اإلرشاد األسري
لمساعدة األسر التً ترغب ببناء عالقات أفضل فٌما بٌنها وبٌن أطفالها ،قامت الحكومة األسترالٌة بتموٌل برنامج الخدمات
االستشارٌة حول العالقات األسرٌة ) (Family Relationship Counselling Servicesلتقدٌم ٌد العون لها خالل األوقات
العصٌبة.

ما المقصود باإلرشاد األسري؟
اإلرشاد األسري هو المسمى الذي ٌطلق على تقدٌم اإلرشاد فً ظل قانون األحوال الشخصٌة ( .)Family Law Actفهو ٌعمل
على مساعدة األفراد اللذٌن ٌواجهون صعوبات فً عالقاتهم إلدارة المسائل المتعلقة بأمورهم الشخصٌة وأسلوب تفاعلهم مع أطفالهم
وأسرهم بشكل أفضل أثناء الزواج ومراحل االنفصال والطالق.
قد ٌتعلق اإلرشاد األسري بحاالت إٌذاء المشاعر وبالمشاكل التً قد تنجم بٌنكم وبٌن شركاء حٌاتكم أو بٌنكم وبٌن شخص آخر فً
األسرة وفٌما ٌتعلق بترتٌبات المعٌشة الجدٌدة والمسائل المتعلقة برعاٌة أطفالكم وبالتكٌّف مع الوضع المالً.

ما دواعً االستعانة بخدمة اإلرشاد األسري؟
من الممكن أن تطرأ المشاكل على العالقات فً مختلف مراحل حٌاتنا .فلٌس من السهل دائما ً الحفاظ على العالقات فً مسارها
الصحٌح .فً حٌن أنّ المرور بفترة عصٌبة ال ٌعنً بالضرورة أنّ عالقتكم تتعرض للمشاكل ،إال أنّ ذلك قد ٌكون إشارة إلى أنه
بإمكانكم االستفادة من حصولكم على بعض المساعدة .بمقدور خدمة اإلرشاد األسري إرشاد الزوجٌن ودعمهما للتغلب على تحدٌات
الحٌاة.
كما ٌمكن لخدمة اإلرشاد األسري المسا عدة فً الحفاظ على العالقات األسرٌة القٌّمة حتى ما بعد االنفصال .إذ ٌحتاج الوالدان فً
هذه الفترة إلى التركٌز على مصلحة أطفالهم .فاألطفال سٌكونون عرضة لمشاعر وأحاسٌس قد ال ٌتمكنون من استٌعابها أو التعامل
معها.

من الذي ٌمكنه االستعانة بخدمة اإلرشاد األسري؟
بإمكان مستشار األسرة مساعدة البالغٌن والشباب واألزواج وأطفالهم .لذلك ٌمكنكم االستعانة بخدمة اإلرشاد األسري كأفراد مستقلٌن
أو كزوجٌن أو كأسرة.

ماذا لو شعرت بعدم األمان؟
لدى برنامج الخدمات االستشارٌة حول العالقات األسرٌة ) (Family Relationship Counselling Servicesترتٌبات
قائمة لحماٌة العمالء والموظفٌن .إذا ساورتكم المخاوف حول سالمتكم أو سالمة أطفالكمٌ ،نبغً علٌكم إخطار العاملٌن بالخدمة فً
أقرب وقت ممكن.

ما الهدف من خدمة اإلرشاد فً حال لم تكونوا ترغبون بالعودة لبعضكم البعض؟
بإمكان خدمة اإلرشاد األسري مساعدة األزواج فً التوصل إلى تفاهم بشأن العدٌد من التغٌٌرات التً تحدث عند قطع العالقة .كما
ٌمكنها مساعدة الوالدٌن فً اتخاذ قرارات بشأن الترتٌبات الخاصة برعاٌة أطفالهم وكٌفٌة المشاركة فً تربٌتهم عقب االنفصال.
ٌحث قانون األحوال الشخصٌة ( )Family Law Actالوالدٌن على حل الخالفات المتعلقة بأطفالهم بأنفسهم بدالً من اللجوء إلى
المحاكم.
بإمكان خدمة اإلرشاد األسري كذلك تقدٌم المساعدة فً حال وجود نزاع حول تقسٌم الممتلكات.

المحاكم وخدمة اإلرشاد األسري
فً حال قررتم اللجوء إلى المحكمة للحصول على قرار منها بخصوص أطفالكم ،قد ال تزالون بحاجة لريٌة أحد مستشاري األسرة.
من الممكن أن ُتصدر المحكمة أمراً بإلزامكم وأزواجكم أو شركائكم بريٌة أحد مستشاري األسرة فً أي وقت خالل فترة
اإلجراءات القانونٌة بهدف التباحث حول الخالفات المرتبطة برعاٌة األطفال ورفاهٌتهم ونموهم ومحاولة حلها .بصورة عامة ،لن
ُتصدر المحكمة أي قرار ٌتعلق برعاٌة األطفال إال إذا قمتم بزٌارة أحد مستشاري األسرة .إال أنّ ذلك قد ال ٌكون مطلوبا ً فً بعض
الحاالت (مثل القضاٌا العاجلة).

هل خدمة اإلرشاد متاحة لألطفال؟
نعم ،فخدمة اإلرشاد األسري ُتقدم لجمٌع أفراد األسرة ،بما فً ذلك األطفال.
ٌتٌح قانون األحوال الشخصٌة ( )Family Law Actحصول األطفال الذٌن تأثروا بانفصال والدٌهما أو طالقهما على المساعدة
من أحد مستشاري األسرةٌ .جب على مستشار األسرة أن ٌتمتع بمهارات خاصة لتقدٌم خدمة االستشارة لألطفال.

متى أستعٌن بمستشار األسرة؟
ٌمكنكم أن تقوموا بتجربة خدمة اإلرشاد األسري فً أي وقت .فكلما كانت زٌارتكم لمستشار األسرة فً مرحلة أبكر ،كلما زادت
إمكانٌة مساعدته لكم.
من الممكن أن ٌكون ذلك قبل الزواج أو أثنائه أو أثناء عالقة قائمة بفعل األمر الواقع ( )de-factoأو بعد االنفصال أو الطالق أو
بعد الزواج مرة أخرى .بإمكانكم ريٌة مستشار األسرة فٌما ٌتعلق باألمور التً تيثر على أطفالكم سواء ت ّم الزواج أو لم ٌت ّم أبداً أو
سواء عشتم مع بعضكم البعض أم لم تعٌشوا مطلقاً .فً حال كنتم منفصلٌن ،بإمكانكم ريٌة مستشار األسرة سواء شرعتم فً اتخاذ
اإلجراءات القضائٌة أم ال .بإمكان مستشارو األسرة مساعدتكم على اجتٌاز المشكالت العاطفٌة مع أزواجكم أو شركائكم أو التوصل
إلى اتفاق حول المسيولٌات المتعلقة برعاٌة األطفال.

ماذا ٌحدث أثناء اإلرشاد األسري؟
سٌقوم مستشار األسرة باالستماع إلى همومكم ومشاكلكم ومساعدتكم على إٌجاد الحلول التً تناسبكم.

ما هً المعلومات التً سٌقدمها لً مستشار األسرة؟
قد تحصلون على المعلومات واإلحالة إلى الخدمات التً من شأنها تحسٌن وضعكم .وهذا ٌتوقف على أٌن وصلتم بعالقتكم — هل
أنتم فً عالقة جدٌدة؛ هل تقومون بتوطٌد أواصر العالقة ضمن أسرة مختلطة؛ هل تحاولون المصالحة أو االنفصال؟ إذا كنتم
متزوجٌن وتفكرون فً الطالقٌ ،تعٌّن على مستشار األسرة تزوٌدكم بمعلومات حول الخدمات المتاحة لمساعدتكم على المصالحة
(ما لم ٌعتقد بعدم وجود إمكانٌة مصالحة معقولة).

إذا كنتم منفصلٌن ولدٌكم أطفالٌ ،تعٌّن على مستشار األسرة تزوٌدكم بمعلومات حول خطط رعاٌة األطفال وغٌرها من الخدمات
(مثل تسوٌة النزاعات األسرٌة) المتاحة لمساعدتكم.

هل خدمة اإلرشاد األسري سرٌة؟
باإلجمال ،كل ما ٌقال لمستشار األسرة الذي ٌعمل بمقتضى قانون األحوال الشخصٌة ( )Family Law Actخالل جلسة
االستشارة ٌظل سراً  -باستثناء ظروف معٌنة ،مثل منع خطر جسٌم ٌهدد حٌاة شخص ما أو للحٌلولة دون وقوع جرٌمة .ومع ذلك،
ٌجب توضٌح الشروط المتعلقة بالسرٌة مع مستشاركم الخاص.

كم سٌتكلف ذلك؟
تفرض الخدمات االستشارٌة حول العالقات األسرٌة ) (Family Relationship Counselling Servicesرسوما ً تتناسب
مع إمكاناتكم المادٌةٌ .رجى إطالع الخدمة فً حال كنتم من ذوي الدخل المنخفض أو تمرون بضائقة مالٌة لٌكون بمقدورها وضع
الترتٌبات الالزمة لضمان حصولكم على خدمة اإلرشاد األسري.

كٌف ٌمكننً االتصال بمستشار لألسرة؟
لمزٌد من المعلومات وللحصول على تفاصٌل االتصال بهذه الخدمات ،اتصلوا بخط المشورة حول العالقات األسرٌة (Family
) Relationship Advice Lineعلى الرقم  0011 050 321بٌن الساعة  0صباحا ً و 0مسا ًء من اإلثنٌن إلى الجمعة ،ومن
الساعة  01صباحا ً و 4من بعد الظهر أٌام السبت (باستثناء أٌام العطل الوطنٌة الرسمٌة)ٌ .مكنكم أٌضا ً زٌارة موقع العالقات األسرٌة
اإللكترونً على الرابط www.familyrelationships.gov.au

