
Giới Thiệu Về Trách Nhiệm Nuôi Dạy Con Cái Của Cha Mẹ Và Pháp Luật  
 

Tài Nguyên Tham Khảo Này  
Tài nguyên tham khảo này cung cấp thông tin pháp lý cơ bản về trách nhiệm nuôi dạy con cái và luật 

pháp trên Prince Edward Island, Canada [Prince Edward Island, Canada].  

Tổ chức Community Legal Information [Community Legal Information (CLI)] cung cấp các dịch vụ và tài 

nguyên tham khảo về pháp lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Khi có kinh phí, chúng tôi cố gắng cung cấp 

tài nguyên tham khảo bằng các ngôn ngữ khác. Tất cả các ấn phẩm đều miễn phí và có tại 

www.legalinfopei.ca hoặc quý vị có thể yêu cầu bằng cách gọi đến [CLI] theo số 902-892-0853 hoặc 1-

800-240-9798. 

 

Trách Nhiệm Của Quý Vị Với Tư Cách Là Phụ Huynh 
Trách nhiệm là những điều luật pháp yêu cầu quý vị phải thực hiện.  

Phụ huynh [parent] là cha hoặc mẹ. Tuy nhiên, thuật ngữ “phụ huynh” cũng có thể bao gồm một người 

khác thay thế vai trò cha/mẹ của trẻ. Khi trẻ được nhận nuôi hợp pháp, cha mẹ nuôi sẽ trở thành cha 

mẹ hợp pháp của trẻ. Cha mẹ nuôi có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ đẻ. 

Cha mẹ ly thân hoặc chưa từng sống chung phải quyết định vai trò nuôi dạy con cái. Trước đây, điều này 

được gọi là “quyền giám hộ và gặp gỡ” [custody and access]. Hiện tại, luật pháp đề cập đến thời gian 

nuôi dạy con cái [parenting time] và trách nhiệm đưa ra quyết định [decision-making responsibility]. 

Luật pháp đã được thay đổi để ưu tiên lợi ích tốt nhất của trẻ em và loại bỏ bất kỳ ý kiến nào cho rằng 

trẻ em là tài sản.  

 

Thời Gian Nuôi Dạy Con Cái Là Gì? 
Thời gian nuôi dạy con cái [parenting time] là thời gian trẻ được chăm sóc bởi phụ huynh hoặc một 

người nào đó đóng vai trò như cha mẹ.  

Thời gian tại nhà trẻ và trường học không ảnh hưởng đến thời gian nuôi dạy con cái. Nếu trẻ cần đi nhà 

trẻ trong thời gian phụ huynh được ở cùng với trẻ, thì đó vẫn được coi là thời gian nuôi dạy con cái của 

phụ huynh đó. Thông thường, phụ huynh có thời gian nuôi dạy con cái có thể cho trẻ đến thăm ông bà, 

người thân trong gia đình, hoặc bất kỳ ai khác có mối quan hệ quan trọng với trẻ. 

Nếu quý vị có thời gian nuôi dạy con cái, quý vị cũng có quyền được cung cấp thông tin liên tục về giáo 

dục, sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Trừ trường hợp tòa án có phán quyết khác. 

Mỗi người có thời gian nuôi dạy con cái có thể đưa ra quyết định hàng ngày liên quan đến trẻ khi trẻ 

được họ chăm sóc. Trừ trường hợp tòa án có phán quyết khác. Điều này có nghĩa là các quyết định nhỏ 

về hoạt động hàng ngày sẽ do phụ huynh có thời gian nuôi dạy con cái vào ngày đó đưa ra. 

 



Trách Nhiệm Đưa Ra Quyết Định là gì? 
Trách nhiệm đưa ra quyết định [decision-making responsibility] là trách nhiệm đưa ra các quyết định 

quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở sức khỏe, giáo dục, 

văn hóa, ngôn ngữ, tâm linh và các hoạt động ngoại khóa quan trọng của trẻ.  

Các phụ huynh có thể có những trách nhiệm đưa ra quyết định giống nhau hoặc khác nhau. Ví dụ, quý vị 

có thể chịu trách nhiệm đưa ra hầu hết các quyết định, trong khi cả cha và mẹ đều có thể chịu trách 

nhiệm về các quyết định liên quan đến y tế. Hoặc quý vị và phụ huynh còn lại có thể chia sẻ trách nhiệm 

đưa ra quyết định một cách công bằng. 

 

Tôi có các trách nhiệm tương tự như phụ huynh còn lại không? 
Trừ khi có lệnh khác của tòa án thì phụ huynh của trẻ là người giám hộ chung của trẻ. Điều này có nghĩa 

là cả hai đều có thời gian nuôi dạy con cái và trách nhiệm đưa ra quyết định. Điều này không có nghĩa là 

cha hoặc mẹ sẽ dành cùng một khoảng thời gian cho trẻ. Luật pháp không cho rằng thời gian nuôi dạy 

con cái như nhau là điều tốt nhất cho trẻ.  

 

Thủ Tục Tố Tụng Trong Luật Gia Đình 

Cân Nhắc Các Lựa Chọn Ngoài Tòa Án 
Đôi khi, quý vị phải ra tòa. Ra tòa có thể là một trải nghiệm dài và căng thẳng. Ra tòa có nghĩa là một 

thẩm phán là người không biết về quý vị hoặc bên kia sẽ đưa ra quyết định về vấn đề. Bên kia là cá nhân 

hoặc những người ở bên kia có tranh chấp pháp lý của quý vị. Trong vụ việc theo luật gia đình, bên kia 

thường là vợ/chồng cũ của quý vị. Đôi khi cả quý vị và bên kia đều không hài lòng với kết quả.  

Nếu quý vị có con, thẩm phán sẽ đặt lợi ích của con quý vị lên hàng đầu. Những gì thẩm phán cho là tốt 

nhất cho con quý vị có thể khác với những gì quý vị nghĩ là tốt nhất. 

Trước khi thực hiện hành động pháp lý, quý vị hãy xem xét Giải Quyết Tranh Chấp [Dispute Resolution]. 

Giải Quyết Tranh Chấp là một từ để chỉ những cách khác nhau mà mọi người có thể sử dụng để giải 

quyết mâu thuẫn ở ngoài tòa án. Đôi khi Giải Quyết Tranh Chấp có kết quả tốt hơn việc ra tòa và thường 

ít tốn kém hơn nhiều.  

Sau đây là một số loại Giải Quyết Tranh Chấp:  

Thương lượng [Negotiation] là nói chuyện với người kia và cố gắng đi đến một thỏa thuận. Ví dụ: cả 

quý vị và người kia có thể đồng ý rằng việc giáo dục con cái là ưu tiên tài chánh quan trọng nhất hoặc 

quý vị muốn cuộc sống của con mình ít bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể. Quý vị có thể nghĩ rằng quý vị 

không đồng ý với vợ/chồng cũ về bất cứ điều gì, nhưng quý vị có thể sẽ ngạc nhiên. Một số người có thể 

tự giải quyết vấn đề rất tốt.  

Hòa giải [Mediation] là khi quý vị, vợ/chồng cũ và người hòa giải ngồi lại với nhau để giải quyết những 

bất đồng. Người hòa giải có thể gặp riêng từng người trước để tìm hiểu thêm về mâu thuẫn của quý vị. 

Sau đó, người hòa giải sẽ gặp quý vị và vợ/chồng cũ cùng nhau, sau đó cho từng người cơ hội để nói và 

lắng nghe. Người hòa giải ở vị trí trung lập và sẽ giúp quý vị nói chuyện với nhau theo hướng tích cực. 



Một trong những mục tiêu của hòa giải là tạo ra cách thức tốt hơn để quý vị và vợ/chồng cũ của mình 

trao đổi thông tin với nhau trong tương lai.  

Hòa Giải Gia Đình Tập Trung Vào Con Cái [Child-Focused Family Mediation] là một dịch vụ miễn phí giúp 

các phụ huynh thỏa thuận về thời gian nuôi dạy con cái và trách nhiệm đưa ra quyết định. Hãy gọi 902-

368-6928. 

Cách Thức Hợp Tác [Collaborative Practice] bao gồm sự tham gia của quý vị, vợ/chồng của quý vị, luật 

sư hợp tác của quý vị và đôi khi là các chuyên gia hỗ trợ khác, như chuyên gia tài chánh hoặc sức khỏe 

tâm thần. Nhóm phải đồng ý giải quyết vấn đề mà không cần ra tòa. Quy trình này dựa trên sự tôn trọng 

lẫn nhau và vì lợi ích tốt nhất của gia đình.  

* Thương Lượng và Hòa Giải có thể không phù hợp nếu có sự mất cân bằng về quyền hạn hoặc bạo lực 

trong mối quan hệ. 

 

Thỏa Thuận Về Trách Nhiệm Nuôi Dạy Con Cái 
Quý vị không cần phải ra tòa để giải quyết các tranh chấp về trách nhiệm nuôi dạy con cái. Ra tòa nên là 

giải pháp cuối cùng để giải quyết các tranh chấp về nuôi dạy con cái. Luật pháp quy định rằng quý vị có 

trách nhiệm cố gắng giải quyết tranh chấp của mình mà bên ngoài tòa án. Ngoại trừ các vụ việc có bạo 

lực gia đình. 

Các phụ huynh có thể đồng ý về bất kỳ thỏa thuận về nuôi dạy con cái nào phù hợp với gia đình họ. Điều 

này có nghĩa là cả hai phụ huynh đều có thời gian nuôi dạy con cái và trách nhiệm đưa ra quyết định như 

nhau. Điều này cũng có nghĩa là một phụ huynh có thể có nhiều thời gian nuôi dạy con cái hơn hoặc chịu 

trách nhiệm đưa ra quyết định nhiều hơn nếu điều đó tốt hơn cho trẻ.  

Bất kể mọi quyết định mà phụ huynh đưa ra, tốt hơn hết là họ nên viết ra, ký tên, ghi ngày tháng và có 

người làm chứng về kế hoạch nuôi dạy con cái. Điều này đảm bảo rằng tất cả những người có liên quan 

hiểu rõ thỏa thuận đó.  

Phụ huynh cũng nên xin tư vấn pháp lý trước khi ký một tài liệu. Nếu có thể, tốt nhất là nhờ luật sư soạn 

thảo thỏa thuận và công chứng. Điều này đảm bảo rằng thỏa thuận chính xác và đúng luật. Tuy nhiên, 

không nhất thiết phải có luật sư khi lập kế hoạch nuôi dạy con cái. 

 

Tôi nên làm thế nào để thực hiện hành động pháp lý đối với một vấn đề gia đình? 
Nếu quý vị không thể giải quyết các vấn đề bên ngoài tòa án, quý vị có thể yêu cầu sự can thiệp của tòa 

án. Thẩm phán chỉ có thể đưa ra quyết định về một số vấn đề gia đình nhất định. Thẩm phán chỉ có thể 

đưa ra quyết định về: 

• Thời gian nuôi dạy con cái và/hoặc trách nhiệm đưa ra quyết định 

• Cấp dưỡng nuôi con 

• Cấp dưỡng cho vợ/chồng 

• Phân chia tài sản (bao gồm tiền bạc và tài sản) 



Ở [PEI], khi quý vị ra tòa án gia đình, có một số bước nhất định mà quý vị sẽ gặp. Thông thường, quý vị 

có thể thấy: 

1. Thủ tục tòa án của quý vị sẽ bắt đầu với việc nộp giấy tờ. 

2. Sau khi nộp giấy tờ, quý vị sẽ tham dự một cuộc họp với bên kia và thẩm phán để cố gắng giải 

quyết các vấn đề. 

3. Nếu tòa án không giải quyết được vấn đề, tòa án có thể xếp lịch điều trần. 

4. Nếu phiên điều trần không giải quyết được vấn đề, thẩm phán có thể đưa vấn đề ra xét xử. 

Trước khi phiên tòa xét xử được xếp lịch, quý vị sẽ tham dự một cuộc họp nữa với thẩm phán để 

cố gắng giải quyết các vấn đề. 

5. Nếu cuộc họp đó không giải quyết được vấn đề, thì vụ việc của quý vị sẽ được đưa ra xét xử. 

Quy trình pháp lý sẽ khác nhau khi quý vị đã kết hôn hoặc chưa kết hôn.  

 

Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần 
Các vấn đề về luật gia đình có thể đầy thách thức và gây căng thẳng. Quý vị cần phải chú trọng chăm sóc 

bản thân. Nếu quý vị cần nói chuyện với ai đó, hãy liên hệ với bạn bè, chuyên gia sức khỏe tâm thần 

hoặc Đường Dây Trợ Giúp Island Helpline [Island Helpline]. Hãy gọi 1-800-218-2885 để liên hệ với [Island 

Helpline]. 

 

Lệnh Nuôi Dạy Con Cái 
Thẩm phán có thể đưa ra án lệnh về nuôi dạy con cái, trong đó quy định cách sắp xếp việc nuôi dạy con 

cái của một gia đình. Lệnh nuôi dạy con cái là lệnh của tòa án trao trách nhiệm đưa ra quyết định hoặc 

thời gian nuôi dạy con cái.  Thẩm phán có thể ra lệnh nuôi dạy con cái khi có người nộp đơn lên tòa.  

Nộp đơn lên tòa nên là giải pháp cuối cùng để giải quyết các tranh chấp về nuôi dạy con cái. Tốt hơn là 

nên đi đến một thỏa thuận bên ngoài tòa án. Cha mẹ có thể đưa ra thỏa thuận về nuôi dạy con cái tại 

bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi đã bắt đầu tố tụng tại tòa án. Nếu cha mẹ đạt được thỏa thuận trong 

thời gian thủ tục tại tòa án đang diễn ra, thì các điều khoản của thỏa thuận phải được gửi cho Thẩm 

phán. Trong hầu hết các vụ việc, Thẩm phán sẽ phê duyệt các điều khoản mà cha mẹ đã đồng ý. 

Khi đưa ra lệnh của tòa án, Thẩm phán chỉ cân nhắc đến lợi ích tốt nhất của trẻ. 

Quyết định của Thẩm phán sẽ không bị ảnh hưởng bởi: 

• Tuổi của phụ huynh 

• Thu nhập của mỗi phụ huynh 

• Tên của phụ huynh có trên giấy khai sinh của trẻ hay không 

 

Lệnh Cho Phép Liên Lạc 
Lệnh cho phép liên lạc là lệnh của tòa án cho phép một người không phải là phụ huynh của trẻ có thể 

liên lạc với trẻ.  



Bất cứ ai không phải là phụ huynh có thể yêu cầu lệnh cho phép liên lạc. Việc liên lạc có thể diễn ra dưới 

hình thức đến thăm trẻ hoặc thông qua các hình thức liên lạc khác, chẳng hạn như trò chuyện video, 

điện thoại hoặc thư từ. 

 

Cấp Dưỡng Nuôi Con 
Trong hầu hết các vụ việc, phụ huynh phải hỗ trợ tài chánh cho con cái của họ cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi 

và đôi khi là trong khoảng thời gian lâu hơn. Điều này áp dụng cho dù họ đã kết hôn, sống chung hay 

chưa từng sống chung. Cấp dưỡng nuôi con là nghĩa vụ tài chánh mà quý vị có với con mình. Phụ huynh 

không thể bỏ qua hoặc thương lượng bỏ đi nghĩa vụ này. 

Thông thường, phụ huynh đưa ra các thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con hoặc yêu cầu lệnh của tòa án về 

cấp dưỡng nuôi con khi họ ly hôn. Nhưng các thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con và lệnh của tòa án về 

cấp dưỡng nuôi con có thể được đưa ra bất cứ lúc nào.  

Hướng Dẫn Về Cấp Dưỡng Nuôi Con Của Liên Bang (“Hướng Dẫn”) và các quy tắc khác được sử dụng 

để quyết định số tiền cấp dưỡng nuôi con được trả, thời điểm thanh toán và thời gian phải trả tiền cấp 

dưỡng nuôi con.  

Hướng Dẫn này bao gồm các bảng thể hiện số tiền cấp dưỡng nuôi con cơ bản. Cấp dưỡng nuôi con 

được tính toán dựa trên: 

• Thu nhập của (các) phụ huynh trả tiền, và 

• Số trẻ phụ thuộc, và 

• Số giờ nuôi dạy con cái, và 

• Tỉnh hoặc khu vực mà (các) phụ huynh phải chi trả đang sinh sống. 

Quý vị nên sử dụng Hướng Dẫn này để đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào về cấp dưỡng nuôi con bên ngoài 

tòa án. Nếu quý vị ra tòa, Thẩm phán sẽ sử dụng Hướng Dẫn trừ những trường hợp đặc biệt. 

Nhân Viên Phụ Trách Hướng Dẫn Về Cấp Dưỡng Nuôi Con [Child Support Guidelines Officer] có thể 

cung cấp cho quý vị thông tin về số tiền cấp dưỡng nuôi con mà quý vị có thể được hưởng theo Hướng 

Dẫn Về Cấp Dưỡng Nuôi Con Của Liên Bang. Nhân Viên đó cũng có thể hỗ trợ quý vị nộp đơn yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con hoặc thay đổi lệnh hay thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con hiện có. Hãy gọi 902-368-

6220. 

 

Nếu tôi không thể trả được tiền cấp dưỡng nuôi con thì sao? 
Đôi khi, phụ huynh không thể cung cấp đủ khoản tiền cấp dưỡng nuôi con vì hoàn cảnh cụ thể. Trong 

những trường hợp đó, phụ huynh có thể yêu cầu tòa án giảm số tiền cấp dưỡng nuôi con. Việc này được 

gọi là "tuyên bố tình trạng khó khăn quá mức".  

Ba lý do được phép để tuyên bố về tình trạng khó khăn quá mức là: 

• Số tiền nợ bất thường quá cao từ cuộc hôn nhân, và 



• Chi phí cao bất thường để ở bên con cái, và 

• Nghĩa vụ pháp lý trong việc hỗ trợ tài chánh cho người khác. 

Nếu quý vị là phụ huynh trả tiền và quý vị có lý do chính đáng cho việc không thể trả tiền, chẳng hạn như 

mất việc, thì quý vị phải nộp đơn xin thay đổi lệnh về cấp dưỡng nuôi con của mình. Hãy xin ý kiến tư 

vấn của luật sư.  

 

Nếu một phụ huynh không trả tiền cấp dưỡng nuôi con thì sao? 
Nếu một phụ huynh không trả tiền cấp dưỡng nuôi con như đã nêu trong lệnh hoặc thỏa thuận, thì quý 

vị có thể gặp luật sư hoặc yêu cầu Chương Trình Thực Thi Duy Trì [Maintenance Enforcement Program] 

của tỉnh để giúp thực thi lệnh. Chương Trình Thực Thi Duy Trì sẽ thực hiện các bước để thực thi lệnh 

hoặc thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con của quý vị, nhưng các bước đó không thể đảm bảo sẽ thu được 

các khoản thanh toán. Chương Trình Thực Thi Duy Trì quyết định những bước có thể được thực hiện để 

thực thi lệnh hoặc thỏa thuận của quý vị.  

 

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ 
Hầu hết các dịch vụ hỗ trợ ở PEI chỉ có sẵn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.  

Hòa Giải Gia Đình Tập Trung Vào Con Cái [Child-Focused Family Mediation]:  902-368-6928. Trung Tâm 

Luật Gia Đình [Family Law Center], cùng với Sở Tư Pháp Và An Toàn Công Cộng [Department of Justice 

and Public Safety], cung cấp miễn phí dịch vụ hòa giải gia đình tập trung vào con cái. Dịch vụ Hòa Giải Gia 

Đình Tập Trung Vào Con Cái giúp các phụ huynh thỏa thuận về thời gian nuôi dạy con cái và trách nhiệm 

đưa ra quyết định.  

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư [Lawyer Referral Service]: 1-800-240-9798 hoặc 902-892-0853. Dịch Vụ Giới 

Thiệu Luật Sư do Community Legal Information quản lý. Quý vị có thể có 45 phút để tư vấn với luật sư 

chỉ với $25 + thuế. Dịch vụ này chỉ cung cấp tư vấn pháp lý, chứ không soạn thảo hoặc xem xét các văn 

bản pháp lý. 

Hỗ Trợ Pháp Lý Gia Đình PEI [PEI Family Legal Aid]: [Charlottetown 902-368-6656, Summerside 902-

888-8066]. Chương trình này có thể cung cấp đại diện pháp lý miễn phí cho những người nộp đơn có thu 

nhập thấp để giải quyết một số vấn đề về luật gia đình. Quý vị phải đáp ứng một số tiêu chí để sử dụng 

dịch vụ này. 

Văn Phòng Dịch Vụ Cấp Dưỡng Nuôi Con [Child Support Services Office]. Văn phòng này cung cấp các 

dịch vụ như Văn Phòng Hướng Dẫn Về Cấp Dưỡng Nuôi Con và Văn Phòng Tính Toán Lại. 

Nhân Viên Phụ Trách Hướng Dẫn về Cấp Dưỡng Nuôi Con [Child Support Guidelines Officer]: 

902-368-6220. Nhân Viên Phụ Trách Hướng Dẫn Về Cấp Dưỡng Nuôi Con có thể cung cấp cho 

quý vị thông tin về số tiền cấp dưỡng nuôi con mà quý vị có thể được hưởng theo Hướng Dẫn Về 

Cấp Dưỡng Nuôi Con Của Liên Bang. Nhân Viên đó cũng có thể hỗ trợ quý vị nộp đơn yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con hoặc thay đổi lệnh hay thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con hiện có. Nhân 

Viên Phụ Trách Hướng Dẫn về Cấp Dưỡng Nuôi Con không thể tư vấn pháp lý cho quý vị. 



Văn Phòng Tính Toán Lại [Recalculation Officer]: 902-368-4109. Nếu quý vị có lệnh hoặc thỏa 

thuận về cấp dưỡng nuôi con quy định việc tính toán lại tiền cấp dưỡng hàng năm, thì quý vị có 

thể đăng ký lệnh hoặc thỏa thuận với Nhân Viên Phụ Trách Tính Toán Lại để được tính lại tiền 

cấp dưỡng hàng năm. Chỉ một số lệnh nhất định mới hội đủ điều kiện được tính toán lại. Hãy 

liên hệ với Nhân Viên Phụ Trách Tính Toán Lại để biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không. 

Nuôi Dạy Con Cái Tích Cực Từ Hai Gia Đình [Positive Parenting from Two Homes]: 1-877-203-8828 

hoặc 902-368-4333. Các buổi giáo dục miễn phí được cung cấp trong các cộng đồng Island khác nhau 

cho cha mẹ đã ly thân hoặc ly hôn hay nuôi dạy con cái từ phía hai gia đình. Các buổi giáo dục này giúp 

phụ huynh giải quyết những quan ngại về việc con cái bị cuốn vào giữa những mâu thuẫn của cha mẹ. 

Nếu cả hai phụ huynh cùng tham gia thì họ sẽ tham dự những buổi học khác nhau. Có một chương trình 

dành cho trẻ em ở một số nhóm tuổi để giúp các em thích ứng với việc ly thân hoặc ly hôn của cha mẹ. 

[Triple P Parenting]: www.triplep-parenting.ca/pei. [Triple P] là một chương trình về nuôi dạy con cái 

cung cấp ý tưởng về các phương pháp nuôi dạy con cái lành mạnh. 

Chương Trình Thực Thi Duy Trì [Maintenance Enforcement Program]: 902-894-0383 hoặc 902-368-

6010. Văn phòng này thu thập và phân phối tiền cấp dưỡng nuôi con và cấp dưỡng cho vợ/chồng và 

thực hiện các bước để thực thi các lệnh và thỏa thuận về cấp dưỡng khi chúng không được thực hiện. 

Quý vị phải đăng ký lệnh hoặc thỏa thuận của quý vị với dịch vụ này để có thể sử dụng. 

 

http://www.triplep-parenting.ca/pei

