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Tên Nhóm  Ban cố vấn cộng đồng (CAP) 
 

Mục đích CAP bao gồm danh sách đăng ký những người, các nhóm cộng đồng và các tổ chức 
địa phương tại Thành phố Yarra, là những người quan tâm đến việc sử dụng kiến 
thức và kinh nghiệm của mình để giúp Trung tâm Tư pháp Láng giềng (NJC) cải thiện 
khả năng tiếp cận công lý. 
 
CAP sẽ thông báo về việc thiết kế, phát triển và thực hiện các dịch vụ và chương trình 
hiện tại và mới nổi của NJC, giúp đảm bảo rằng các hoạt động này đang đáp ứng nhu 
cầu của các cộng đồng đa dạng tại Yarra. 
 

Mục tiêu CAP cung cấp cách để cộng đồng: 
 

 chia sẻ quan điểm của họ về nhu cầu của cộng đồng địa phương 

 đóng góp vào việc thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình và dịch vụ 
của NJC 

 đưa ra phản hồi và giúp NJC điều chỉnh các dịch vụ và chương trình của họ  

 kết nối NJC với các nhóm và tổ chức địa phương khác, nơi có thể cần thêm 
chuyên môn và sự tham gia. 

 
Tuyên bố cam 
kết 

Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ và hệ thống 
tư pháp được phát triển thông qua các cuộc trò chuyện với mọi người là một phần của 
cộng đồng chúng ta. Chúng tôi biết rằng mọi người đã trải nghiệm thế giới khác nhau 
và đó là điều tạo nên kiến thức và chuyên môn độc nhất của quý vị.  
 
NJC cam kết tạo ra các chương trình và dịch vụ công lý cộng đồng đáp ứng nhu cầu 
của cộng đồng. Quan điểm và kiến thức chuyên môn của quý vị có thể đảm bảo các 
chương trình và dịch vụ của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. 
 

Tư cách thành 
viên 

CAP bao gồm danh sách đăng ký các thành viên cộng đồng muốn giúp NJC về các 
chương trình và thiết kế dịch vụ của mình. Danh sách đăng ký cho phép NJC có được 
một nhóm người để tham gia vào một loạt các dự án cụ thể. 
 
Một người có thể trở thành thành viên theo nhiều cách, bao gồm: 
 

 Thông qua lời giới thiệu từ các tổ chức/nhà cung cấp dịch vụ địa phương 

 Được nhân viên NJC mời  

 'Bày tỏ sự quan tâm' thông qua trang mạng của NJC và phương tiện truyền thông 
xã hội. 

 
Tư cách thành viên là tự nguyện. Cứ mỗi 12 tháng, thành viên sẽ có thể gia hạn tư 
cách thành viên của mình. 
 

Quyền ra quyết 
định 

CAP cung cấp lời khuyên, phản hồi và thông báo cho NJC về các dịch vụ, chương 
trình và nhu cầu. Việc ra quyết định tổng thể về định hướng chiến lược và hoạt động 
của NJC vẫn thuộc về NJC. 
 
Các thành viên CAP không phải là nhân viên của NJC và không được tự nhận mình là 
nhân viên của NJC.  
 
Các thành viên không thể đưa ra tuyên bố công khai về các hoạt động của NJC trừ khi 
được NJC cho phép bằng văn bản.  
 
Các thành viên CAP phải tuân theo Quy tắc Ứng xử. Nếu một thành viên không tuân 
theo Quy tắc Ứng xử, họ có thể không còn có thể tham gia các hoạt động. 
 

Tiêu chí của tư 
cách thành viên 
 

Tư cách thành viên được dành cho: 
 

 những người sống, làm việc hoặc học tập ở Thành phố Yarra 
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 Thổ dân hoặc Cư dân đảo Torres Strait có mối liên hệ chặt chẽ với Thành phố 
Yarra 

 những người đã sử dụng dịch vụ của NJC trước đây nhưng không còn sống ở 
Thành phố Yarra  

 các đại diện của các nhóm cộng đồng và văn hóa ở Thành phố Yarra 

 các đại diện của các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ địa phương tại Thành 
phố Yarra 

 những người điều hành doanh nghiệp ở Thành phố Yarra. 
 
NJC cam kết đảm bảo danh sách đăng ký CAP đại diện cho sự đa dạng của Thành 
phố Yarra và đặc biệt khuyến khích mọi người từ nhiều nguồn gốc khác nhau nộp 
đơn. 
 

Vai trò của các 
thành viên 

Các thành viên có trách nhiệm: 
 

 đại diện rộng rãi cho các quan điểm của cộng đồng và cá nhân về các vấn đề 
và chủ đề được đưa đến CAP 

 chia sẻ quan điểm cá nhân dựa trên các kiến thức, kinh nghiệm sống và kỹ 
năng riêng biệt của họ 

 cung cấp thông tin chi tiết và lời khuyên về việc các dịch vụ và chương trình 
của NJC đang đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tốt như thế nào 

 giúp xác định các cơ hội cho các dịch vụ và chương trình đổi mới nhằm giải 
quyết các vấn đề cộng đồng hiện tại và mới nổi  

 đồng phát triển và thử nghiệm các giải pháp khả thi cho các vấn đề và thách 
thức về dịch vụ và chương trình 

 sẵn sàng tham gia vào các hoạt động, chẳng hạn như diễn đàn, hội thảo, 
tham vấn và hoàn thành khảo sát. 

 
Các hoạt động 
của thành viên 

Các loại hoạt động mà các thành viên có thể tham gia bao gồm: 
 

 phỏng vấn để nắm bắt kinh nghiệm và ý kiến 

 thiết kế các dịch vụ và chương trình với chúng tôi 

 tham gia vào các nhóm tập trung và hội thảo 

 phản hồi các khảo sát hoặc qua email. 
 

Các thành viên sẽ được gửi email và gọi điện thoại về các cơ hội tham gia. Chúng tôi 
khuyến khích các thành viên tham gia ít nhất một hoạt động mỗi năm. 
 
Một số hoạt động sẽ diễn ra tại Trung tâm Tư pháp Láng giềng, 241 Wellington Street, 
Collingwood 3066 trong khi một số hoạt động sẽ diễn ra trên các nền tảng trực tuyến, 
như Zoom. Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho các thành viên để giúp họ tham gia, 
nếu cần. 
 

Thanh toán cho 
việc tham gia và 
các chi phí tự trả 
 
 

Tham gia được trả tiền là một trong những cách NJC ghi nhận sự đóng góp có giá trị, 
chuyên môn hóa và chuyên gia của các thành viên. 
 
Đối với hoạt động CAP được trả tiền, các thành viên sẽ nhận được thư mời ghi rõ số 
tiền sẽ được trả cho việc tham gia hoạt động đó. Một số hoạt động ngắn hạn, như 
khảo sát ngắn, sẽ không được trả tiền. 
  
NJC sẽ cố gắng đáp ứng các chi phí tự trả hợp lý liên quan trực tiếp đến một hoạt 
động được trả tiền. Tất cả các chi phí tự trả sẽ cần được Điều phối viên CAP thảo 
luận và phê duyệt trước. 
 

Các điều kiện 
cho việc thanh 
toán 

thanh toán sẽ được thực hiện cho các hoạt động mà các thành viên:  
 

 được NJC mời tham gia vào một hoạt động CAP được trả tiền, 

 không giữ vai trò đại diện chính thức, và 
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 không được tài trợ bởi một tổ chức, nhóm hoặc hội đồng khác để đại diện cho 
tổ chức, nhóm hoặc hội đồng đó trong các hoạt động với NJC.  

 
Thanh toán sẽ không được thực hiện cho các thành viên CAP khi các cá nhân là:  

 

 các chuyên gia được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho NJC và những người 
tham gia trong thời gian làm việc được trả lương  

 đại diện cho một tổ chức hoặc nhóm được tài trợ như một phần của nhiệm vụ 
được công nhận của họ để tham gia với NJC  

 Nhân viên hoặc nhà thầu của NJC  

 tham dự theo một lời mời chung được mở rộng cho công chúng 
 

Hướng dẫn công 
việc và định 
hướng 

Hướng dẫn công việc và hỗ trợ sẽ được cung cấp cho tất cả các thành viên CAP: 
Điều này sẽ bao gồm: 
 

 sổ tay Thành viên CAP 

 một đường liên kết đến một Video Chào mừng  

 các Điều khoản Tham chiếu và Quy tắc Ứng xử này 

 một nhân viên dành riêng để trở thành đầu mối liên lạc thường xuyên 

 hỗ trợ thêm cho việc tham gia (xem bên dưới). 
 

Hỗ trợ cho việc 
tham gia 

Để cho phép tất cả các thành viên tham gia vào các hoạt động, NJC sẽ hỗ trợ theo 
nhiều cách khác nhau. Điều này có thể bao gồm:  
  

• vòng trợ thính  
• thông dịch viên và/hoặc tài liệu dịch 
• phiếu trả tiền vận chuyển  
• hỗ trợ giữ trẻ 
• chi phí liên quan đến trách nhiệm của người chăm sóc 
• tiếp cận công nghệ cho các hoạt động trực tuyến 
• hỗ trợ an sinh. 

 
Vui lòng cho chúng tôi biết, ít nhất hai tuần trước một hoạt động, nếu bạn cần bất kỳ 
hỗ trợ nào. 
 

Quy trình cho 
việc tham gia 
được trả tiền 
vào bất kỳ hoạt 
động CAP được 
trả tiền nào 

NJC sẽ liên hệ riêng với một thành viên để mời họ tham gia vào một hoạt động CAP 
được trả tiền. Quý vị sẽ được cung cấp những thông tin sau:  
 

 phác thảo của hoạt động và thời gian cần thiết 

 thông tin về luật an sinh xã hội yêu cầu tất cả các khoản thanh toán phải được 
báo cáo dưới dạng thu nhập trong vòng 14 ngày 

 yêu cầu hỗ trợ để tham gia. 
 

Khi lời mời đã được chấp nhận, NJC sẽ gửi email: 
 

 một chương trình làm việc hoặc các hướng dẫn 

 một cơ hội trước cuộc họp để đặt câu hỏi về hoạt động 

 các hình thức hoàn phí có liên quan, nếu cần. 
 

Quy tắc Ứng xử Điều này phác thảo hành vi mong đợi của các thành viên khi tham gia vào các hoạt 
động. 
 
Tất cả các thành viên CAP đồng ý: 
 

 tôn trọng quyền riêng tư của người khác  

 coi trọng ý kiến và đóng góp của người khác  

 lịch sự, chu đáo, ân cần và trung thực khi đối xử với người khác  
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 không phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, dân tộc, giới tính, niềm tin chính trị, 
văn hóa, tôn giáo, tuổi tác, chủng tộc, khuynh hướng tình dục và khuyết tật về 
tâm thần hoặc thể chất  

 tham gia một cách an toàn và tránh những hành vi khiến bản thân hoặc 
những người khác gặp rủi ro  

 đến đúng giờ để tham dự bất kỳ hoạt động nào mà họ xác nhận là sẽ tham dự  

 cho chúng tôi biết nếu họ không còn có thể tham dự hoặc tham gia vào bất kỳ 
hoạt động nào  

 hành động công bằng và vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng rộng lớn hơn  

 không lạm dụng mối quan hệ của họ với chúng tôi để thu lợi cá nhân  

 cho chúng tôi biết nếu tham gia với chúng tôi dẫn đến bất kỳ xung đột lợi ích 
thực tế, có thể xảy ra hoặc được nhận ra nào  

 tôn trọng thông tin cá nhân và bí mật nhận được từ NJC, và không tiết lộ, tóm 
tắt hoặc chia sẻ thông tin đó mà không có sự cho phép của chúng tôi. 

 
Chính sách 
Quyền Riêng tư 

NJC coi trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của các thành 
viên. Tất cả thông tin cá nhân sẽ được xử lý theo luật liên quan về quyền riêng tư và 
các chính sách của Tòa Sơ thẩm Victoria.  
 

Đánh giá Đánh giá hàng năm về hoạt động của CAP sẽ được thực hiện để đo lường hiệu quả 
của CAP. 
 

Trách nhiệm của 
Điều phối viên 
CAP đối với các 
thành viên 

Điều phối viên CAP có trách nhiệm hỗ trợ quý vị theo những cách sau:  
 

 điều phối sự hướng dẫn công việc và định hướng của các thành viên 

 là đầu mối liên hệ thường xuyên cho mọi thắc mắc 

 làm việc với các thành viên để đảm bảo họ được cung cấp đầy đủ thông tin, 
hỗ trợ và chuẩn bị cho việc tham gia 

 đánh giá mức độ phù hợp của những người tham gia đối với các hoạt động  

 cung cấp hỗ trợ tham gia bằng cách tổ chức:  

o thông dịch viên  

o phiếu trả tiền vận chuyển  

o hỗ trợ về giữ trẻ  

o chi phí liên quan đến trách nhiệm của người chăm sóc 

o tiếp cận công nghệ cho các hoạt động trực tuyến 

o hỗ trợ điều phối các khoản thanh toán cho các hoạt động được trả 
tiền 

o hỗ trợ an sinh, theo yêu cầu. 
 

 

 

 


