềm năng của mình
• Chúng tôi sẽ khuyến khích mọi người chấp nhận trách nhiệm và tự có trách nhiệm 

với những hành vi của mình
• Chúng tôi sẽ vinh danh và công nhận những thành tựu, sự đổi mới và các sáng kiến

SHINE for Kids thừa nhận các Chủ Nhân Truyền Thống của Nước 
Úc (Traditional Custodians of Australia) và các cộng đồng Thổ Dân 
địa phương nơi SHINE for Kids hiện đang cung cấp các dịch vụ
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Hoan nghênh quý vị đến với Trung Tâm 
Trẻ Em và Gia Đình SHINE for Kids

Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình này là một dịch vụ do  SHINE for Kids cung cấp miễn 
phí tại chỗ của trung tâm cải huấn này để giúp các trẻ em, gia đình và mọi khách viếng 
thăm.

Tập hướng dẫn này trình bày cách thức cho thấy Trung Tâm này có thể mang lại lợi 
ích cho quý vị và gia đình.

Tại sao chúng tôi có các Trung Tâm Trẻ Em và Gia đình?
Việc ghé thăm một nhà tù có thể là một kinh nghiệm thoái chí và lẫn lộn cho bất kỳ 
người nào.

Trước khi các Trung Tâm Trẻ Em và Gia đình SHINE for Kids được mở khắp New 
South Wales, không chỗ nào trẻ em và khách viếng thăm có thể tới để được giúp đỡ 
trước và sau mỗi lần thăm viếng một trung tâm cải huấn.

Các Trung Tâm Trẻ Em và Gia đình cung cấp một nơi hỗ trợ và thân thiện với trẻ em 
để các gia đình, trẻ em và tất cả khách thăm ‘ghé ngang’ khi tới thăm nhà tù, nghỉ ngơi 
thư giãn và xả hơi trước và sau cuộc viếng thăm. 

Đối với các gia đình, các nhân viên và tình nguyện viên hỗ trợ tinh thần, giúp  đỡ và 
cung cấp cơ hội để nối kết với những người khác có cùng hoàn cảnh.

Đối với trẻ em, các Trung Tâm Trẻ Em và Gia đình được thiết kế để phân chia thời 
gian thăm viếng và cho các em một ít thời gian để các em thực sự chỉ là những đứa 
trẻ, chơi đùa với những em khác có cùng hoàn cảnh và kết hợp một kinh nghiệm thú vị 
với việc thăm viếng cha/mẹ của các em.

Các Trung Tâm của chúng tôi cung cấp ba dịch vụ chính
Các Trung Tâm Trẻ Em và Gia đình cung cấp các dịch vụ quan trọng sau đây cho 
khách thăm:

Các Buổi  
Sinh Hoạt 

(Xem trang 4)

Chương Trình  
Thăm Viếng  

Trong Tù 
(Xem trang 8)

Dịch Vụ 
Ghé Ngang 
(Xem trang 9)
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Giờ giấc liên lạc hoặc viếng thăm chúng tôi
Các Trung Tâm Trẻ Em và Gia đình mở cửa cho khách thăm tại những địa điểm sau đây*: 

Silverwater (02) 9714 3000 Thứ Hai–Thứ Sáu 9g30 sáng tới 5g chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 9g45 sáng tới 3g15 chiều

Parklea (02) 9933 7900 Thứ Hai, Thứ Tư–Thứ Sáu 9g sáng tới 4g30 chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 9g45 sáng tới 3g15 chiều

Windsor (02) 4573 3900 Thứ Hai–Thứ Sáu 9g30 sáng tới 5g chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 9g45 sáng tới 3g15 chiều

Bathurst (02) 6328 9900 Thứ Hai–Thứ Sáu 9g30 sáng tới 5g chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 9g30 sáng tới 4g30 chiều

Cessnock (02) 4993 6800 Thứ Sáu 9g30 sáng tới 5g chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 10g sáng tới 3g chiều

Wellington (02) 6845 5000 Thứ Sáu 9g sáng tới 4g30 chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 9g30 sáng tới 3g15 chiều

Junee (02) 6934 6000 Thứ Sáu 9g sáng tới 4g chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 9g sáng tới 4g chiều

Kempsey (02) 6561 3800 Thứ Hai–Thứ Sáu 9g30 sáng tới 5g chiều

Thứ Bảy–Chủ Nhật 9g sáng tới 4g chiều

 
 *Các giờ giấc này chính xác vào thời điểm ấn loát trong tháng 06 năm 2011. Quý vị có thể tìm giờ giấc mở cửa 
hiện hành tại mỗi Trung Tâm Trẻ Em và Gia đình của chúng tôi tại  www.shineforkids.org.au/where_we_are
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Các Buổi Sinh Hoạt

Các Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình SHINE for Kids tạo cơ hội để trẻ em được các 
Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình đã qua huấn luyện chăm sóc trong giờ thăm viếng tại 
trung tâm cải huấn để các cha mẹ có cơ hội thảo luận về những vấn đề quan trọng 
cũng như duy trì mối quan hệ của họ mà không có sự hiện diện của con cái trong suốt 
thời gian thăm viếng – vì các em đã có chỗ để vui chơi!

Tại các Trung Tâm của chúng tôi, trẻ em và những người trẻ từ 18 tuổi trở xuống có 
thể tham gia nhiều sinh hoạt chẳng hạn như thủ công, chơi trò chơi, đồ chơi, trò chơi 
điện toán, vẽ và viết, dàn dựng, chơi tưởng tượng, câu đố và nhiều mục khác. Các 
sinh hoạt và trò chơi này được thay đổi để phù hợp với mọi lứa tuổi.

Tôi sử dụng các Buổi Sinh Hoạt bằng cách nào?
Vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ, Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình và các tình 
nguyện viên vào các khu vực thăm viếng của trung tâm cải huấn để xem có gia đình 
nào có con em cần được Trung Tâm của chúng tôi trông chừng sau khi đã dành một ít 
thời gian với tù nhân hay không.  

Hai Trung Tâm Silverwater và Parklea còn có thể chăm sóc trẻ em vào những ngày 
trong tuần (Trung Tâm Parklea đóng cửa vào các ngày thứ Ba). Xin vui lòng gọi điện 
thoại trước để chắc chắn là chúng tôi có chỗ và để đặt hẹn với nhân viên của Trung 
Tâm:

Parklea  (02) 9933 7900 
Silverwater  (02) 9714 3000

Quý vị có thể dễ dàng nhận diện các nhân viên của chúng tôi vì họ mặc áo sơ mi màu 
tím có biểu trưng SHINE for Kids và có đeo bảng tên.  

Mẫu Đơn Ghi Danh cho Trẻ Em
Nhân viên của SHINE for Kids sẽ yêu cầu người chăm sóc/cha mẹ điền vào Mẫu Đơn 
Ghi Danh cho Trẻ Em (Child Enrolment Form). Điều quan trọng là quý vị cần cung cấp 
tất cả những chi tiết theo yêu cầu trong mẫu đơn – việc này sẽ giúp chúng tôi chắc 
chắn là các nhu cầu của các em được đáp ứng một cách thích đáng. 
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Các cấp nhân viên
Để giúp cho SHINE for Kids có thể cung cấp một môi trường an toàn cho mọi trẻ em 
vào mọi lúc, Trung Tâm này luôn được phân bố số nhân viên tối thiểu là 2 người lớn 
trong đó có một người là Nhân Viên Đặc Trách Tuổi Ấu Thơ (Early Childhood Worker) 
đã qua huấn luyện.

Các tỉ lệ trẻ em/người lớn sau đây hiện được sắp xếp:

 0–2 tuổi     1:4 
 2–3 tuổi     1:8 
 3–6 tuổi   1:10 
 6+ tuổi  1:15

Ký gởi và ký nhận
Điều quan trọng là tất cả trẻ em lúc nào cũng phải được đếm đầy đủ, vì vậy, như một 
phần trong các đòi hỏi của Trung Tâm, mỗi khi các em tới nơi, quý vị phải ký tên để gởi 
cho Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình của SHINE for Kids chăm sóc và ký tên khi nhận 
lại các em.

Thời gian hạn chế
Thường thì có hai buổi mỗi ngày. Để giúp cho tất cả trẻ em và những người trẻ có thể 
sử dụng dịch vụ, việc gởi trẻ được giới hạn một buổi mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu buổi gởi 
trẻ thứ hai trong ngày có sẵn, chúng tôi hoan nghênh quý vị sử dụng thêm buổi này. 

Thức ăn
Các trẻ em được cho phép lựa chọn những thức ăn lành mạnh cho bữa trà sáng và trà 
chiều tại Trung Tâm.

Dị ứng 
Nếu con của quý vị có bất kỳ dị ứng nào, xin báo cho Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình 
biết và ghi chú các thông tin này trong Mẫu Đơn Ghi Danh cho Trẻ Em. 
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Bệnh trẻ em
Nếu con của quý vị có những triệu chứng của bất kỳ bệnh trạng nào dưới đây, các em 
sẽ không được Trung Tâm này nhận trong ngày đó:

• Chấy tóc
• Thủy đậu
• Sởi
• Ho gà (whooping cough)
• Cúm
• Viêm dạ dày ruột (tiêu chảy/ói mửa)
• Viêm màng kết
• Chốc lở (school sores)
• Giun sán
• Sởi Đức (rubella)
• Quai bị
• Viêm gan lây nhiễm
• Bạch hầu
• Bại liệt. 

Nếu các nhân viên khẳng định là con của quý vị có những triệu chứng này trong lúc 
đang ở Trung Tâm, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị và yêu cầu quý vị tới nhận lại con 
mình.

Thuốc men
Các nhân viên tại Trung Tâm không thể cho con của quý vị uống thuốc. Nếu con của 
quý vị cần uống thuốc, xin hãy nhớ cho cháu uống trước hoặc sau các buổi giữ trẻ.

Chống nắng 
Các trẻ em sẽ được SHINE for Kids cung cấp kem chống nắng khi các em chơi ngoài 
trời.   

Các Buổi Sinh Hoạt
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Nhận lại con của quý vị 
Sau buổi viếng thăm của quý vị, xin quay trở lại Trung Tâm của chúng tôi để nhận lại 
con của quý vị (ký nhận), hoặc ở lại nếu lúc đó vẫn còn trong giờ thăm viếng.

Nếu quý vị dự định nhận lại con sau buổi thăm viếng cuối cùng trong ngày, xin kiểm tra 
để biết giờ đóng cửa của Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình.

Nếu quý vị không nhận lại con vào giờ giấc đã thỏa thuận, trung tâm SHINE for Kids 
sẽ tìm cách liên lạc với người đã ký gởi em. Nếu không liên lạc được với người này, 
chúng tôi sẽ liên lạc với người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.  

Nếu không có ai trở lại để nhận lại con của quý vị sau một giờ, Nhân Viên Trẻ Em 
và Gia Đình sẽ liên lạc với Đường Dây Nóng của Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng   
(Community Services Hotline) ở số 133627 để báo cho họ biết là con của quý vị chưa 
có người nhận lại, lúc đó họ sẽ cần phải tìm người chăm sóc cho cháu. 

Các tình nguyện viên có mặt để giúp đỡ Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình và không chịu 
trách nhiệm đối với trẻ em và những người trẻ. Trách nhiệm này thuộc về người Nhân 
Viên Trẻ Em và Gia Đình.

Những thay đổi về các chi tiết của quý vị
Xin vui lòng báo cho các nhân viên biết nếu:

• Có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các chi tiết trong mẫu đơn ghi danh của quý vị 
• Một người nào khác sẽ tới đón con của quý vị tại Trung Tâm. Xin lưu ý rằng người 

này sẽ phải xuất trình chứng minh thư chẳng hạn như bằng lái xe.
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Chương Trình Thăm Viếng Trong Tù

Việc thăm viếng tù có thể là một kinh nghiệm đau buồn, lẫn lộn và bực mình cho trẻ 
em. Vì khách viếng thăm bị cấm không được mang nhiều vật dụng vào khu vực thăm 
viếng, trẻ em sẽ không cảm thấy thoải mái trong các buổi này.

Khi trẻ em có một buổi thăm viếng thích thú hơn, các em sẽ có một sự gắn bó chặt chẽ 
hơn với cha/mẹ của mình và cảm thấy thoải mái ơn về việc thăm viếng. Chương Trình 
Thăm Viếng Trong Tù cung cấp nhiều sinh hoạt nghệ thuật, thủ công và tiêu khiển để 
các em chia sẻ với cha mẹ mình hoặc tự chơi trong lúc cha/mẹ các em chú ý đến việc 
khác. Các sinh hoạt này cũng giúp giải trí cho các em giữa những giờ giấc mà các em 
dành để nói chuyện với cha/mẹ của mình. Các cha mẹ và người chăm sóc có nhiều 
cơ hội để quan hệ với nhau hơn trong môi trường dành cho người lớn trong buổi thăm 
viếng, trong lúc các sinh hoạt này cung cấp một sự hỗ trợ phù hợp với lứa tuổi của các 
em và làm giảm bớt cảm giác cô lập đồng thời làm cho tinh thần của các em được an 
lành hơn.

SHINE for Kids luôn cung cấp các sinh hoạt an toàn và phù hợp cho trẻ em và những 
người trẻ. Chương trình này được các nhân viên và/hoặc tình nguyện viên đã qua 
huấn luyện phụ trách. 

Mẫu Đơn Ghi Danh cho Trẻ Em
Nhân viên của SHINE for Kids sẽ yêu cầu người chăm sóc/cha mẹ điền vào Mẫu Đơn 
Ghi Danh cho Trẻ Em (Child Enrolment Form). Điều quan trọng là quý vị cần cung cấp 
tất cả những chi tiết theo yêu cầu trong mẫu đơn – việc này sẽ giúp chúng tôi chắc 
chắn là các nhu cầu của các em được đáp ứng một cách thích đáng. 

Các tác phẩm nghệ thuật của trẻ em có thể được trao cho 
tù nhân
Nếu trẻ em thực hiện một bản vẽ cho người mà các em đang thăm viếng, các nhân 
viên của SHINE for Kids có thể sắp xếp để tác phẩm này được chuyển vào cho người 
đang ở tù. Xin cung cấp tên họ và số MIN của người nhận bức hình này.
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Dịch Vụ Ghé Ngang

Cũng như các Buổi Sinh Hoạt, Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình của chúng tôi cũng 
cung cấp một dịch vụ mà chúng tôi gọi là “ghé ngang” dành cho các gia đình trước 
hoặc sau cuộc viếng thăm. Khách viếng thăm có thể tới ngồi nghỉ, uống một ly cà phê/
nước giải khát, thay tã lót cho em bé, sử dụng nhà vệ sinh, và chờ xe hoặc chờ tới giờ 
thăm viếng của họ. 

Các nhân viên đã qua huấn luyện luôn trực sẵn nếu quý vị muốn có một cuộc nói 
chuyện trong một môi trường an toàn, không có sự xét đoán với những người hiểu biết 
hoàn cảnh và các vấn đề vốn ảnh hưởng mọi người khi có một ai đó phải vào tù. 

Các nhân viên cũng có thể cung cấp thông tin và giới thiệu tới nhiều dịch vụ do SHINE 
for Kids và các tổ chức khác cung cấp để họ có thể giúp đỡ quý vị. (Xem trang 14 để 
xem các tài liệu xuất bản mà quý vị có thể lấy tại các Trung Tâm của chúng tôi, hoặc 
thậm chí quý vị có thể tải xuống từ trang mạng của chúng tôi, và trang 15 để tìm các 
dịch vụ khác của chúng tôi vốn có thể giúp được quý vị). 

Dịch Vụ Ghé Ngang hiện có sẵn tại các Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình của chúng tôi 
vào các ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Xem trang 3 để biết giờ giấc mở cửa của họ.

Mẫu Đơn Ghi Danh
Nhân viên của SHINE for Kids sẽ yêu cầu người chăm sóc/cha mẹ điền vào Mẫu Đơn 
Ghi Danh (Enrolment Form). Điều quan trọng là quý vị cần cung cấp tất cả những chi 
tiết theo yêu cầu trong mẫu đơn – việc này sẽ giúp chúng tôi chắc chắn là các nhu cầu 
của các trẻ em được đáp ứng một cách thích đáng.
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Vài dòng về nhân viên và các tình 
nguyện viên của chúng tôi

SHINE for Kids thuê mướn các Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình đã qua huấn luyện và 
là những nhà giáo dục có bằng cấp về lãnh vực tuổi ấu thơ để chăm sóc cho con của 
quý vị đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề phát triển của con mình hoặc có bất kỳ 
mối bận tâm nào, các nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui lòng trả lời mọi thắc mắc của 
quý vị.

Các Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình được một nhóm các tình nguyện viên nhiệt tình đã 
qua huấn luyện giúp đỡ. Những người này có một tinh thần đam mê làm việc với trẻ 
em và những người trẻ.

Tất cả các Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình phải có những điều sau:
• Một Giấy Phép Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em trong đó cho phép họ làm việc với 

trẻ em
• Một Tờ Khai Người Bị Cấm (Prohibited Person Declaration) đã khai đầy đủ
• Đã trải qua thủ tục kiểm tra lý lịch hình sự vốn cho phép họ ra vào một trung tâm 

cải huấn
• Được huấn luyện để hiểu biết về vấn đề an ninh để ra vào một trung tâm cải huấn
• Giấy chứng nhận cấp cứu hiện hành.

Tất cả các tình nguyện viên phải có những điều sau:
• Đã trải qua thủ tục kiểm tra lý lịch hình sự 
• Một Tờ Khai Người Bị Cấm đã khai đầy đủ. 
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Có phải trẻ em không biết rằng người 
mà các em tới thăm hiện đang ở tù?

Một trong các mục đích của Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình là làm giảm bớt những 
cảm giác cô lập của trẻ em. Việc này được thực hiện bằng cách để cho các em thảo 
luận về một số những vấn đề và cảm giác của các em đối với việc có một người cha/
mẹ hay một người thân trong gia đình bị ở tù.

Tại SHINE for Kids chúng tôi hiểu rằng việc các gia đình phải nói cho trẻ em biết rằng 
các em có một người thân đang bị tù là một điều khó khăn. Xin quý vị nhớ hãy nói cho 
các nhân viên của chúng tôi biết và cũng ghi chú vào mẫu đơn ghi danh để họ lưu ý tới 
điều này khi tiếp xúc với các em.

Xin lưu ý rằng việc ngăn cản những trẻ em khác nói tới và nghe được điều này điều nọ 
là một việc vô cùng khó khăn.

Tại SHINE for Kids chúng tôi tin rằng việc trẻ em biết được sự thật về tình trạng ở tù 
của một người cha/mẹ hay thân nhân của em là điều quan trọng. Các nhân viên của 
chúng tôi sẽ vui lòng giúp đỡ quý vị với những phương cách và tư liệu để nói với trẻ 
em. 
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Quyền hạn và trách nhiệm 

SHINE for Kids công nhận và tôn trọng quyền hạn của tất cả những người sử dụng 
dịch vụ của trung tâm. SHINE for Kids cũng quyết tâm bảo đảm là những người sử 
dụng dịch vụ phải hiểu rõ về các quyền hạn và trách nhiệm của họ cũng như quyền 
hạn và trách nhiệm của các nhân viên của SHINE for Kids.

Là một tổ chức, SHINE for Kids quyết tâm bảo đảm vấn đề quyền hạn riêng tư và bảo 
mật của tất cả những người sử dụng dịch vụ. 

Quyền hạn của người sử dụng dịch vụ SHINE for Kids 
• Chúng tôi sẽ đối xử với quý vị bằng tinh thần tôn trọng và thái độ tự trọng
• Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hoàn toàn không có vấn đề kỳ thị dựa trên ngôn 

ngữ, văn hóa hoặc tôn giáo, sở thích tình dục hay tình trạng khuyết tật 
• Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ theo cách thức phù hợp với ngôn ngữ 

và văn hóa, và có sự tôn trọng đối với các tôn giáo hoặc tín ngưỡng
• Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ an toàn và an ninh
• Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ mà không kỳ vọng hoặc nhận các quà tặng
• Chúng tôi sẽ bảo đảm là các quyền hạn của trẻ em và những người trẻ được xác 

định, đáp ứng và tôn trọng
• Chúng tôi tôn trọng quyền khiếu nại và/hoặc đóng góp ý kiến phản hồi của quý vị 

đối với các dịch vụ của chúng tôi
• Chúng tôi tôn trọng tính cách riêng tư của quý vị và sẽ hỗ trợ cho sự mạnh dạn tự 

tin của quý vị 
• Chúng tôi sẽ cung cấp một sự giúp đỡ đáng tin cậy tới một tiêu chuẩn cao và nhất 

quán với các thỏa thuận về tài trợ và chương trình
• Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của quý vị 
• Quý vị có quyền được truy cập các thông tin cá nhân của quý vị do chúng tôi lưu 

trữ. 
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Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ SHINE for Kids 
• Nói cho chúng tôi biết các nhu cầu của quý vị 
• Báo cho chúng tôi biết về sự thay đổi của những điều quan trọng chẳng hạn như 

các chi tiết liên lạc của quý vị 
• Tôn trọng giá trị và nhân phẩm của tất cả những người khác (bao gồm các nhân 

viên) và quyền được hưởng một môi trường không có sự bạo động, đe dọa bạo 
động, dọa nạt, kỳ thị, phân biệt phái tính và quấy nhiễu của họ.

• Tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của các thân chủ và nhân viên khác
• Tôn trọng tài sản của chúng tôi và tài sản cá nhân của những người khác 
• Khi được yêu cầu, tuân theo các chỉ dẫn và thủ tục về vấn đề sức khỏe và an toàn 

lao động, bao gồm các điều lệ cấm hút thuốc
• Giữ các buổi hẹn, hoặc báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt nếu quý vị 

không thể giữ các buổi hẹn
• Không bước vào trung tâm SHINE for Kids khi đang bị rượu bia hoặc các dược 

chất khác tác động
• Không sử dụng rượu bia hoặc các dược chất khác khi đang ở trong trung tâm 

SHINE for Kids hoặc khi đang tham gia một dịch vụ nào đó. 

Quyền Riêng Tư – việc thu thập và lưu trữ các thông tin 
cá nhân của quý vị 
Theo yêu cầu, tất cả những trẻ em và gia đình sử dụng các dịch vụ của chúng tôi phải 
điền vào Mẫu Đơn Ghi Danh cho Trẻ Em. Các thông tin này cho phép chúng tôi cung 
cấp một dịch vụ hữu hiệu khả thi nhất cho tất cả mọi người vào mọi lúc.

Các thông tin cá nhân của quý vị luôn được lưu trữ ở một nơi an toàn và an ninh, và 
chỉ được các nhân viên của SHINE for Kids truy cập.

Nếu bất kỳ lúc nào quý vị muốn truy cập các thông tin của mình, xin liên lạc với Nhân 
Viên Hành Chánh của chúng tôi qua số (02) 9714 3000.
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Các tư liệu hiện có sẵn

Các tư liệu sau đây có thể giúp được quý vị - xin hỏi Nhân Viên Trẻ Em 
và Gia Đình để lấy một bản. Quý vị cũng có thể tải xuống các tài liệu 
xuất bản của chúng tôi dưới dạng PDFs từ trang mạng của chúng tôi 
tại www.shineforkids.org.au/publications

‘Đặt Con của Quý Vị Trước Tiên’
Việc đương đầu với tất cả những thay đổi cũng như cảm xúc của 
mình khi có một người thân trong gia đình bị ở tù là một điều 
rất khó khăn đối với trẻ em và những người trẻ. Tập sách này 
là một sự hướng dẫn về việc sinh tồn cho các gia đình khi một 
người cha/mẹ mới bắt đầu vào tù.

Các Tờ Thông Tin của SHINE for Kids
• Tác động của tình trạng bạo động đối với trẻ em
• Tác động của việc lạm dụng dược chất đối với trẻ em
• Tác động đối với các trẻ em tiểu học khi một người cha/mẹ bị ở tù
• Tác động đối với các thiếu niên trung học khi một người cha/mẹ bị ở tù
• Chỉ dẫn về việc giúp đỡ trẻ em tin tưởng các nhân vật chức trách

Các Danh Bạ Dịch Vụ của SHINE for Kids
• AbDịch Vụ Hỗ Trợ Người Thổ Dân – NSW
• Dịch Vụ Hỗ Trợ Tài Chánh và Gia Cư – NSW
• Dịch Vụ Hỗ Trợ Luật Pháp và Tòa Án – NSW
• Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Ông/Bà khi Chăm Sóc cho Cháu Nội/Ngoại – NSW
• Dịch Vụ Hỗ Trợ cho những Người thuộc các Nguồn Gốc 

Văn Hóa và Ngôn Ngữ Đa Dạng (CALD) – NSW
• Danh Bạ các Tiện Nghi Giáo Dục Cộng Đồng cho Trẻ Em và  

những Người Trẻ ở Sydney

Tờ thông tin ‘Cuộc Viếng Thăm’
Hiện có sẵn bằng tiếng Anh, Ả Rập, Tây Ban Nha và Việt ngữ.

Các tài liệu xuất bản khác hiện có sẵn tại các  
Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình

• Tập sách về các gia đình CRC
• Tập sách về việc viếng thăm các Dịch Vụ Cải Huấn tại NSW
• Thông tin về việc trợ giúp đi lại các Dịch Vụ Cải Huấn tại NSW

Putting Your Child First

A survival guide for carers of children  

of prisoners, their families and workers
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Các dịch vụ khác của SHINE for Kids

Các Ngày Sinh Hoạt cho Con Cái/Cha Mẹ 
Thường được tổ chức trong những ngày nghỉ 
học, các ngày đặc biệt này được sắp đặt 
riêng cho trẻ em dành thời gian với cha mẹ 
của mình. Các thành viên khác trong gia 
đình không tham dự –  đây là ngày đặc biệt 
dành cho người cha/mẹ và con cái của họ 
cùng nhau sinh hoạt, chẳng hạn như làm 
thủ công và mỹ thuật hoặc chơi banh với 
nhau. Người cha/mẹ này cũng có thể sửa 
soạn bữa ăn trưa cho con của mình, cho con 
bú sữa bình, chơi và sáng tạo – tham gia vào những công việc nuôi con hàng ngày mà họ 
không thể làm.

Dịch Vụ Di Chuyển Được Hỗ Trợ cho Trẻ Em 
Dịch vụ này giúp đỡ trẻ em hoặc những người trẻ không có cách nào để liên lạc với người 
cha/mẹ đang bị ở tù của các em trừ phi chúng tôi giúp các em tới thăm viếng. Chúng tôi 
chở trẻ em một cách an toàn tới thăm viếng người cha/mẹ đang bị ở tù đồng thời bảo đảm 
là các em có một cuộc gặp gỡ thú vị và khả quan.

Chương Trình Cố Vấn Giúp Đỡ
Người cố vấn giúp đỡ là những tình nguyện 
viên cam kết thường xuyên gặp gỡ một trẻ 
em ít nhất là một năm. Việc cố vấn giúp đỡ 
tạo cho trẻ em hoặc những người trẻ có cha/
mẹ hiện đang vướng mắc trong hệ thống tư 
pháp hình sự có một mối quan hệ đầy hỗ 
trợ, quan tâm và không xét đoán với một 
người cố vấn giúp đỡ đã trưởng thành, cung 
cấp một sự nhất quán và vững chắc trong cuộc sống mà không xâm phạm vào cơ cấu gia 
đình của các em. 

Các Chương Trình Làm Việc Nhóm
Các nhóm hỗ trợ của những người cùng lứa tuổi được tồ chức tại trường học và cộng đồng 
địa phương trong một giai đoạn kéo dài 9 tuần dành cho trẻ em và những người trẻ có 
cha mẹ đang vướng mắc trong hệ thống tư pháp hình sự. Chương trình này tập trung vào 
những mặt mạnh của cá nhân nhằm giảm bớt tình trạng cô lập, mặc cảm và tủi thẹn. Các 
chuyến đi chơi hàng tháng vào ban ngày giúp cho người chăm sóc có dịp nghỉ xả hơi đồng 
thời cho phép con cái của họ biết đến những người khác có cùng hoàn cảnh.



16

Chương Trình Nhóm của Người Chăm Sóc
Các nhóm người chăm sóc hàng tuần cung cấp sự hỗ trợ cho những phụ nữ hiện chăm 
sóc con cái trong lúc người phối ngẫu của họ đang bị ở tù. Các thành viên của nhóm học 
hỏi những kỹ thuật nuôi dạy con cái hiệu quả và giúp đỡ về việc đưa ra các quyết định cũng 
như những lựa chọn về lối sống. Các chị em phụ nữ tìm được nguồn hỗ trợ từ những người 
khác trong nhóm, hoặc từ người phụ trách nhóm.

Các Cuộc Viếng Thăm qua Video
Nếu các trẻ em không thể tới viếng thăm một người thân trong tù vì lý do đường sá xa xôi, 
phí tổn, bệnh tật hoặc những khó khăn khác, giải pháp có thể là một cuộc Viếng Thăm qua 
Video trong đó các tù nhân, gia đình và con cái của họ có thể nhìn thấy nhau và nói chuyện 
qua một máy video. Các tiện nghi có sẵn tại các Trung Tâm SHINE for Kids cho phép tới 4 
người lớn và số trẻ em không hạn chế tham gia trong mỗi cuộc Viếng Thăm qua Video.

Gói Tài Chánh
Vì lý do khó khăn tài chánh và sự thay đổi thường xuyên, nhiều trẻ em phải vật lộn vất vả 
với việc học tập hoặc không thể tham gia các sinh hoạt bình thường chẳng hạn như âm 
nhạc và thể thao. Dưới chương trình này, chúng tôi cung cấp sự trợ giúp tài chánh cho trẻ 
em tham gia các sinh hoạt cắm trại, học kèm, các sự kiện cộng đồng và nhiều sinh hoạt 
khác.

Hỗ Trợ Chuyên Sâu cho Trẻ Em và Gia Đình
Chương trình này được thiết kế để giúp đỡ trẻ em 
và các gia đình qua dịch vụ giải quyết trường hợp cá 
nhân, ghé thăm nhà, đại diện bênh vực và trợ giúp 
liên tục. Các nhân viên giải quyết trường hợp cá nhân 
sẽ làm việc mật thiết với trẻ em và người chăm sóc 
trên căn bản ngắn hạn hoặc liên tục tùy thuộc vào các 
nhu cầu cá nhân của từng gia đình. Dịch vụ giải quyết 
trường hợp cá nhân cũng có thể sắp xếp và thương 
lượng việc giới thiệu tới các dịch vụ chuyên môn khác.

Chương Trình Giáo Dục Bathurst
Bộ Gia Đình, Dịch Vụ Cộng Đồng và Thổ Dân Sự Vụ (Department of Families, Community 
Services and Indigenous Affairs) hiện đang tài trợ chương trình này nhằm cho phép một 
Nhân Viên Hỗ Trợ Giáo Dục của SHINE for Kids làm việc với riêng một trẻ em mỗi tuần. 
Các buổi này được tổ chức trong giờ học tại trường của các em.

Các dịch vụ khác của SHINE for Kids
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‘Thuộc Về Gia Đình’
Chương trình này dành cho những người cha Koori 
trong Trung Tâm Cải Huấn Mid North và gia đình họ. 
Chúng tôi giúp người tù nhân trở thành người cha và 
người chồng tốt nhất theo khả năng của anh ta, và 
phát triển một sự gắn bó gần gũi hơn và lành mạnh 
hơn với con cái của anh ta. Chúng tôi cũng hỗ trợ 
người cha trong lúc và sau khi được phóng thích để 
giúp anh ta tránh xa nhà tù và sinh sống với gia đình.

‘Ước Mơ Màu Sắc’
Với sự giúp đỡ của dịch vụ Hỗ Trợ Văn Hóa Thổ Dân (ICS) của 
Chính Phủ Úc, chương trình này hiện đang được thực hiện tại 
Wagga Wagga, Junee và Narrandera. Chương trình này cho phép 
các trẻ em Thổ Dân tuổi từ 10–15 có cha/mẹ đang bị tù khám 
phá những sự thay đổi cá nhân và gia tăng bản sắc văn hóa của 
họ qua các tác phẩm nghệ thuật và cuối cùng để đi triển lãm lưu 
động. Việc liên lạc giữa các đứa trẻ với những người cha đang 
bị tù của các em và những người Cao Niên Wiradjuri luôn được 
khuyến khích.

‘Giờ Kể Chuyện’
Sáng kiến chung này với Trung 

Tâm Cải Huấn Emu Plains cho phép 
những cha mẹ hiện đang bị giam giữ vẫn có thể đóng góp vào 
vấn đề giáo dục của con cái và duy trì mối liên kết với các em. 
Người cha/mẹ bị giam giữ đọc lớn một sách truyện cho trẻ 
em, thâu âm vào dĩa CD rồi gởi cho con cái của họ để các em 
cùng đọc và/hoặc nghe giọng nói của cha/mẹ các em. 

Những dịch vụ này có thể giúp đỡ gia đình quý vị hay một gia đình nào đó 
mà quý vị biết không?

Nhân Viên Trẻ Em và Gia Đình tại Trung Tâm của quý vị sẽ có thêm thông tin. Hoặc 
quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số (02) 9714 3000 hoặc gởi email tới chúng tôi tại 
inquiries@shineforkids.org.au

Staying in touch

Memories box
send a picture letter

draw a picture  of yourself

When you remember happy times you have spent together, write 

it down or draw a picture and put them in a special box.  You can 

decorate the box and use it to store other good memories you 

have shared together.  For example cinema tickets, a shell from the 

beach, or a birthday card.

 

Instead of using words all the time, use pictures too! For example....

You can love your family member from a distance.  The ideas in this book 

can be used to keep in touch with the special person in your life who is not 

around at the moment.  Maybe that person can do some of the things in 

this book too!

Use this guide to help you stay in touch with your  parent or special person.
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Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến 
phản hồi của quý vị

SHINE for Kids luôn tìm kiếm những cách thức cải thiện các dịch vụ của mình và mong 
muốn quý vị nói cho chúng tôi biết về kinh nghiệm tiếp cận cũng như sử dụng dịch vụ 
của quý vị.

Vào bất kỳ lúc nào, nếu quý vị không thấy hài lòng với dịch vụ mà quý vị đã nhận, xin 
liên lạc với Nhân Viên Hành Chánh của SHINE for Kids để họ ghi nhận những bận tâm 
của quý vị và chuyển đến người nhân viên thích hợp trong thời gian sớm nhất. 

Mọi ý kiến phản hồi đều được bảo mật và có thể được gởi tới:

Administration Officer, SHINE for Kids 
PO Box 67, Ermington NSW 1700

điện thoại  (02) 9714 3000  |  fax (02) 9714 3030 
email inquiries@shineforkids.org.au

Những người hỗ trợ chúng tôi
Công việc của chúng tôi được tài trợ dưới sự 
ủng hộ mạnh mẽ của các chính phủ Tiểu 
Bang và Liên Bang, các quỹ tín thác và 
quỹ tài trợ, tiền hiến tặng của tư nhân và 
lạc quyên tổng quát.

SHINE for Kids hoan nghênh đón nhận các 
khoản hiến tặng bằng hiện kim và hiện vật 
để duy trì các chương trình và dịch vụ của 
chúng tôi. Muốn tìm hiểu thêm, xin truy cập 
www.shineforkids.org.au hoặc liên lạc 
với chúng tôi qua số (02) 9714 3000.

Một lời cám ơn chân thành
Việc ấn loát Tập Hướng Dẫn này được 
thực hiện nhờ sự trợ giúp đầy lòng tốt của 
tổ chức Raymond E Purves Foundation. 

Tập Hướng Dẫn này do Cyberdog Design thiết kế www.cyberdog.com.au                Hình bìa do Paul, Trung Tâm Cải Huấn Junee minh họa


