Hạnh phúc trọn đời… Trước và Sau

Thông tin này được cung cấp theo khoản 42(5A) của Đạo luật Hôn nhân 1961
và quy định 39A của Bộ luật Hôn nhân 1963

CỦNG CỐ HÔN NHÂN CỦA BẠN
Trước hôn nhân: Giáo dục Hôn nhân
Những mối quan hệ bền chặt giúp bạn đối mặt với những thay đổi và thử
thách trong cuộc sống. Việc sớm phát triển kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối
quan hệ rất quan trọng, nhờ đó bạn có thể dựa vào những kỹ năng ấy trong lúc
khó khăn.
Giáo dục tiền hôn nhân chuẩn bị cho các cặp đôi để bước vào hôn nhân bằng
cách cung cấp kỹ năng và thông tin để xây dựng hôn nhân trọn đời. Cũng có
các khóa học giúp hiểu thêm nhiều khía cạnh và sự phức tạp của một cuộc hôn
nhân do những đứa con riêng từ mối quan hệ trước mang lại.

Trong hôn nhân: Tư vấn Gia đình
Giữ mối quan hệ đi đúng hướng không phải lúc nào cũng dễ. Những vấn đề
có thể nảy sinh ở mọi giai đoạn trong cuộc đời. Bạn đang trải qua quãng thời
gian bất ổn không có nghĩa là mối quan hệ của bạn đang gặp rắc rối, đó có thể
là một tín hiệu rằng bạn cần sự giúp đỡ.
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Tư vấn gia đình có thể giúp các cặp vợ chồng chấp nhận nhiều thay đổi xảy ra
trong hôn nhân, ví dụ như các vấn đề cá nhân hoặc giữa các cá nhân với nhau
liên quan đến con cái và gia đình. Các chuyên gia tư vấn gia đình có thể giúp
bạn vượt qua những vấn đề trong tình cảm vợ chồng, hoặc tìm thấy tiếng nói
chung về trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Hôn nhân đổ vỡ: Giải quyết Tranh chấp Gia đình
Giải quyết Tranh chấp Gia đình (FDR) giúp những cặp vợ chồng ly hôn đạt
được thỏa thuận về tài sản, tiền bạc, và quan trọng nhất là con cái. Pháp luật
quy định những cặp vợ chồng ly hôn nếu có tranh chấp về việc nuôi dạy con
cái thì phải thực sự cố gắng giải quyết thông qua FDR.
Một chuyên gia FDR có thể giúp bạn thảo luận các vấn đề, xem xét các lựa
chọn và đi đến sự thỏa thuận. Quan trọng nhất là FDR có thể giúp bạn xây
dựng kế hoạch nuôi dạy để hoạch định những sắp xếp cho con cái.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ và tư vấn dành
cho các cặp đôi và gia đình, hãy ghé thăm trang
mạng Quan hệ Gia đình Trực tuyến
www.familyrelationships.gov.au hoặc gọi Đường
dây Tư vấn Quan hệ Gia đình 1800 050 321.

HÔN NHÂN RẤT QUAN TRỌNG
Người chủ lễ đưa cho bạn tài liệu này bởi vì kết hôn là một trong những
quyết định lớn nhất trong cuộc đời của cặp đôi. Hôn nhân là một dấu mốc
quan trọng, mang đến một số thay đổi cho bạn, vợ/chồng bạn cũng như gia
đình bạn. Tài liệu này cho bạn biết:
•

trình tự thủ tục kết hôn ở Úc,

•

một số hệ quả pháp lý quan trọng của việc kết hôn, và

•

những nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ mối quan hệ, chẳng hạn như giáo
dục hôn nhân, tư vấn gia đình hoặc các dịch vụ giải quyết tranh chấp.

KẾT HÔN TẠI ÚC
Tại Úc, hôn nhân được điều chỉnh bởi Đạo luật Hôn nhân 1961, quy định về
trình tự thủ tục kết hôn và các yêu cầu pháp lý để kết hôn hợp pháp.
Bạn phải hoàn thành và gửi cho người chủ lễ mẫu
Thông báo về Dự định Kết hôn tối thiểu một
tháng (và có thể tới 18 tháng) trước đám cưới.
Bạn và vợ/chồng của bạn phải cung cấp cho người chủ lễ
bằng chứng về ngày và nơi sinh, danh tính của mình và
việc đã chấm dứt hôn nhân trước (nếu có).

KẾT HÔN TẠI ÚC:
MỘT SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG BẠN CẦN BIẾT
Trợ cấp y tế và xã hội
Nếu bạn đang nhận trợ cấp y tế hoặc xã hội, bạn sẽ phải liên hệ với các cơ quan
có liên quan để thông báo rằng bạn đã kết hôn. Các cơ quan này sẽ thông báo
với bạn nếu trợ cấp của bạn có thay đổi. Bạn có thể mất trợ cấp hoặc thậm chí
bị phạt nếu không thông báo kết hôn trong một khoảng thời gian hợp lý.

Đổi họ
Bất kỳ ai khi kết hôn đều có thể lựa chọn đổi sang họ của chồng/vợ mình.
Điều này không mang tính bắt buộc về mặt pháp lý.

Cả hai người phải cùng ký vào bản “Cam kết không có cản trở
pháp lý đối với việc kết hôn”. Bằng việc ký Cam kết này, bạn
tuyên bố rằng bạn tin mình đang ở trong độ tuổi kết hôn và
không có cản trở pháp lý nào cho việc kết hôn của bạn.

Nếu bạn muốn đổi sang họ của chồng/vợ mình, bạn phải có giấy chứng
hôn do Phòng đăng ký Khai sinh, Khai tử và Kết hôn tiểu bang hoặc
vùng lãnh thổ cấp. Thông thường giấy này là đủ bằng chứng để sửa lại
giấy tờ cá nhân của bạn (ví dụ: giấy phép lái xe) theo họ mới của bạn
sau khi kết hôn.

Vào ngày cưới, người chủ lễ sẽ cử hành hôn lễ của bạn.
Người chủ lễ sẽ yêu cầu bạn, vợ/chồng của bạn và những
người làm chứng ký vào 3 giấy chứng hôn.

Giấy chứng nhận mà bạn nhận vào ngày cưới chỉ mang tính nghi lễ và sẽ
không đáp ứng được các yêu cầu về nhân dạng của nhiều cơ quan chính
phủ, ví dụ như văn phòng hộ chiếu.

Quốc tịch
Sau lễ cưới, người chủ lễ sẽ đăng ký việc kết hôn của bạn với
Phòng đăng ký Khai sinh, Khai tử và Kết hôn tại Tiểu Bang
hoặc Vùng lãnh thổ nơi đám cưới của bạn diễn ra.

Nếu bạn kết hôn với một công dân Úc, bạn sẽ không tự động được cấp quốc tịch
Úc. Bạn sẽ vẫn phải xin nhập quốc tịch và thỏa mãn các tiêu chí đặt ra. Bạn có
thể lấy thêm thông tin từ trang mạng của Bộ Di trú và Biên phòng
www.immi.gov.au.

Lập di chúc
Việc kết hôn sẽ làm mất hiệu lực tất cả các di chúc lập trước đó trừ phi bạn
nêu rõ rằng bạn đang chuẩn bị kết hôn khi bạn lập di chúc đó.
Việc lập di chúc mới là quan trọng khi hoàn cảnh cá nhân của bạn thay đổi.
Điều này đảm bảo rằng bạn có một bản di chúc có hiệu lực, thể hiện ý muốn
của bạn về việc phân chia tài sản sau khi bạn qua đời. Một luật sư có thể giúp
bạn lập hoặc thay đổi di chúc.

Đóng thuế sau khi kết hôn
Khi bạn kết hôn, số tiền thuế bạn phải nộp có thể thay đổi. Bạn nên liên hệ
với Cơ quan Thuế vụ Úc, tư vấn thuế hoặc một kế toán trước khi kết hôn để
thảo luận về những hệ quả liên quan tới thuế.

