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Chương Trình Di Dân của Úc 
không phân biệt chủng tộc, màu 
da hay hay tôn giáo. Điều này 

có nghĩa là bất cứ người dân nào trên 
thế giới, bất kể gốc gác, phái tính, hay 
màu da của họ, chỉ cần đạt đủ điều kiện 
theo luật di trú Úc, họ đều có thể đến 
Úc sinh sống.
Tất cả đơn xin di dân đến Úc được cứu 
xét dựa trên những điều kiện nằm trong 
Sắc Luật Di Trú và Điều Lệ Di Trú 
(Migration Act and Regulations). Mỗi 
loại visa đều có những điều kiện tiêu 
chuẩn khác nhau và những tiêu chuẩn 
này được xem là nhu cầu và lợi ích của 
nước Úc. Hàng năm, Bộ Di Trú sẽ công 
bố con số di dân dự trù cho tài khóa sắp 
tới. 
Những người di dân có thể được tuyển 
chọn vì mối liên hệ với một thường trú 
nhân hay với một công dân Úc, hoặc 
có tay nghề, bằng cấp, vốn liếng đầu 
tư hoặc và công việc kinh doanh. Tuy 
nhiên, tất cả đơn xin đều phải hội đủ các 
điều kiện về sức khỏe và phẩm cách. 
Nếu bị từ chối cấp visa đến Úc vì 
không hội đủ điều kiện về phẩm cách 
thì thường trong đó gồm những lý do 
như người xin visa thuộc thành phần đã 
có tiền án hoặc có liên quan đến những 
tổ chức phạm tội, hoặc những ai có thể 
gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng xấu đến 
người dân trong cộng đồng Úc.
Nói chung, theo Chương Trình Di Dân 
Úc, những người sau đây có thể đến Úc 
sinh sống:
- Những người đến Úc theo diện gia 
đình, ví dụ như bảo lãnh vợ chồng, cha 
mẹ hoặc con cái từ Việt Nam.
- Những người đi theo chương trình 
về kinh tế, ví dụ như thợ có tay nghề, 
thương gia muốn xây dựng cơ sở làm 
ăn tại Úc.
- Những người trước kia đã từng sống 
ở Úc mà chưa trở thành công dân Úc 
muốn quay trở về Úc sinh sống.
- Người tị nạn và di dân theo diện nhân 
đạo.

Qua Úc thường trú
Những người xin di dân qua Úc sống 
đều phải trải qua những cuộc kiểm tra 
về sức khỏe cũng như tiền án; có những 
điều kiện và tiêu chuẩn mà họ phải hội 
đủ, gồm cả mức độ tay nghề lẫn khả 
năng Anh ngữ. Một khi đơn xin của họ 
được chấp nhận, họ sẽ được cấp visa 
và trở thành thường trú nhân khi họ đặt 

chân đến Úc. Thường trú nhân có thể 
xin trở thành công dân Úc sau hai năm 
sinh sống ở Úc.

Đoàn Tụ Gia Đình
Di dân theo diện đoàn tụ gia đình được 
cứu xét dựa trên mối liên hệ giữa người 
xin visa và người bảo trợ ở Úc. Loại 
visa này không đòi hỏi người xin visa 
phải có tay nghề hay khả năng Anh 
ngữ. Đoàn tụ gia đình được chia ra làm 
bốn nhóm:.Vợ, chồng hoặc bạn tình de facto của 
người bảo trợ  - gồm fi ancée. Bạn tình 
de facto được định nghĩa là ‘một người 
có tình cảm trói buộc với một công dân 
hoặc thường trú nhân Úc và đôi bên có 
sự hứa hẹn chung sống với nhau;.Con cái -  con cái còn phụ thuộc vào 
cha mẹ gồm con ruột, con nuôi hoặc 
con riêng của người bảo trợ, luôn cả trẻ 
mồ côi dưới 18 tuổi của gia đình thân 
nhân;.Cha mẹ: có hai loại visa quý vị có thể 
xin nếu muốn sang Úc đoàn tụ với con 
cái  - loại cha mẹ xin di dân bình thường 
và loại cha mẹ xin di dân có đóng góp. 
Cha mẹ muốn sang Úc theo loại đơn xin 
có đóng góp là những người tự xin đóng 
góp tài chánh đáng kể vào đời sống sức 
khỏe và phúc lợi của họ khi qua được 
đến Úc (và vì vậy, không phải nhờ vào 
trợ cấp xã hội của chính phủ Úc để sinh 
sống).  Để được di dân theo diện này thì 
các bậc cha mẹ phải có con cái đã sinh 
sống ở Úc trên hai năm..Những phần tử khác trong gia đình - 
gồm những người trên 18 tuổi sống phụ 
thuộc vào người bảo trợ, thân nhân cuối 

cùng còn lại và người này có sự gắn bó 
với nước Úc, những người sang Úc để 
chăm sóc thân nhân.
Tất cả những người muốn di dân qua 
Úc theo diện gia đình đều phải được 
bảo trợ bởi thân nhân của ở Úc, người 
bạn đời hoặc fi ancée của họ. Người bảo 
phải là trên 18 tuổi và là thường trú 
nhân hoặc công dân Úc. Mỗi nhóm di 
dân qua Úc đều đòi hỏi người bảo trợ 
phải hội đủ các điều kiện và tiêu chuẩn 
khác nhau.
Để ngăn ngừa việc người dân có thể 
lạm dụng chính sách di dân theo diện 
gia đình, luật cũng áp dụng nhiều sự 
giới hạn đối với người bảo trợ. Ví dụ 
như, người bảo trợ chỉ có thể bảo lãnh 
một số người trong khoảng thời gian 
nào đó  - hạn định thời gian ra sao thì 
còn tùy thuộc vào nhóm visa nào. 

Di Dân Tay Nghề 
Diện di dân sang Úc bằng tay nghề 
chiếm con số trên 50% của những 
người muốn sang Úc sinh sống vĩnh 
viễn. Những người được phép sang Úc 
theo chương trình này chính là vì họ có 
tay nghề hoặc và khả năng trong việc 
kinh doanh của họ. Họ phải trải qua các 
cuộc kiểm tra về mức độ tay nghề cũng 
như khả năng Anh ngữ. Nhóm visa này 
bao gồm cả các nhà doanh thương; vì 
chính phủ muốn khuyến khích việc đầu 
tư để tăng sự giàu mạnh cho nước Úc. 

Chương Trình Nhân Đạo
Chương trình này nhận di dân và người 
tị nạn vì nhân đạo: đây là những người 
không hội đủ điều kiện di dân như 

thường lệ, người tị nạn từ nước khác, 
và những người qua Úc bất hợp pháp 
nhưng được cứu xét người tị nạn thật 
sự. 

VISA TẠM TRÚ
Những người từ nước ngoài muốn qua 
Úc đều phải có visa tạm trú. Có nhiều 
loại visa tạm trú khác nhau bao gồm:.Visa học sinh - cho phép một người 
sang Úc du học.Visa du lịch - thường không cho 
phép du khách đi làm trong thời gian 
đi du lịch.Visa du lịch và làm việc - Loại visa 
này chỉ dành cho một số người từ những 
quốc gia như Nhật, Canada, Ý và Đức 
chẳng hạn..Visa làm ăn - cho phép một người 
làm kinh doanh trong thời gian ở Úc; 
và.Visa làm việc tạm thời - cho phép 
mộg người làm một công việc nhất định 
nào đó ở Úc.
Mỗi visa đều có những giới hạn về thời 
gian và điều kiện kèm theo. Ai không 
tuân theo  những điều kiện trong visa 
của họ sẽ có rủi ro trở thành người dân 
sống bất hợp pháp ở Úc; họ có thể bị 
bắt giam và trả về nước của họ. Trong 
trường hợp như vậy, những người này 
sẽ gặp rất nhiều khó khăn để xin visa 
đến Úc trong tương lai.

KHÁNG CÁO DI TRÚ
Đa số những quyết định của Bộ Di Trú 
đều có thể được đưa lên Tòa Án Kháng 
Cáo để xin tái cứu xét nếu đơn xin visa 
của quý vị từ  chối. Nếu việc kháng cáo 
của quý vị cũng bị thất bại thì quý vị 
vẫn còn cơ hội cuối cùng là viết thư 
cho Bộ Trưởng Di Trú nếu quý vị có 
những lý do nhân đạo hay trường hợp 
đặc biệt.  

ĐẠI DIỆN  DI TRÚ
Đại diện di trú Úc là những người có 
đăng ký với Sở Đăng Ký Đại Diện Di 
Trú để cho tư vấn và giúp quý vị làm 
những thủ tục xin visa Úc. Nếu quý vị 
không thể tự làm đơn xin visa, thì quý 
vị hãy nên chọn đại diện di trú Úc vì 
những người này:.Phải có kiến thức và am tường về 
luật di trú Úc;.Có phẩm cách tốt và không bị tiền 
án;.Thường xuyên cập nhật kiến thức về 
các thủ tục và luật di trú;.Tuân thủ điều lệ hành xử của Sở 
Đăng Ký Đại Diện Di Trú.

LS. Kiều Ngọc
(Còn đi vào chi tiết kỳ sau)

Pháp Luật Phổ Thông
Introduction To Australian Law

LS. Kiều Ngọc phụ trách
(Lời người viết)
Kính gởi quý đồng hương,

Sống giữa một đất nước dân chủ pháp trị như Úc Đại Lợi, mỗi cá nhân trong 
chúng ta đều được bình đẳng cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để 
biết rõ những quyền lợi mình có, ta cũng nên tìm hiểu thêm về hệ thống luật 

pháp tại xứ sở này. Tôi rất may mắn được lớn lên và học được một chút vốn liếng 
kiến thức pháp luật tại đây, nay xin được cùng chia sẻ với quý đồng hương qua 
Adelaide Tuần Báo. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, những điều tôi trình bày dưới 
đây chỉ với tính cách thông tin khái quát, không thể thay thế cho bất cứ một cố vấn 
thông tin nào. Nếu quý vị có một vấn đề pháp lý, quý vị phải đi luật sư riêng để được 
cố vấn trong từng trường hợp cá biệt. Xin kính chúc quý đồng hương nhiều an vui, 
hạnh phúc, luôn sống trong tinh thần mến ‘luật’ và yêu đời!

Thân ái – LS. Kiều Ngọc

Hôn người nào đó gọi là « hôn nhân »
Hôn con vật nào đó gọi là « hôn thú »

Hôn con vợ gọi là « hôn thê »
Hôn thằng chồng gọi là « hôn phu »

Hôn giả tảng, giả vờ gọi là « hôn gió »
Mơ hôn được người nào đó gọi là « hôn ước »

 
Hôn nhau trên cầu là « cầu hôn »

Hôn nhau trên bãi biển là « bãi hôn »
 

Hôn chậm rãi, khoan thai gọi là « từ hôn »
Hôn dính chắt nịt, chẳng rời nhau là « đính hôn »

 
Vừa hôn, vừa thở hổn hển gọi là « hấp hôn »

Vừa mới hôn xong gọi là « tân hôn »
Hôn thêm cái nữa gọi là « tái hôn »

Hôn hai cái một lượt gọi là « song hôn »
Hôn liền tù tì bảy phát… gọi là  « thất hôn »

 
Nôn nóng, vội vã hôn sớm trước khi được cho phép… gọi là 

«tảo hôn»
Ðang hôn nửa chừng... bị... xô ra... gọi là.... « ly hôn » 

Cuối cùng là… 
Vào thời đại A móc, A còng ngày nay,

hôn người tình trên mạng... qua webcam... gọi là… « hôn 
môi xa »…

Hôn một cách say đắm là hôn mê
Hôn mệt nhoài là hôn hổn hển

Vừa hôn vừa tập Yoga là hôn hít
Hôn người tình lớn hơn mình 25 tuổi là hôn má

Vừa hôn người tình vừa text message là hôn phối (= tâm tư 
bị chi phối)

Hôn lén mà không xin phép trước là hôn bất hợp pháp
Hôn khi đối phương đang bận hai tay nấu cơm là hôn trộm

Hôn khi đối phương đang say ngủ là hôn lén
 

Vừa hôn vừa cuốc đất là hôn ngoài đồng 
Hôn người bận áo vàng là hoàng hôn

Vừa hôn vừa nhâm nhi rượu ba xi đế là ly hôn

HÔN


