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d¸ch vø hoà giäi v« b°i
thß¶ng tai nõn là gì?

việc hòa giải giúp giải quyết các bất đồng bằng
cách chia sẻ thông tin, xác định các vấn đề gây
bất đồng, trao đổi những vấn đề này và cố đạt
đến một sự đồng thuận.
đây là một dịch vụ công bằng, theo nghi thức
đơn giản, nhanh chóng và miễn phí.
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Accident Compensation Conciliation Service giúp giải quyết các
bất đồng giữa công nhân với hãng sở hay các đại lý của WorkSafe
về bồi thường của công nhân tại Bang Victoria, sử dụng các
nguyên tắc của Cách Giải Quyết Bất Đồng Thay Thế. Các yêu
cầu hòa giải thường được công nhân đưa đến Cơ Quan Hòa Giải.
Trong hầu hết các bất đồng, hòa giải là một bước bắt buộc trước
khi tiến hành các thủ tục tố tụng trong hệ thống tòa án.
D¸ch vø Hoà Giäi là mµt t± chÑc ðµc l§p.

Việc hòa giải giúp giải quyết các bất đồng bằng cách chia sẻ thông
tin, xác định các vấn đề gây bất đồng, trao đổi những vấn đề này và
cố đạt đến một sự đồng thuận. Đây là một dịch vụ công bằng, theo
nghi thức đơn giản, nhanh chóng và miễn phí.
Theo chï dçn cüa Bµ B°i Thß¶ng Tai NÕn Lao ðµng, cuµc hoà
giäi c¥n phäi có nhæng yªu t¯ sau:
•	
giúp các thành ph¥n can dñ ðÕt ðªn nhæng giäi pháp lâu
dài và sñ thoä thu§n b¤t cÑ khi nào có th¬;
•	
không thiên v¸ và công b¢ng, giäi quyªt v¤n ð« tùy theo
t¥m mÑc quan tr÷ng cüa nó;
•

linh ðµng t¯i ða và không phäi bó buµc v« nghi thÑc;

•	
tìm m÷i cách cho công nhân có c½ hµi làm vi®c tr¶ lÕi mµt
cách nhanh chóng;
•	
giúp cho quan h® làm vi®c lâu dài giæa công nhân/chü
nhân tr¶ nên t¯t ð©p h½n;
•	
tiªn hành các thü tøc hoà giäi và liên h® v¾i các thành
ph¥n can dñ mµt cách mau chóng và ðúng lúc;
•	
giäm thi¬u chi phí tranh tøng cho các thành ph¥n can dñ
cûng nhß cho d¸ch vø hòa giäi và ðäm bäo là các v¤n ð«
tranh ch¤p không c¥n phäi ðßa ra toà mµt cách không
c¥n thiªt.

Hầu hết các bất đồng về Bồi Thường của Công Nhân được giải
quyết thông qua việc hòa giải, hơn là kiện tụng tại tòa.
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vi®c hoà giäi ðßþc ti÷n
hành ra sao?
nhân viên hoà giäi
Các nhân viên Hoà Giäi ðµc l§p s¨ ðÑng ra chü ðµng tiªn
trình hoà giäi; các nhân viên này làm vi®c theo chï dçn cüa
Bµ liên h® và hành xØ dña theo các Nguyên T¡c Ngh« nghi®p
và Phép Hành xØ do D¸ch vø Hoà Giäi ð« ra. Các nhân viên
Hoà Giäi c¥n phäi:
•

h iểu được hệ thống Bồi Thường của Công Nhân và hệ thống
này liên quan đến các lợi ích của công nhân, hãng sở, các đại
lý của WorkSafe và các công ty tự bảo hiểm như thế nào.

•	
ðäm bäo là m÷i thành ph¥n can dñ ð«u có quy«n phát
bi¬u mµt cách công b¢ng trong các cuµc h÷p hoà giäi,
và khuyªn khích h÷ l¡ng nghe ý kiªn cüa nhæng ngß¶i
khác và tìm cách tiªn ðªn sñ thoä thu§n.
•	
giúp các thành ph¥n can dñ bàn thäo v« các v¤n ð« tranh
ch¤p b¢ng cách ð£t nhæng câu höi có døng ý giúp trao
ð±i thông tin; tri¬n khai và cÑu xét các phß½ng cách khác
nhau ð¬ giäi quyªt v¤n ð«; và l§p biên bän v« kªt quä cuµc
hoà giäi.
•	
không phán xét hay quyªt ð¸nh v« t¥m quan tr÷ng cüa
trß¶ng hþp ðang cÑu xét; nhæng nhân viên Hoà Giäi giúp
các thành ph¥n can dñ ði ðªn mµt kªt quä thoä ðáng cho
cuµc tranh ch¤p cüa h÷.
•	
c¥n phäi thoä mãn là ngß¶i ð® ð½n xin b°i thß¶ng ðã
tìm m÷i cách có th¬ ðßþc ð¬ giäi quyªt tranh ch¤p b¢ng
phß½ng cách hoà giäi trß¾c khi ðem v¤n ð« ra ki®n
trß¾c toà.
•	
ðßþc sñ h² trþ cüa các nhân viên hành chánh trong công
tác; nhæng nhân viên hành chánh giúp thäo các bän báo
cáo, tìm các thông tin thích hþp và trao ð±i nhæng báo
cáo và thông tin này giæa các thành ph¥n can dñ.
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Các nhân viên Hoà Giäi c¯ g¡ng hß¾ng dçn các thành ph¥n
tham dñ ðÕt ðªn sñ thoä thu§n. Nªu không th¬ thoä thu§n
ðßþc, h÷ có th¬ ð« ngh¸ mµt giäi pháp thích hþp, ho£c,
trong mµt s¯ trß¶ng hþp, chï ð¸nh s¯ ti«n phäi trä hàng tu¥n
hay ti«n bác sî c¥n phäi trä. H÷ cûng có th¬ ðßa trß¶ng hþp
tranh ch¤p ðªn mµt Hµi ð°ng Y sî ð¬ xin ý kiªn t¯i h§u, hay
c¤p chÑng nh§n cho phép các thành ph¥n can dñ ðem sñ vø
ra trß¾c toà.

Các cuµc h÷p hoà giäi
Mµt s¯ tranh ch¤p có th¬ ðßþc giäi quyªt mà không c¥n phäi
ði qua mµt cuµc h÷p hoà giäi. Tuy nhiên, mµt cuµc h÷p hoà
giäi thß¶ng ðßþc t± chÑc cho ða s¯ các vø tranh ch¤p; trong
cuµc h÷p này các thành ph¥n can dñ bàn thäo t¤t cä m÷i v¤n
ð« có liên quan ðªn vø tranh ch¤p và tìm cách tiªn ðªn mµt
giäi pháp. Các thành ph¥n can dñ ðßþc khuyªn khích trao ð±i
ý kiªn v¾i nhau, và tñ mình tìm ra nhæng phß½ng cách ð¬ giäi
quyªt vø tranh ch¤p.
Các cuµc h÷p ðßþc t± chÑc trong nhæng phòng h÷p riêng,
tÕi các vån phòng D¸ch vø Hoà giäi Melbourne hay tÕi các
trung tâm cµng ð°ng hay hµi ð°ng thành ph¯ tÕi các vùng
nông thôn.

Cơ Quan Hòa Giải sẽ cung cấp một lá thư cho biết thời gian và địa
điểm của cuộc thảo luận.
Các hướng dẫn của bộ trưởng được ban hành vào tháng Tư 2011
đòi hỏi các Đại Lý của WorkSafe, các công ty tự bảo hiểm,
các hãng sở và những người trợ giúp của công nhân thực hiện tất
cả các bước hợp lý để dàn xếp các bất đồng. Nếu Nhân Viên Hòa
Giải hình thành quan điểm là một trong các bên đã không tuân thủ
đòi hỏi này, họ phải cho Nhân Viên Hòa Giải Thâm Niên biết, nhân
viên này, sau đó, cho bên thích hợp biết, và bên thích hợp này có
thể kháng cáo tới Nhân Viên Hòa Giải Thâm Niên trong vòng 14
ngày. Bản sao của hướng dẫn này sẵn có từ Cơ Quan Hòa Giải.
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quý v¸ c¥n phäi chu¦n
b¸ cho mµt cuµc h÷p
hoà giäi ra sao?
nªu quí v¸ là công nhân, qúy v¸...
•	
có th¬ nh¶ sñ h² trþ hay c¯ v¤n t× nghi®p ðoàn cüa quí
v¸, t× Union Assist (T± chÑc Giúp ðÞ cüa Nghi®p ðoàn),
hay WorkCover Assist (T± chÑc giúp ðÞ cüa WorkCover),
hay lu§t sß cüa quí v¸.
•

 häi cung c¤p cho nhân viên Hoà Giäi b¤t cÑ thông tin
p
nào có th¬ làm b¢ng cho ý kiªn cüa quí v¸, thí dø nhß báo
cáo cüa bác sî, trß¾c ngày có cuµc h÷p càng s¾m càng
t¯t. Nªu quí v¸ không biªt thông tin nào có ích cho mình,
hãy nói chuy®n v¾i D¸ch vø Hoà Giäi.

•	
phäi chu¦n v¸ ð¬ sÇn sàng nói lên ý kiªn cüa mình vì sao
quí v¸ không ð°ng ý v¾i quyªt ð¸nh v« ð½n xin b°i thß¶ng
cüa mình. Quí v¸ có th¬ c¥n phäi ghi chép các chi tiªt vào
s± tay ð¬ giúp quí v¸ ghi nh¾ nhæng ði«u quan tr÷ng.
•	
phäi xem xét xem ý quí v¸ mu¯n cuµc h÷p s¨ có kªt quä ra
sao và ðªn h÷p trong tß thª sÇn sàng thäo lu§n v« nhæng
ði«u ðó.
•

c ó th¬ nh¶ D¸ch vø Hoà Giäi cung c¤p thông d¸ch viên nªu
quí v¸ g£p khó khån trong vi®c nói, ð÷c và hi¬u tiªng Anh.

•	
bän sao cüa b¤t cÑ bän báo cáo nào ðßþc dùng ð¬ giäi
quyªt vø tranh ch¤p s¨ ðßþc gØi ðªn quí v¸. Nªu quí v¸
không nh§n ðßþc nhæng gi¤y t¶ này trong vòng mµt hay
hay tu¥n ltrß¾c ngày h÷p, xin thông báo cho nhân viên
Hoà Giäi biªt.
•	
quý v¸ có th¬ có mµt ngß¶i h² trþ tinh th¥n cùng ðªn cuµc
h÷p, thí dø nhß nhân vi®n nghi®p ðoàn, mµt ngß¶i bÕn hay
thân nhân.
•	
chỉ có thể đến cùng luật sư nếu tất cả các bên đều đồng ý.

Quý vị chịu trách nhiệm về các chi phí pháp lý của quý vị cho
việc hòa giải.

•
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có thể hỏi xem liệu quý vị có thể tham vấn với luật sư trong

suốt cuộc thảo luận hòa giải này hay không.

nªu quí v¸ là chü nhân, quý v¸...
•	
nên nói chuyện với đại lý của WorkSafe của quý vị và thảo

luận các lý do đi đến quyết định đòi bồi thường. Nếu có các
yếu tố liên quan đến công việc, quý vị nên nói chuyện với nhân
viên có liên quan của quý vị để hiểu được những gì đã xảy ra.

•	
phäi cung c¤p cho nhân viên Hoà Giäi b¤t cÑ thông tin
nào có th¬ làm b¢ng cho ý kiªn cüa quí v¸, trß¾c ngày có
cuµc h÷p càng s¾m càng t¯t. Nªu quí v¸ không biªt thông
tin nào có ích, hãy nói chuy®n v¾i D¸ch vø Hoà Giäi.
•	
phäi xem xét xem ý quí v¸ mu¯n cuµc h÷p s¨ có kªt quä
ra sao và ðªn h÷p trong tß thª sÇn sàng thäo lu§n v«
nhæng ði«u ðó.
•	
quý v¸ có th¬ dçn theo mµt ngß¶i h² trþ tinh th¥n, thí dø
nhß mµt ngß¶i thuµc v« mµt hµi ðoàn chü nhân mà quý
v¸ là thành viên.
•	
có th¬ nh¶ D¸ch vø Hoà Giäi cung c¤p thông d¸ch viên
nªu quí v¸ g£p khó khån trong vi®c nói, ð÷c và hi¬u
tiªng Anh.
•	
phäi sÇn sàng thäo lu§n v« mµt chß½ng trình cho phép
công nhân tr½ lÕi làm vi®c nªu ðây là v¤n ð« thích hþp
trong vø tranh ch¤p.
•	
nên đảm bảo là bất kỳ người nào từ tổ chức của quý vị (ví dụ,

quản lý viên hay quản đốc trực tiếp) tham dự buổi thảo luận
này biết về các hoàn cảnh của mối bất đồng, và cũng được cho
phép trao đổi toàn bộ các vấn đề đang gây bất đồng và đạt đến
một sự thỏa thuận.

•	
chỉ có thể đến cùng luật sư nếu tất cả các bên đều đồng ý.

Quý vị chịu trách nhiệm về các chi phí pháp lý của quý vị cho
việc hòa giải.

•	
có thể hỏi xem liệu quý vị có thể tham vấn với luật sư trong

suốt cuộc thảo luận hòa giải này hay không.
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nhæng gì s¨ diễn ra trong
cuµc h÷p hoà giäi
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khi quý v¸ ðªn n½i...
•

x in báo cho nhân viên tiªp tân biªt và cho h÷ biªt tên cüa
nhân viên Hoà Giäi chuyên lo v« trß¶ng hþp cüa quý v¸.

•	
nhân viên Hoà Giäi s¨ g£p quý v¸ và gi¾i thi®u quý v¸ v¾i
nhæng ngß¶i cùng tham dñ cuµc h÷p.

trong cuµc h÷p, nhân viên hoà giäi s¨...
•

 iäi thích v« din tiªn cuµc h÷p và ð« ra mµt s¯ nguyên t¡c
g
hành xØ cån bän trong cuµc h÷p ð¬ ðäm bäo t¤t cä m÷i
ngß¶i ð«u có c½ hµi nói lên ý kiªn cüa mình mµt cách
công b¢ng.

•	
quyªt ð¸nh cho phép ai s¨ ðßþc có m£t trong cuµc h÷p ð¬
ðäm bäo cuµc thäo lu§n ðßþc công b¢ng. Quý v¸ s¨ ðßþc
quy«n phát bi¬u, và nhân viên Hoà Giäi cûng có th¬ s¨ höi
nhæng ngß¶i h² trþ tinh th¥n cho ðß½ng sñ có m£t trong
cuµc h÷p cho biªt ý kiªn cüa h÷.
•

làm sáng tö nhæng v¤n ð« ðang có tranh ch¤p.

•	
giæ thái ðµ không thiên v¸, nhßng s¨ ð£t câu höi, ðäm bäo
là quý v¸ thông hi¬u ý kiªn cüa nhæng ngß¶i khác, nêu ð«
ngh¸ và giúp quý v¸ ðÕt ðªn mµt sñ thoä thu§n công b¢ng.
•	
ðäm bäo là nhæng báo cáo và tài li®u thích hþp ðßþc
trình bày và ðem ra bàn thäo trong cuµc h÷p ð¬ t¤t cä
m÷i ngß¶i ð«u có th¬ hi¬u ðßþc nµi dung cüa nhæng tài
li®u này.
•	
khi c¥n, nhân viên Hoà Giäi có th¬ nói chuy®n riêng v¾i
các thành ph¥n can dñ ð¬ t¤t cä quý v¸ ð«u có c½ hµi
nói v« b¤t cÑ ði«u gì mà quý v¸ vì cäm th¤y e ngÕi nên
không mu¯n ðem ra bàn bÕc công khai trong cuµc h÷p,
và cho phép quý v¸ bàn v« nhæng giäi pháp có th¬ thñc
hi®n ðßþc.

tõi cuµc h÷p, quý v¸ có th¬ tham gia mµt
cách tích cñc b¢ng cách...
•

phát bi¬u ý kiªn cüa mình càng rõ ràng càng t¯t;

•

giúp cuµc h÷p ðÕt ðªn sñ thoä thu§n;

•	
yêu c¥u ðßþc cung c¤p thông tin và dæ ki®n nªu quý v¸ có
ði«u gì không rõ;
•

l¡ng nghe ý kiªn cüa nhæng ngß¶i khác; và

•	
nêu ð« ngh¸ và cÑu xét các phß½ng cách giäi quyªt tranh
ch¤p khác nhau.
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k÷t quä cuµc hoà giäi
thß¶ng s¨ nhß th÷ nào?
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Sau khi bàn thäo v¾i nhau, quý v¸ và nhæng tham dñ viên khác
có th¬ s¨ ðÕt ðªn mµt sñ thoä thu§n. Nhân viên Hoà Giäi s¨
giúp quý v¸ hoàn t¤t nhæng chi tiªt trong bän thoä thu§n và,
sau cuµc h÷p, s¨ c¤p cho quý v¸ mµt t¶ chÑng nh§n v« bän
thoä thu§n.

Giấy chứng nhận này sẽ nêu ra các điều khoản mà theo đó mối bất
đồng được giải quyết và sẽ chứng nhận là mỗi bên đều tuân thủ
kết quả này. Giấy chứng nhận này là bằng cớ của việc hòa giải mối
bất đồng và các điều khoản theo đó mối bất đồng này đã được
giải quyết.
Trß¾c khi làm t¶ thoä thu§n, quý v¸ có th¬ xin cho mµt s¯ th¶i
gian suy nghî v« kªt quä cuµc hoà giäi hay ð¬ xin c¯ v¤n.
Nhân viên Hoà Giäi có th¬ s¨ ðßa ra ð« ngh¸ giäi quyªt vø
tranh ch¤p. Quý v¸ có th¬ xem coi mình có th¬ ch¤p thu§n
ð« ngh¸ ðó hay không ð¬ ch¤m dÑt cuµc tranh ch¤p.
Nªu cuµc h÷p cho th¤y rõ ràng quý v¸ c¥n có thêm thông tin,
nhân viên Hoà Giäi có th¬ s¨ ðình hoãn vi®c hoà giäi ð¬ l¤y
thêm thông tin, hay có th¬ s¨ chuy¬n mµt v¤n ð« y lý ðªn
Hµi ð°ng Y Sî ð¬ l¤y ý kiªn chung cuµc.
Trong mµt s¯ tranh ch¤p, nhæng thành ph¥n can dñ không
ðÕt ðªn thoä thu§n tuy r¢ng ð« ngh¸ giäi quyªt tranh ch¤p
ðã ðßþc ðßa ra. Trong nhæng trß¶ng hþp này:
•	
nªu nhân viên Hoà Giäi cäm th¤y thoä mãn là không
có lý do gì có th¬ tranh cãi ðßþc ð¬ t× ch¯i vi®c trä ti«n,
nhân viên ¤y có th¬ s¨ ra chï th¸ buµc s¯ ti«n phäi trä
hàng tu¥n là bao nhiêu hay buµc phäi trä ti«n bác sî.
•	
nªu là trß¶ng hþp có th¬ tranh cãi ðßþc, nhân viên Hoà
giäi s¨ c¤p t¶ chÑng nh§n cho phép ngß¶i ð® ð½n khiªu
ki®n ðem sñ vø ra toà ð¬ nh¶ toà án quyªt ð¸nh.
•	
sñ vø chï có th¬ ðßþc ðßa ra toà nªu nhân viên Hoà
Giäi cûng chÑng nh§n r¢ng ngß¶i khiªu ki®n ðã tìm ðü
m÷i cách ð¬ giäi quyªt cuµc tranh ch¤p nhßng không
thành công.
D¸ch vø Hoà Giäi v« B°i thß¶ng Tai nÕn Lao ðµng giäi quyªt
khoäng g¥n 65% các vø tranh ch¤p.

page 11

ti÷n trình giäi quy÷t
tranh ch¤p v« b°i
thß¶ng tai nõn lao ðµng
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Công nhân nµp ð½n xin
b°i thß¶ng khiªu ki®n

Công nhân ðßþc thông báo v«
kªt quä ð½n xin b°i thß¶ng

Tranh cãi v« kªt quä ð½n
xin b°i thß¶ng

cố gắng giải quyết mối bất đồng
bằng cách tiếp cận Đại Lý của
WorkSafe & / hoặc Hãng Sở

Không có
tranh ch¤p

Kªt thúc sñ vø

Tranh ch¤p
ðßþc giäi quyªt

Tranh ch¤p không ðuþc giäi quyªt
Có th¬ yêu c¥u Hoà Giäi (trong
vòng 60 ngày t× khi có kªt
quä ð½n xin b°i thß¶ng)
Yêu c¥u ðßþc ch¤p nh§n

Có th¬ ðßa nhæng
v¤n ð« y lý ðªn Hµi
ð°ng Y sî ð¬ xin ý
kiªn chung cuµc

HOÀ GIÄI
Sñ vø giao cho mµt
nhân viên Hoà Giäi
(thß¶ng có mµt cuµc
h÷p Hoà Giäi)

Tranh ch¤p ðßþc giäi quyªt

Trao ð±i thông
tin và ý kiªn

Tranh ch¤p không ðßþc giäi quyªt

Kªt thúc sñ vø

Ðßa sñ vø ra toà
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cách nµp ð½n xin
hoà giäi
Ð½n yêu c¥u xin mçu ð½n hoà giäi phäi ðßþc nµp trong vòng
60 ngày k¬ t× khi công nhân nh§n ðßþc quyªt ð¸nh v« vi®c ðòi
b°i thß¶ng nhßng không ð°ng ý và mu¯n tranh cãi v« quyªt
ð¸nh ðó.
Nhân viên Hoà Giäi Cao c¤p có th¬ cho phép ðß½ng sñ nµp
ð½n yêu c¥u xin mçu ð½n hoà giäi sau th¶i hÕn 60 ngày k¬
t× khi có quyªt ð¸nh v« vi®c ðòi b°i thß¶ng nªu xét th¤y ðây
là ði«u thích hþp trong hoàn cänh ð£c bi®t nào ðó. Ðß½ng
sñ phäi cho biªt lý do nµp ð½n trtrong ð½n yêu c¥u xin mçu
ð½n hoà giäi.
Ðß½ng sñ phäi tñ tay ký tên vào ð½n yêu c¥u. Ðß½ng sñ phäi
nêu rõ chi tiªt cüa vø tranh ch¤p và, nªu có th¬, ðính kèm
vào ð½n yêu c¥u nhæng chi tiªt sau:
•	
mµt bän sao lá thß cho biªt quyªt ð¸nh v« vi®c ðòi
b°i thß¶ng;
•	
nhæng lý do ðßa ðªn quyªt ð¸nh ðính kèm v¾i lá thß nêu
trên; và
•	
b¤t cÑ chi tiªt tài li®u nào khác có th¬ giúp cho vi®c giäi
quyªt tranh ch¤p, thí dø nhß báo cáo cüa bác sî, bän sao
nhæng chi phí v.v...
Thông tin về cá nhân và sức khỏe được Dịch vụ Hòa giải thâu thập, sử
dụng, tiết lộ và xử lý thể theo Đạo luật Bảo mật Thông tin và Bảo vệ Dữ
liệu 2014 (Information Privacy and Data Protection Act 2014) và Đạo
luật Hồ sơ Y tế 2001 (Health Records Act 2001). Có thể xem chính sách
bảo mật của Dịch vụ Hòa Giải bằng cách liên lạc với Dịch vụ.
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cách giäi quy÷t ð½n yêu
c¥u xin hoà giäi
D¸ch vø Hoà Giäi gØi thß ðªn t¤t cä nhæng thành ph¥n can
dñ cho biªt là d¸ch vø ðã nh§n ðßþc ð½n yêu c¥u xin hoà giäi.
Mµt th¶i gian ng¡n sau khi lá thß này ðßþc gØi ði, trß¶ng hþp
tranh ch¤p này s¨ ðßþc giao cho mµt nhân viên Hoà Giäi,
và mµt cuµc h÷p hòa giäi s¨ ðßþc t± chÑc.
Nhân viên Hoà Giäi s¡p xªp cuµc h÷p trong vòng 4 t¾i 6 tu¥n
lễ, nhßng trong mµt s¯ trß¶ng hþp nhân viên Hoà Giäi cûng
có th¬ giäi quyªt vø tranh ch¤p b¢ng ði®n thoÕi và không c¥n
phäi t± chÑc mµt cuµc h÷p. Nªu nhân viên Hoà Giäi c¥n ðßþc
biªt rõ h½n v« cån nguyên cüa ð½n yêu c¥u, cuµc h÷p có th¬
b¸ ðình hoãn.

cung c¤p chi ti÷t
Quý vị phải cung cấp cho Nhân Viên Hòa Giải này tất cả các giấy
tờ quý vị có, quý vị giữ hay có quyền đối với cũng như tiết lộ tất
cả các thông tin:
•

liên quan đến mối bất đồng này; và

•	
sẵn có một cách hợp lý với quý vị.

trừ khi quý vị đòi đặc quyền hoặc quyền được miễn trừ cung cấp
các giấy tờ này hay tiết lộ các thông tin này.
Các thông tin được cung cấp có thể được đưa cho các bên khác
liên quan đến việc hòa giải.
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các chi phí hòa giải
Thông thường, mỗi bên chịu các chi phí hòa giải của họ.
Tuy nhiên, Đại Lý của WorkSafe hay công ty tự bảo hiểm
chịu trách nhiệm:
•	
trả các chi phí đi lại hợp lý của công nhân để tới buổi thảo

luận hòa giải này và từ buổi thảo luận hòa giải này về;
•	
hoàn trả cho công nhân bất kỳ mất mát nào về lợi tức do
việc tham dự buổi thảo luận hòa giải này.

Vào cuối buổi thảo luận, công nhân sẽ được cung cấp một mẫu
đơn để đòi lại các chi phí này.
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ki¬m ði¬m lÕi nhæng
ði«u c¥n làm
•

xem DVD về việc hòa giải và đọc tập sách này.

•	
nh¾ ki¬m lÕi ð¬ biªt ch¡c ngày, gi¶ và n½i h÷p hoà giäi ghi
trong lá thß cüa D¸ch vø Hoà Giäi.
•

liên lÕc v¾i D¸ch vø Hoà Giäi theo s¯ ði®n thoÕi ghi trong
lá thß nªu quý v¸ có b¤t cÑ th¡c m¡c nào.

•	
gØi ðªn nhân viên Hoà Giäi có tên nêu trong lá thß t¤t
cä nhæng chi tiªt liên h® càng s¾m càng t¯t trß¾c ngày
h÷p hoà giäi. Nªu quý v¸ nghî r¢ng mình không th¬ có
ðßþc nhæng báo cáo hay tài li®u c¥n ðªn trß¾c ngày h÷p,
xin báo cho nhân viên Hoà Giäi biªt.
•	
nªu lu§t sß cüa quý v¸ có phúc trình v« vø tranh ch¤p,
xin nh¾ ki¬m soát lÕi ð¬ biªt ch¡c là nhæng phúc trình
này ðã ðßþc gØi ðªn nhân viên Hoà Giäi. Ðem nhæng tài
li®u hay thông tin nàyðªn cuµc h÷p nªu quý v¸ không k¸p
gØi ðªn trß¾c.
•	
bàn bÕc v¾i nhân viên Hoà Giäi xem h÷ có báo cáo cüa
bác sî hay báo cáo nào khác mà quý v¸ nên coi trß¾c ngày
h÷p. Nªu quý v¸ không hi¬u nµi dung b¤t cÑ tài li®u nào
ðã nh§n ðßþc, hãy nói chuy®n v¾i nhân viên Hoà Giäi.
•	
nªu quý v¸ mu¯n có ngß¶i cùng ðªn ð¬ h² trþ quý v¸ trong
cuµc h÷p, hãy s¡p xªp vi®c này trß¾c ngày h÷p.
•	
nªu quý v¸ c¥n thông d¸ch viên, xin xem lÕi lá thß thông
báo v« cuµc h÷p hoà giäið¬ biªt ch¡c là D¸ch vø Hoà Giäi
ðã có s¡p xªp thông d¸ch viên r°i. Nªu không, xin quý v¸
liên lÕc v¾i nhân viên Hoà Giäi.
•	
dñ trù trß¾c mình s¨ phäi làm nhæng gì trong cuµc h÷p:
sÇn sàng nêu ý kiªn cüa mình mµt cách rõ ràng và chính
xác; sÇn sàng l¡ng nghe ý kiªn ngß¶i khác; sÇn sàng
ðóng góp ý kiªn khi thäo lu§n v« nhæng v¤n ð« liên h®;
và suy nghî v« các giäi pháp khác nhau ð¬ giäi quyªt vø
tranh ch¤p.
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thông tin
Nªu c¥n biªt thêm chi tiªt v« D¸ch vø Hoà Giäi, quý v¸ có th¬:

ðªn viªng
Vån phòng The Accident Compensation Conciliation Service
(D¸ch vø Hoà Giäi v« B°i thß¶ng Tai nÕn) • ð¸a chï Lầu
1, 215 Spring Street, Melbourne. Vån phòng m• cØa t× 8.30
sáng ðªn 5 gi¶ chi«u.

ði®n thoÕi
Xin ði®n thoÕi cho D¸ch vø Hoà Giäi qua s¯ 9940 1111 hay s¯
ði®n thoÕi min phí 1800 635 960.

thu th§p mµt s¯ thông tin:
DVD và t§p sách
Video cüa D¸ch vø Hoà Giäi ðßþc gØi cho b¤t cÑ ai tham dñ
cuµc h÷p hoà giäi l¥n ð¥u tiên. Video và S± tay hß¾ng dçn này
nh¢m giúp các thành ph¥n tham dñ cuµc h÷p chu¦n v¸ tinh
th¥n và b¾t âu lo v« cuµc h÷p.

Chï dçn cüa Bµ liên h®
Bµ ð£c trách v« WorkCover có ð« ra nhæng Chï dçn mà D¸ch
vø Hoà Giäi phäi tuân thü khi ði«u hành tiªn trình hoà giäi.

Nguyên t¡c Ngh« Nghi®p và Phép Hành xØ
Tài li®u này nêu các nguyên t¡c làm vi®c mà D¸ch vø Hoà Giäi
phäi tuân hành.
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ð½n yêu c¥u xin mçu ð½n hoà giäi
Mẫu đơn này phải được người yêu cầu hòa giải điền. Các mẫu đơn
này sẵn có từ các đại lý của WorkSafe, hãng sở cũng là các công ty
tư bảo hiểm, các văn phòng nghiệp đoàn, Cơ Quan Hòa Giải về Bồi
Thường Tai Nạn, và WorkSafe Victoria.

thü tøc khiªu nÕi
Nếu quý vị có bất kỳ khiếu nại nào về Cơ Quan Hòa Giải hay
về quá trình hòa giải, thì các khiếu nại nên được chuyển tới
Nhân Viên Hòa Giải Thâm Niên. Nếu quý vị không hài lòng
về cách phúc đáp khiếu nại của quý vị, quý vị có thể liên lạc
với Ombudsman (Thanh Tra Viên) (Lầu 2, 570 Bourke Street,
Melbourne đt (03) 9613 6222). Tài liệu về quá trình khiếu nại
sẵn có từ Cơ Quan Hòa Giải.
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ĐỊA ĐIỂM CỦA
CƠ QUAN HÒA GIẢI
Lầu 1, 215 Spring Street, Melbourne
Điện thoại: (03) 9940 1111 Số miễn phí: 1800 635 960

Cách đến Nơi đó
Bằng xe nhà
Có chỗ đậu xe công cộng gồm chỗ đậu cho người khuyết tật tại Secure Parking,
59 Lonsdale Street. Phải trả tiền đậu xe.
Cũng có vài chỗ đậu xe bên đường, gồm hai chỗ dành cho người khuyết tật dọc
theo đường Spring Street. Phải trả tiền đậu xe.
Bằng xe lửa
Chỉ đi bộ một đoạn ngắn từ ga xe lửa Parliament Station
Bằng xe điện
Xe điện số 86 và 96 chạy dọc theo đường Nicholson Street rẽ vào đường
Spring Street. Xin xuống xe tại trạm số 10 - Parliament Station.
Bằng xe buýt
Các xe buýt số 302, 303, 304, 305, 309, 318, 350, 905, 906, 907 và 908
chạy dọc theo đường Lonsdale Street.
page 20

ACCS/April 2017

If you cannot understand this booklet, please contact 131 450.
Ask the interpreter to contact the Conciliation Service on
1800 635 960 or 9940 1111 to explain the booklet.
Accident Compensation Conciliation Service
Lầu 1, 215 Spring Street, Melbourne
GPO Box 251, Melbourne 3001
ði®n thoÕi 03 9940 1111 ði®n thoÕi min phí 1800 635 960
facsimile 03 9940 1000 email info@conciliation.vic.gov.au
website www.conciliation.vic.gov.au
Gi¶ làm vi®c t× 8:30 sáng ðªn 5:00 gi¶ chi«u t× ThÑ Hai ðªn ThÑ Sáu

