Access and Equity Service Charter Summary – Vietnamese

Bän Tóm LÜ®c
ñiŠu LŒ vŠ DÎch Vø Bình ñ£ng
& Bình QuyŠn
Quy‰t Tâm Phøc Vø
Workers Compensation Commission (Ñy H¶i ñ¥c Trách BÒi ThÜ©ng Lao ñ¶ng) - là tòa
án Ç¶c lÆp pháp ÇÎnh thu¶c guÒng máy tÜ pháp cûa ti‹u bang New South Wales.
Ñy H¶i có nhiŒm vø giäi quy‰t công b¢ng, vô tÜ, kÎp th©i và ít tÓn phí nh»ng tranh chÃp
bÒi thÜ©ng lao Ç¶ng.
Ñy H¶i cÛng quy‰t tâm tåo ÇiŠu kiŒn cho tÃt cä m†i ngÜ©i ÇÜ®c bình Ç£ng và bình
quyŠn sº døng dÎch vø cûa Ñy H¶i và ñiŠu LŒ vŠ DÎch Vø Bình ñ£ng & Bình QuyŠn
(Access & Equity Service Charter) trình bày chi ti‰t vŠ quy‰t tâm này. DÜ§i dây là bän
tóm lÜ®c nh»ng Çi‹m chính:

Ñy H¶i có th‹ giúp nhÜ th‰ nào
Ñy H¶i dùng ít nghi thÙc hÖn tòa án thông thÜ©ng. Ñy H¶i không phäi tuân thû qui t¡c
b¢ng chÙng và quy‰t ÇÎnh cæn cÙ vào d» kiŒn cûa m‡i trÜ©ng h®p.
Tr†ng Tài cûa Ñy H¶i (Arbitrators) ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç‹ chû t†a phiên xº theo th‹ thÙc
công b¢ng cho m†i bên. Ÿ m‡i giai Çoån, Tr†ng Tài së khuy‰n khích và giúp tÃt cä các
bên thÕa thuÆn v§i nhau.
N‰u ÇÜa tranh chÃp ra Ñy H¶i, quš vÎ nên chû Ç¶ng ÇÓi v§i chiŠu hÜ§ng ti‰n tri‹n cûa
vø viŒc. N‰u cÀn nh© giúp hay hÕi thêm chi ti‰t, xin ÇØng ngÀn ngåi liên låc v§i Ñy H¶i.
Ñy H¶i bi‰t vÃn ÇŠ tranh chÃp bÒi thÜ©ng lao Ç¶ng có th‹ làm cho m†i ngÜ©i liên hŒ bÎ
cæng th¢ng tinh thÀn và cam k‰t cung cÃp chi ti‰t rõ ràng, có ích và kÎp th©i vŠ th‹ thÙc
giäi quy‰t tranh chÃp.

Nh© Ñy H¶i phân xº thì tÓn bao nhiêu?
Phí t°n không phäi là trª ngåi chính khi muÓn nh© Ñy H¶i phân xº tranh chÃp bÒi
thÜ©ng lao Ç¶ng:


Ñy H¶i cung cÃp dÎch vø miÍn phí cho tÃt cä các bên.



Không tính lŒ phí n¶p ÇÖn xin phân xº.
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Trong Ça sÓ trÜ©ng h®p, hãng sª/chû nhân trä các chi phí luÆt pháp liên quan
t§i tranh chÃp bÒi thÜ©ng lao Ç¶ng.

TrÜ©ng h®p duy nhÃt ngÜ©i Çi làm phäi trä lŒ phí luÆt pháp là Çã làm ÇÖn xin phân xº
mà không có cÖ sª chính Çáng, hay xét là không nghiêm chÌnh, có ác š hay gian trá.

N‰u không có luÆt sÜ thì sao?
Quš vÎ có th‹ ra trÜ§c Ñy H¶i mà không có luÆt sÜ cùng Çi hay tr® giúp cûa Çåi diŒn nhÜ
Çåi diŒn công Çoàn hay nhân viên công ty. Tuy nhiên, ÇiŠu quan tr†ng phäi bi‰t là
ngÜ©i (hay bên) kia có th‹ có Çåi diŒn pháp lš.
N‰u không có ngÜ©i giúp, quš vÎ nên báo cho Ñy H¶i bi‰t. Nhân Viên Ñy H¶i
(Commission Officer) së giúp quš vÎ hi‹u thû tøc cûa Ñy H¶i và giäi thích tØng giai Çoån
cûa th‹ thÙc giäi quy‰t tranh chÃp. N‰u quš vÎ muÓn, nhân viên này có th‹ dÅn Çi xem
bao quát phòng Óc cûa Ñy H¶i trÜ§c lúc phân xº Ç‹ quš vÎ làm quen v§i nÖi này.
Trong phiên xº, Tr†ng Tài cÛng bäo Çäm là quš vÎ hi‹u rõ diÍn ti‰n và có th‹ giúp ghi
låi tÃt cä m†i Çi‹m Çôi bên thÕa thuÆn.

Tôi có khuy‰t tÆt. Quš vÎ có th‹ giúp không?
TÃt cä ngÜ©i dân ÇŠu có quyŠn sº døng dÎch vø cûa Ñy H¶i ÇÒng ÇŠu. Ñy H¶i có
phÜÖng tiŒn tr® giúp cho ngÜ©i khuy‰t tÆt d¿ phiên xº. N‰u có khuy‰t tÆt và cÀn giúp,
xin báo cho Ñy H¶i bi‰t khi n¶p ñÖn.


N‰u cÀn, phiên xº có th‹ ÇÜ®c chia ra thành nhiŠu phiên ng¡n.



Ñy H¶i có nh»ng phòng xº dÍ sº døng, vòng nghe và dÎch vø viÍn Ãn (TTY) cho
ngÜ©i nghe khó.



CÖ sª cûa Ñy H¶i tåi thành phÓ Sydney có phÜÖng tiŒn thích h®p cho xe læn.

N‰u cÀn thông dÎch viên?
Ñy H¶i cung cÃp thông dÎch viên chuyên nghiŒp miÍn phí tåi phiên xº. Xin lÜu š quš vÎ
không ÇÜ®c nh© bån bè hay ngÜ©i thân thông dÎch trong phiên xº.


N‰u là Dân Bän ñÎa hay dân häi Çäo eo bi‹n Torres và cÀn ngÜ©i giúp thông
dÎch quš vÎ phäi báo cho Ñy H¶i bi‰t.



Tài liŒu trình bày thû tøc chính cûa Ñy H¶i ÇÜ®c phiên dÎch sang mÜ©i ngôn ng»
c¶ng ÇÒng:  RÆp, Hoa, Crôatia, Hy Låp, Ý, MaxêÇônia, Sécbia, Tây Ban Nha,
Th° Nhï Kÿ và ViŒt Nam.
Nh»ng tài liŒu này do Ñy H¶i tr¿c ti‰p cung cÃp. Chi ti‰t b¢ng thÙ ti‰ng khác
cÛng có tåi tråm Internet này.



Ñy H¶i cÛng có th‹ cung cÃp thông dÎch AUSLAN cho ngÜ©i nghe khó.
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Tôi ª xa thành phÓ. Tôi có th‹ Çi Ç‰n Ñy H¶i b¢ng cách nào?
Quš vÎ không phäi t§i Sydney Ç‹ nghe phân xº tranh chÃp. Ñy H¶i b° nhiŒm Tr†ng Tài
ª kh¡p nÖi trong ti‹u bang New South Wales.


N‰u tiŒn, Ñy H¶i së Ç‰n ÇÎa Çi‹m thuÆn tiŒn nhÃt cho các bên Ç‹ phân xº. N‰u
ª vùng thôn quê hay tÌnh lœ, khi n¶p ÇÖn quš vÎ nên ghi rõ thÎ xã gÀn nÖi quš vÎ
cÜ ngø nhÃt.



Ñy H¶i có phÜÖng tiŒn ÇiŒn thoåi và vi-Çê-ô tÓt Ç‹ các bên tranh chÃp dùng.



Ñy H¶i t° chÙc nh»ng bu°i h¶i thäo và ph° bi‰n thông tin ÇÎnh kÿ vŠ công tác
cûa Ñy H¶i ª nh»ng vùng thôn quê và tÌnh lœ.

Làm sao tôi hi‹u ÇÜ®c diÍn ti‰n cûa vø viŒc?
Ñy H¶i së cÓ g¡ng b¢ng m†i cách giúp quš vÎ hi‹u diÍn ti‰n cûa vø viŒc:


Ñy H¶i së vi‰t thÜ ghi nh»ng bÜ§c cûa vø viŒc cho quš vÎ cÛng nhÜ luÆt sÜ ho¥c
Çåi diŒn cûa quš vÎ. N‰u có th¡c m¡c quš vÎ nên liên låc v§i Nhân Viên ghi tên
trong thÜ.



Giäi thích vŠ thû tøc và th‹ thÙc cûa Ñy H¶i ÇÜ®c vi‰t b¢ng ‘ti‰ng Anh giän dÎ’
và Çæng tåi tråm Internet này và cÛng có m¶t sÓ tài liŒu in dÍ hi‹u do Ñy H¶i
tr¿c ti‰p cung cÃp.

Cách Quy‰t ñÎnh vø viŒc cûa tôi
M¶t vø (hay ‘viŒc’ nhÜ các hÒ sÖ ÇÜ®c g†i ª Ñy H¶i) có th‹ ÇÜ®c quy‰t ÇÎnh b¢ng nhiŠu
cách:


N‰u quš vÎ và ngÜ©i (hay bên) kia liên quan t§i vø tranh chÃp thÕa thuÆn v§i
nhau, thì s¿ thÕa thuÆn này së ÇÜ®c ghi låi và së là ‘lŒnh’ cûa Ñy H¶i. Ñy H¶i së
gªi cho quš vÎ ‘Certificate of Determination’ (GiÃy ChÙng NhÆn Quy‰t ñÎnh) cùng
giäi thích là Ñy H¶i Çã ÇÜa ra lŒnh này vì hai bên Çã thÕa thuÆn hay ‘ÇÒng thuÆn’.



N‰u quš vÎ và bên kia không th‹ thÕa thuÆn vŠ cách giäi quy‰t vø tranh chÃp,
Tr†ng Tài chÎu trách nhiŒm cho vø viŒc së quy‰t ÇÎnh. Ñy H¶i cÛng gªi ‘Certificate
of Determination’ cho quš vÎ có ghi giäi thích lš do ÇÜa ra quy‰t ÇÎnh Çó.



Tr†ng Tài cûa Ñy H¶i ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç‹ vi‰t lš do dÍ hi‹u và giän dÎ, dù có lúc
cÛng khó vi‰t n‰u vÃn ÇŠ phÙc tåp.



N‰u không hi‹u quy‰t ÇÎnh cûa vø viŒc, trÜ§c tiên quš vÎ nên thäo luÆn v§i cÓ
vÃn hay Çåi diŒn luÆt pháp cûa quš vÎ n‰u có. N‰u vÅn không hi‹u quy‰t ÇÎnh,
quš vÎ có th‹ liên låc v§i Nhân Viên cûa Ñy H¶i phø trách vø viŒc cûa quš vÎ Ç‹
nh© giúp.

4
Có th‹ Kháng Cáo Quy‰t ñÎnh không?
Ñy H¶i có thû tøc giäi quy‰t Kháng Cáo rõ ràng.


Quš vÎ có th‹ kháng cáo quy‰t ÇÎnh cûa Tr†ng Tài. ñây là cách duy nhÃt Ç‹ có
th‹ thay Ç°i k‰t quä vø viŒc.
Tuy nhiên, muÓn kháng cáo thì phäi có lš do chính Çáng. Vì phäi làm theo ÇiŠu
lŒ và th©i hån g¡t gao, quš vÎ nên hÕi š ki‰n luÆt sÜ trÜ§c khi xúc ti‰n.



Quš vÎ có th‹ thu thÆp chi ti‰t vŠ Kháng Cáo tåi tråm Internet này, cÛng nhÜ
trong tài liŒu ‘Appeals’ (Kháng Cáo) nhÆn th£ng tØ Ñy H¶i.

Có th‹ Góp Ý Ki‰n hay Than PhiŠn v§i Ñy H¶i không?
Ñy H¶i tin r¢ng Çáp Ùng nghiêm chÌnh nh»ng š ki‰n Çóng góp và than phiŠn vŠ cung
cách làm viŒc cûa Ñy H¶i së giúp giäi quy‰t công b¢ng hÖn, cäi thiŒn dÎch vø, và tåo
niŠm tin vào quy‰t ÇÎnh cho nh»ng tranh chÃp.


M†i š ki‰n Çóng góp hay than phiŠn vŠ hành Ç¶ng cûa nhân viên hay thành
viên cûa Ñy H¶i, Tr†ng Tài hay Bác Sï Chuyên Khoa ñÜ®c Công NhÆn
(Approved Medical Specialists) phäi b¢ng væn thÜ và gªi cho Løc S¿
(Registrar). Løc S¿ së hÒi Çáp cÛng b¢ng væn thÜ.



ThÜ than phiŠn không ghi tên ngÜ©i than phiŠn, hay không có ch» kš, së không
ÇÜ®c hÒi Çáp b¢ng thÜ.

Xin lÜu š than phiŠn khác h£n Kháng Cáo vì Kháng Cáo thu¶c vŠ thû tøc tÓ tøng. Than
phiŠn së không th‹ làm quy‰t ÇÎnh cûa Ñy H¶i mÃt hiŒu l¿c.

Góp Ý Ki‰n và Quan HŒ Chính
Ñy H¶i nhanh chóng Çáp Ùng š ki‰n Çóng góp cûa ngÜ©i Çã dùng dÎch vø cûa Ñy H¶i
và các t° chÙc chính quan tâm t§i hoåt Ç¶ng cûa Ñy H¶i vŠ m¥t chuyên môn.
Ñy H¶i mª nh»ng bu°i h¶i thäo và hÜ§ng dÅn cho nh»ng nhóm nhÜ hãng sª/chû nhân,
hãng bäo hi‹m, bác sï, nhân viên cûa công Çoàn và gi§i luÆt gia.
Ñy H¶i cÛng muÓn nhÆn š ki‰n Çóng góp và së thÜ©ng xuyên thæm dò š ki‰n ngÜ©i Çã
dùng dÎch vø cûa Ñy H¶i Ç‹ tìm hi‹u hiŒu quä cûa nh»ng dÎch vø Çó.
-------------------------MuÓn có Bän ñiŠu LŒ vŠ DÎch Vø Bình ñ£ng & Bình QuyŠn, xin liên låc v§i Ñy H¶i. Bän
ñiŠu LŒ này là tài liŒu sÓng mà Ñy H¶i së tái duyŒt hàng næm Ç‹ Çäm bäo tính h»u
døng.

