การให้ คาปรึกษาครอบครัว
ในกรณี ที่ครอบครัวต้องการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกับบุตรของตนให้ดีข้ ึน
รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ทุนอุดหนุนบริ การให้คาปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาแห่ งความตึงเครี ยดนี้

การให้ คาปรึกษาครอบครัว

ไ ร?

การให้คาปรึ กษาครอบครัว เป็ นชื่อการให้คาปรึ กษาภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัว
บริ การนี้ให้ความช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ ในการจัดการเรื่ องส่ วนบุคคลของตน หรื อประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุตรและครอบครัว ในระหว่างการแต่งงาน การแยกกันอยูแ่ ละการหย่าร้าง ให้ดียงิ่ ขึ้น
การให้คาปรึ กษาครอบครัว อาจเป็ นเรื่ องความรู้สึกโศกเศร้าเจ็บปวด ปั ญหาระหว่างท่านและคู่ครองของท่าน หรื อบุคคลอื่นในครอบครัว
การจัดเตรี ยมที่อยูใ่ หม่ และปัญหาเกี่ยวกับการดูแลบุตรของท่านและการปรับเปลี่ยนด้านเงิน

ทาไมจึงต้ องใช้ การให้ คาปรึกษาครอบครัว?
ปัญหาด้านความสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงชี วิตของเรา การรักษาความสัมพันธ์ ให้มนั่ คงอยูต่ ลอดไปนั้น ไม่ใช่เรื่ องง่าย ทั้งนี้
ช่วงเวลาแห่งความสัน่ คลอนนั้น ไม่ได้หมายความ ว่าความสัมพันธ์ของท่านกาลังมีปัญหา แต่อาจจะเป็ นสัญญาณที่แสดง ว่าท่านอาจต้องการความช่วยเหลือ
การให้คาปรึ กษาครอบครัว สามารถชี้ แนวทาง และให้การสนับสนุนสามีภรรยา ในการแก้ปัญหาท้าทายในชี วิต
การให้คาปรึ กษาครอบครัว สามารถช่วยรักษา ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีค่า แม้กระทัง่ หลังจากการแยกกันอยู่ ในช่วงเวลานี้
บิดามารดาจาเป็ นต้องมุ่งเน้น ในสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับบุตรของตน เด็กจะมีความรู ้สึกและอารมณ์ ที่พวกเขาอาจจะไม่สามารถเข้าใจหรื อควบคุมด้วยตนเองได้

ใครสามารถใช้ บริการให้ คาปรึกษาครอบครัว?
การให้คาปรึ กษาครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือผูใ้ หญ่ ผูเ้ ยาว์ สามีภรรยาและบุตรของพวกเขา
ท่านสามารถใช้บริ การให้คาปรึ กษาครอบครัวในฐานะบุคคล หรื อสามีภรรยา หรื อครอบครัวได้

ท่านรู้ สึกไม่ ปลอดภัยหรือไม่ ?
บริ การให้คาปรึ กษาครอบครัวมีมาตรการป้ องกันความปลอดภัยพร้อมใช้สาหรับลูกค้าและเจ้าหน้าที่
หากท่านมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่านหรื อความปลอดภัยของบุตรของท่าน
ท่านควรรี บแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริ การทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้

การให้ คาปรึกษาจะมีประโยชน์ อะไร ถ้ าท่านไม่ ต้องการทีจ่ ะกลับมาใช้ ชีวิตร่ วมกันอีก?
การให้คาปรึ กษาครอบครัว สามารถช่วยให้ สามีภรรยายอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อความ สัมพันธ์สิ้นสุ ดลง มันอาจช่วย
บิดามารดาในการตัดสิ นใจ เกี่ยวกับข้อตกลงสาหรับบุตรของพวกเขา และการแบ่งปั น การเลี้ยงดูบุตรหลังจากการแยกกันอยู่
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายครอบครัว สนับสนุนให้บิดามารดา ทาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุตรของพวกเขา ด้วยตนเอง แทนที่จะเป็ นการฟ้ องร้องต่อศาล
นอกจากนี้ การให้คาปรึ กษาครอบครัว ยังสามารถให้ความช่วยเหลือ ในเรื่ องความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินอีกด้วย

ศาลและการให้ คาปรึกษาครอบครัว
ถึงแม้วา่ ท่านตัดสิ นใจยืน่ คาร้องของคาวินิจฉัยจากศาล เกี่ยวกับบุตรของท่าน ท่านก็อาจยังคงต้องไปพบผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัวด้วยเช่นกัน
ศาลสามารถสัง่ ให้ท่านและคู่สมรสของท่านหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินฉันท์สามีภรรยาของท่านไปพบผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว
ในเวลาระหว่างที่มีการดาเนินการทางกฎหมาย เพื่อปรึ กษาหารื อและพยายามขจัดความแตกต่าง เกี่ยวกับการดูแล สวัสดิภาพและพัฒนาการของบุตรของท่าน
โดยทัว่ ไป ศาลจะไม่ออกคาสัง่ ในการเลี้ยงดูบุตร จนกว่าท่านจะได้ไปพบกับผูใ้ ห้คาปรึ กษา ครอบครัวแล้ว นี่ อาจจะไม่จาเป็ นในบางสถานการณ์ (
วน)

มีการให้ คาปรึกษาสาหรับเด็กหรือไม่ ?
มี การให้คาปรึ กษาครอบครัว เป็ นบริ การสาหรับทุกคนในครอบครัว รวมทั้งสาหรับเด็ก
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายครอบครัว อนุญาตให้เด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการแยกกันอยูห่ รื อการหย่าร้ าง สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว ผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว จาเป็ นต้องมีทกั ษะพิเศษ สาหรับการให้คาปรึ กษาแก่เด็ก

ข้ าพเจ้ าไปพบผู้ให้ คาปรึกษาครอบครัวได้ เมื่อใด?
ท่านสามารถลองใช้การให้คาปรึ กษาครอบครัว เมื่อใดก็ได้ ยิง่ ท่านได้ไปพบผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัวเร็ วเท่าไร ผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว
ก็จะสามารถช่วยเหลือท่านได้มากขึ้นเท่านั้น
นี่อาจจะเป็ นเวลาก่อนแต่งงาน ระหว่างการแต่งงาน หรื อการอยูก่ ินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส หลังการแยกกันอยูห่ รื อการหย่าร้ าง
หรื อเมื่อท่านแต่งงานใหม่ ท่านสามารถไปพบผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว เกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบ ต่อบุตรของท่านได้ ไม่ว่าท่านจะเคยแต่งงาน
หรื อเพียงแค่อยูก่ ินด้วยกันก็ตาม หากท่านแยกกันอยูแ่ ล้ว ท่านสามารถไปพบผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัวได้
ไม่วา่ ท่านจะได้เริ่ มการดาเนิ นการในชั้นศาลไปแล้วหรื อไม่ก็ตาม ผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว
สามารถช่วยเหลือท่านแก้ปัญหาด้านอารมณ์กบั คู่สมรสหรื อคู่ครองของท่าน หรื อบรรลุขอ้ ตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรของท่าน

การให้ คาปรึกษาครอบครัวมีวธิ ีดาเนินการอย่างไร?
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัวจะรับฟังข้อกังวลและปั ญหาของท่าน และช่วยท่านค้นหาคาตอบของท่านเอง

ผู้ให้ คาปรึกษาครอบครัวจะให้ ข้อมูลใดแก่ ข้าพเจ้ า?
ท่านอาจได้รับข้อมูลและการส่ งต่อ ไปยังการให้บริ การ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ของท่าน
นี่ข้ ึนอยูก่ บั สถานภาพของความสัมพันธ์ของท่าน- ท่านอยู่

ใน

ผสมผสาน

กันอยู?่ หากท่าน
ที่จะช่วยเรื่ องการปรองดองกัน (นอกจากเขา

เรื่ องการหย่าร้ าง
การปรองดอง เรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้อย่างสมเหตุสมผล )

หากท่านแยกทางกันและมีบุตรด้วยกัน ผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว ต้องให้ขอ้ มูลที่มีอยู่ เกี่ยวกับเกี่ยวกับแผนการเลี้ยงดูบุตร หรื อบริ การอื่นๆ
(เช่นการขจัดกรณี พิพาทในครอบครัว) แก่ท่าน

การให้ คาปรึกษาครอบครัวเป็ นความลับหรือไม่ ?
โดยทัว่ ไป สิ่ งใดก็ตาม ที่พดู กับผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว ที่ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัว
ในช่วงของการให้คาปรึ กษานั้นเป็ นความลับ การก่อความผิดทางอาญา อย่างไรก็ตาม ท่านควรสอบถามความชัดเจน เรื่ องเงื่อนไขด้านการรักษาความลับกับผูใ้ ห้คาปรึ กษา

จะมีค่าใช้ จ่ายเท่าไหร่ ?
บริ การให้คาปรึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ในครอบครัว จะเก็บค่าธรรมเนี ยมตามความสามารถในการจ่ายของท่าน
แจ้งให้บริ การฯทราบถ้าท่านเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ย หรื อประสบปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากบริ การฯมีการเตรี ยมการพร้อมใช้
เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถเข้าถึงบริ การให้คาปรึ กษาครอบครัวได้

ข้ าพเจ้ าติดต่ อผู้ให้ คาปรึกษาครอบครัวได้ อย่างไร?
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