Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em
Qua Mạng
Working With Children Checks (Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em) (trước đây là Child Related
Employment Screenings) được giải quyết trên mạng cho phép văn phòng của chúng tôi tiến
hành thủ tục thông qua mới hiệu quả và dễ dàng hơn cho những nơi cung cấp cư trú cùng
người bản xứ.
Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế là cơ quan yêu cầu sẽ khởi động việc thông qua của bạn với Đơn Vị
Kiểm Tra của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS – Department of Human Services) để được nhận
email tự động từ Đơn Vị Kiểm Tra của DHS.
Sau khi nhận được email với đường truyền đến mẫu đơn trực tuyến bạn có thể đăng nhập
bằng cách sử dụng đường truyền và mật mã được cấp.
Bạn sẽ được yêu cầu cập nhật mật mã của mình.
Sau khi đăng nhập, mẫu đơn chưa điền của bạn sẽ hiện ra trên màn hình.
Bấm vào số mẫu đơn và bắt đầu điền đơn.
Xin vui lòng điền tất cả khoãng bắt buộc có dấu *
Ngày
Rà con trỏ trên các ngày vì phần lớn các mục ngày chỉ nhận năm thôi, bạn không bị yêu cầu
nhập ngày chính xác nếu bạn không nhớ rõ.
Địa chỉ trước đây
Nên chắc rằng bạn kể tất cả các địa chỉ trong vòng 10 năm qua mà bạn còn nhớ, kể cả địa chỉ
ở nước ngoài.
Đơn sẽ không được giải quyết trừ khi chi tiết địa chỉ trong vòng 10 năm qua được cung cấp.
Kiểm Tra Nhân Thân 100 Điểm
Để giải quyết đơn, Đơn Vị Kiểm Tra DHS phải xác định được nhân thân của bạn và phải đảm
bảo rằng bạn đã qua việc kiểm tra nhân thân 100 điểm, do thẩm quyền chấp thuận.
Có ba chọn lựa để xác minh nhân thân của bạn.
1. Xác Minh Nhân Thân Trực Tuyến Ngay
Bạn có thể xác minh nhân thân trực tuyến bằng Documentation Verification Service (DVS –
Dịch Vụ Xác Minh Văn Bản). Chọn lực nầy chỉ áp dụng cho các giấy tờ nhân thân do Úc cấp.
2. Cơ Quan Yêu Cầu
Bạn có thể trình bản gốc giấy tờ nhân thân cho Viên Chức Xác Minh của cơ quan. Viên chức
nầy sẽ hoàn tất thủ tục trên mạng cho bạn.
3. In và Nhờ Xác Minh
Bạn có thể in đơn của mình rồi mang lại Viên Chức Xác Minh độc lập, cùng với giấy tờ chứng
minh nhân thân bản gốc. (Chọn lựa nầy chỉ dành cho người xin mới cần xác minh và không
thể sử dụng chọn lựa 1 ở trên).
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Sau khi gởi đơn, bạn sẽ nhận được thư của Đơn Vị Kiểm Tra DHS thông báo kết quả.
Các Câu Hỏi Thường Gặp
Đơn Vị Kiểm Tra DHS có xác định một số câu thường được hỏi để trả lời ở mục FAQs (Các Câu
Hỏi Thường Gặp) trên trang https://dhs.sa.gov.au
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