Cân Nhắc Việc Nhận Con Nuôi
Nhận Con Nuôi Là Gì?




Trẻ em cần có một gia đình chăm sóc và ổn định. Các em cần có cha mẹ cung cấp cho các em một
môi trường yêu thương và nuôi dưỡng. Mục tiêu của dịch vụ nhận con nuôi là tìm được mái ấm lâu
dài và thích hợp cho những trẻ nào mà cha mẹ của chúng không thể hoặc không muốn chăm sóc cho
chúng.
Nhận con nuôi là một cam kết suốt đời đối với tất cả người nhận nuôi. Lợi ích cao nhất của trẻ là cân
nhắc quan trọng nhất của chúng tôi.

Trẻ đủ điều kiện làm con nuôi là ai?





Một đứa trẻ có thể được nhận nuôi theo một sắc lệnh nhận con nuôi theo Sắc Lệnh Nhận Con Nuôi*
là trẻ dưới 18 tuổi và chưa kết hôn.
Trên thực tế, trẻ cần được nhận nuôi là trẻ không thể ở với gia đình ruột thịt trong những hoàn cảnh
khác nhau chẳng hạn như bị bỏ rơi hoặc có cha mẹ đã từ bỏ quyền cha/mẹ đối với chúng. Những trẻ
này có thể có lý lịch gia đình phức tạp. Chúng có thể có cùng nhu cầu về cuộc sống gia đình và lớn
lên trong một môi trường yêu thương và ổn định.
Để biết thông tin về những trẻ có thể được nhận làm con nuôi, vui lòng truy cập trang web của Sở
Phúc Lợi Xã Hội tại www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_adoptionse/.

Cần cân nhắc điều gì trước khi đăng ký nhận con nuôi?
Nhận con nuôi là một cam kết suốt đời, mang lại cho cha mẹ nuôi niềm vui nuôi dưỡng gia đình và nuôi
dưỡng những trẻ đang cần có một mái ấm thương yêu. Sau đây là một số điểm cần cân nhắc trước khi
tiến hành thủ tục nhận con nuôi:
 Bạn đã được 25 tuổi hay chưa và, nếu bạn đã kết hôn, người phối ngẫu của bạn đã được 21 tuổi theo
yêu cầu của Sắc Lệnh Nhận Con Nuôi hay chưa? Bạn có mối quan hệ ổn định với người phối ngẫu
của bạn (đã kết hôn ít nhất ba năm)?
 Bạn có sẵn sàng cam kết suốt đời là sẽ nhận nuôi và nuôi dưỡng một đứa trẻ?
 Bạn có sức khỏe thể chất và tâm thần tốt để chăm sóc một đứa trẻ đến khi đứa trẻ đó có thể tự lập
không?
 Bạn có trình độ thích hợp, ưu tiên là đã hoàn thành giáo dục trung học, để hướng dẫn và hỗ trợ một
đứa trẻ vượt qua những cột mốc phát triển khác nhau không?



Bạn có việc làm ổn định có đủ tài chính và có khả năng cung cấp chỗ ở ổn định cho một đứa trẻ
không?
Bạn đã cư trú tại Hồng Kông trong 12 tháng trở lên để làm quen với môi trường xã hội và các tài
nguyên cộng đồng, và bạn có thể ở lại trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục trở lên để hoàn thành
quy trình nhận con nuôi không?

Ai có thể bố trí việc nhận con nuôi và đưa một đứa trẻ vào quy trình nhận con nuôi?




Theo Sắc Lệnh Nhận Con Nuôi, chỉ có (a) Giám Đốc Sở Phúc Lợi Xã Hội; (b) một cơ quan được
chứng nhận, hoạt động đúng thủ tục theo chứng nhận của nó; hoặc (c) một người hành động tuân
theo lệnh Tòa, có thể giải quyết đơn nhận con nuôi không có quan hệ họ hàng và bố trí việc nhận
nuôi cho một đứa trẻ.
Không ai ngoài các bên nói trên được bố trí nhận nuôi một đứa trẻ hoặc cho (những) người không có
quan hệ họ hàng nhận nuôi một đứa trẻ. Một người vi phạm các quy định liên quan sẽ là phạm tội và
sẽ bị phạt tiền và phạt tù.

Những thủ tục để làm đơn nhận con nuôi là gì?
Đương đơn phải liên lạc Đơn Vị Nhận Con Nuôi của Sở Phúc Lợi Xã Hội để đăng ký tham dự một
buổi hướng dẫn về nhận con nuôi.
2.
Đương đơn phải trải qua một thủ tục điều tra gia đình kỹ lưỡng để đánh giá tính phù hợp của họ để
1.

3.
4.
5.

trở thành cha mẹ nuôi. Đánh giá này bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm nhưng không giới
hạn ở nhân cách, sở thích, trải nghiệm đầu đời, khả năng vượt qua khó khăn, tính ổn định hôn nhân,
thái độ và năng lực nuôi con, động cơ nhận con nuôi, khả năng đáp ứng các nhu cầu của trẻ sẽ được
nhận nuôi, v.v.
Đương đơn phải tham dự hai hội thảo luấn luyện về nhận con nuôi và trải qua thủ tục khám y tế và
kiểm tra lý lịch tư pháp bắt buộc trước khi hoàn thành quy trình điều tra gia đình.
Đương đơn có thể cần phải kiên nhẫn chờ đối tượng phù hợp được đề xuất.
Đương đơn phải trải qua các thủ tục pháp lý tuân theo Sắc Lệnh Nhận Con Nuôi. Tòa sẽ xem xét
từng đơn để đảm bảo rằng việc nhận con nuôi là vì lợi ích cao nhất của trẻ trước khi ban hành Lệnh
Nhận Con Nuôi.

Tính Phí



Quy trình điều tra gia đình được tiến hành bởi Đơn Vị Nhận Con Nuôi của Sở Phúc Lợi Xã Hội được
thực hiện miễn phí.
Đối với các trường hợp chỉ định Giám Đốc Sở Phúc Lợi Xã Hội làm người giám hộ của trẻ sẽ dược
nhận nuôi trong đơn đăng ký nhận con nuôi, một khoản HK$3.970** sẽ được tính đối với mỗi trẻ.

Ra Khỏi Quy Trình Dịch Vụ
Đương đơn sẽ ra khỏi dịch vụ nhận con nuôi khi họ:

đã hoàn thành tất cả thủ tục nhận con nuôi cần thiết bao gồm ban hành lệnh nhận con nuôi và không
yêu cầu dịch vụ nào khác từ Đơn Vị Nhận Con Nuôi, hoặc
 quyết định chấm dứt các thủ tục nhận con nuôi, hoặc
 bị phát hiện là không đủ điều kiện nhận con nuôi.
Nếu quý vị quan tâm đến việc nhận con nuôi, vui lòng liên lạc Đơn Vị Nhận Con Nuôi của Sở Phúc Lợi
Xã Hội qua:
Điện thoại
Fax
Email
Bưu điện

*
**

:
:
:
:

3595 1935
3595 0025
auenq@swd.gov.hk
Adoption Unit, Social Welfare Department, Room 201, 2/F., North Point Government
Offices, 333 Java Road, North Point, Hong Kong

Một trường hợp nhận con nuôi tại ĐKHCHK phải có hiệu lực tuân theo Sắc Lệnh Nhận Con Nuôi, Cap 290.
Khoản thanh toán này sẽ được điều chỉnh thường xuyên
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