การส่ งมอบและการเยี่ยมเด็กภายใต้ การควบคุมดูแล
ในกรณี ที่บิดามารดาที่แยกกันอยูป่ ระสบปัญหาความขัดแย้งขั้นรุ นแรง หรื อมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับความรุ นแรง
รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ทุนอุดหนุนบริ การติดต่อของเด็ก เพื่อการส่ งมอบเด็กอย่างปลอดภัย จากบิดามารดาฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ง
และสาหรับการเยีย่ มเด็กภายใต้การควบคุมดูแล เพื่อให้บิดามารดาทั้งสองฝ่ ายสามารถใช้เวลาร่ วมกับบุตรของตนได้

บริการติดต่ อของเด็ก คืออะไร?
บริ การติดต่อของเด็ก เป็ นบริ การช่วยเหลือเด็กจากครอบครัวที่บิดามารดาแยกกันอยูเ่ พื่อสร้างหรื อรักษาความสัมพันธ์กบั บิดามารดาผูท้ ี่เด็กไม่ได้อยูด่ ว้ ย
เมื่อครอบครัวแยกกันอยูแ่ ละมีปัญหาในการส่ งมอบเด็ก จากบิดามารดาฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ง
บริ การติดต่อของเด็กจะจัดสถานที่ที่เป็ นกลางสาหรับความปลอดภัยในการส่ งมอบเด็กให้
ในกรณี จาเป็ นหรื อตามคาสัง่ ของศาล บริ การฯสามารถควบคุมดูแลเวลาที่เด็กพบกับบิดามารดาหรื อสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้
บางครั้งนี่เนื่ องมาจากข้อกล่าวอ้างของการใช้ความรุ นแรง บางครั้งก็เนื่องมาจากต้องแนะนาให้เด็กรู้จกั กับบิดามารดาหรื อสมาชิกในครอบครัวใหม่
เมื่อทั้งสองฝ่ ายเคยใช้เวลาด้วยกันเพียงเล็กน้อยหรื อไม่เคยพบกันมาก่อนเลย

การเยีย่ มเด็กภายใต้ การควบคุมดูแลคืออะไร?
ในกรณี ที่เด็กจาเป็ นต้องมีสถานการณ์ที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม เพื่อใช้เวลากับบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ งหรื อกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
ก็จะมีการควบคุมดูแลการเยีย่ มเด็กโดยเจ้าหน้าที่ของบริ การติดต่อของเด็ก

การส่ งมอบเด็กภายใต้ การควบคุมดูแลคืออะไร?
ในครอบครัวที่พอ่ แม่แยกกันอยู่ บางครั้งเด็กจาเป็ นต้อง “ถูกส่งมอบให้” และ “ส่งมอบกลับคืนให้”
บิดามารดาหรื อสมาชิกคนอื่นในครอบครัวซึ่งไม่ใช่ผทู ้ ี่ดูแลเด็กเป็ นกิจวัตร
ในกรณี ที่บิดามารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่สะดวกใจที่จะพบอีกฝ่ ายหนึ่ งแบบตัวต่อตัว เจ้าหน้าที่
บริ การติดต่อของเด็กจะอานวยความสะดวกหรื อเฝ้ าดูการส่งมอบเด็กให้

ศาลและบริการติดต่ อของเด็ก
ถ้าท่านตัดสิ นใจยืน่ ขอคาสั่งศาลเกี่ยวกับบุตร ศาลอาจสั่งให้ท่านให้ความร่ วมมือในการส่ งมอบเด็กภายใต้การเฝ้ าดู
หรื อให้มีการควบคุมดูแลเมื่อเวลาบิดามารดาหรื อสมาชิกคนอื่นในครอบครัวใช้เวลาร่ วมกับเด็ก ที่บริ การติดต่อของเด็กแห่งใดแห่งหนึ่ งโดยเฉพาะ

ถ้าศาลได้สงั่ ให้ท่านใช้บริ การติดต่อของเด็ก บริ การฯจะดาเนิ นการอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้ท่านปฏิบตั ิตามคาสั่งดังกล่าว
ถ้าท่านและบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่งของบุตรมีคุณสมบัติตรงตามกฎเกณฑ์ และบริ การฯมีสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสม
บริ การติดต่อของเด็กไม่ผกู พันโดยคาสัง่ ศาล
ท่านอาจจะกลับไปศาล ถ้าคาสัง่ ศาลหมดอายุ ถ้าบริ การติดต่อของเด็กไม่สามารถให้บริ การอีกต่อไปได้
หรื อถ้าบริ การฯแนะนาการเปลี่ยนแปลงคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถึงท่านและบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ถ้าท่านและบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่งทาข้อตกลงร่ วมในการใช้เวลากับบุตรของท่านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใหม่ ท่านก็จะต้องกลับไปศาล
เพื่อขอให้ศาลออกคาสัง่ ตามการยินยอม ศาลจะออกคาสัง่ ตามการยินยอมให้ถา้ เป็ นผล ประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็กที่จะกระทาการดังกล่าว
บริ การติดต่อของเด็กอาจแนะนาให้ท่านหรื อบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ง เข้าร่ วมโครงการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูน่ อกจากนี้
ศาลยังสามารถสัง่ ให้ท่านเข้าร่ วมโปรแกรมอื่นได้ทุกเวลา ในระหว่างการดาเนิ นการทางกฎหมาย
เพื่อพยายามขจัดปัญหาที่เป็ นอุปสรรคสาหรับบิดามารดาแต่ละฝ่ ายที่จะใช้เวลากับบุตร
ศาลสามารถสัง่ ให้บริ การติดต่อของเด็กทารายงานส่ ง รายงานที่ส่งให้ศาลจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่บิดามารดาใช้ร่วมกับบุตรที่ บริ การฯ
และสามารถช่วยในการตัดสิ นวินิจฉัยของศาลว่าจะอนุญาตให้มีการเยีย่ มพบโดยไม่มีการเฝ้ าดูหรื อไม่

จะเกิดอะไรขึน้ บ้ างในระหว่างการเยี่ยมภายใต้ การควบคุมดูแล?
การเยีย่ มควรจะเป็ นช่วงเวลาแห่งความสุ ขของเด็ก บริ การติดต่อของเด็กมีของเล่นต่างๆ และกิจกรรมมากมาย
ไว้ให้บิดามารดาและเด็กเล่นและทากิจกรรมร่ วมกัน
เจ้าหน้าที่บริ การติดต่อของเด็กจะคอยสังเกตการณ์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กและบิดามารดาของเด็กในระหว่างนี้ ตลอดเวลา

ใครสามารถใช้ บริการติดต่ อของเด็กได้ ?
ครอบครัวที่แยกกันอยูจ่ ะสามารถขอรับความช่วยเหลือจากบริ การติดต่อของเด็กได้ ท่านสามารถใช้บริ การติดต่อของเด็กได้
ไม่วา่ ท่านจะเคยแต่งงานหรื อเพียงแค่เคยอยูก่ ินกับบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่งของเด็ก

ข้ าพเจ้ าสามารถใช้ บริการติดต่ อของเด็กได้ เมื่อใด?
ท่านสามารถใช้บริ การติดต่อของเด็กด้วยความสมัครใจหรื อเนื่องจากท่านได้รับคาสัง่ จากศาลให้ใช้บริ การนี้ ก็ได้
ศาลสามารถสัง่ ให้มีการเฝ้ าดูระหว่างการส่ งมอบเด็ก หรื อการใช้เวลากับเด็กของบิดามารดาหรื อสมาชิ กคนอื่นในครอบครัว

บริการติดต่ อของเด็กจะให้ ข้อมูลอะไรแก่ ข้าพเจ้ าบ้ าง?
บริ การติดต่อของเด็กจะอธิบายกฎความปลอดภัยสาหรับการใช้บริ การ และสามารถบอกท่านเกี่ยวกับบริ การอื่นที่มีอยูส่ าหรับช่วยเหลือท่าน

ข้ าพเจ้ าควรบอกบุตรของข้ าพเจ้ าว่าอย่างไรเกีย่ วกับการพบกันภายใต้ การควบคุมดูแล?
บอกบุตรด้วยคาพูดที่เรี ยบง่าย บอกบุตรว่าเขาจะได้พบหรื อใช้เวลากับบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่งหรื อสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่ไหน
อธิบายว่าสถานที่น้ ีเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็ นมิตร พาบุตรไปดูบริ การติดต่อของเด็ก ก่อนเริ่ มมีการเยีย่ มหรื อการส่ งมอบเด็กภายใต้การควบคุมดูแล
โปรดให้แน่ใจว่าบุตรของท่านทราบว่าเขาจะไปพบใคร และจะเป็ นเวลานานเท่าใด และใครที่จะไปรับเขากลับบ้านหลังการเยีย่ ม

การใช้ เวลาร่ วมกันระหว่ างบุตรกับบิดามารดาภายใต้ การควบคุมดูแลนีจ้ าเป็ นต้ องมีระยะเวลานานเท่ าใด?
บ่อยครั้ง เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรดีข้ ึน การควบคุมดูแลก็ไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป บางครั้ง การควบคุมดูแลดาเนินไปเป็ นเวลายาวนาน
ถ้าการเยีย่ มหรื อการส่ งมอบบุตรภายใต้การควบคุมดูแลเป็ นคาสัง่ ศาล นี่ อาจดาเนินต่อไปจนกว่าศาลจะตัดสิ นเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น

ท่านรู้ สึกไม่ ปลอดภัยหรือไม่ ?
บริ การติดต่อของเด็กมีมาตรการป้ องกันความปลอดภัยของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมใช้
หากท่านกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่านหรื อความปลอดภัยของบุตรของท่าน ท่านควรรี บแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริ การฯ
ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้

บุตรของข้ าพเจ้ าจะปลอดภัยหรือไม่ ?
โปรดปรึ กษาบริ การติดต่อของเด็กก่อนที่จะมีการเยีย่ มครั้งแรก ถ้าท่านมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรของท่านระหว่างการเยีย่ ม

ข้ อมูลทีข่ ้ าพเจ้ าบอบริการติดต่ อของเด็กจะเป็ นความลับหรือไม่ ?
สิ่ งใดที่พดู หรื อกระทาที่บริ การติดต่อของเด็ก สามารถถูกรายงานต่อศาลในฐานะหลักฐานได้ นอกจากนี้
บริ การติดต่อของเด็กอาจส่งรายงานการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการเยีย่ มหรื อการส่ งมอบเด็กภายใต้การควบคุมดูแลให้ท่าน ศาล
ทนายของท่านหรื อทนายอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของบุตรของท่านอีกด้วย

การควบคุมดูแลนีเ้ ป็ นกลางหรือไม่ ?
เจ้าหน้าที่บริ การติดต่อของเด็กไม่เข้าข้างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นที่ตวั เด็ก ไม่ใช่ที่ความขัดแย้งของบิดามารดาหรื อสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

จะมีค่าใช้ จ่ายเท่าไหร่ ?
บริ การติดต่อของเด็กจะคิดค่าธรรมเนียมสาหรับการเยีย่ มและการส่ งมอบเด็กภายใต้การควบคุมดูแล แจ้งให้บริ การฯทราบ
ถ้าท่านเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อประสบปัญหาด้านการเงิน เพราะบริ การมีการเตรี ยมการพร้อมใช้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถใช้บริ การได้

ข้ าพเจ้ าจะติดต่ อบริการติดต่ อของเด็กได้ อย่างไร?
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมและข้อมูลสาหรับการติดต่อบริ การเหล่านี้ โปรดโทรติดต่อสายบริ การให้คาปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่หมายเลข
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