خطط تربية األطفال
معلىمات مهمة لآلباء عند وضع خطة لتربية األطفال
قد ٌكون االنفصال تجربة مؤلمة ألي شخص ،وال سٌما األطفالٌ .حتاج األطفال خالل هذه المرحلة التً تنطوي على تحدٌات إلى
الدعم والحب والتواصل من قبل كال الوالدٌن ،ومن بعض األشخاص المهمٌن بالنسبة إلٌهم ،مثل أجدادهم أو جداتهم .كما أن رسم
صورة واضحة للمستقبل أمر مهم للجمٌع.
ٌشجع نظام قانون األسرة األبوٌن المنفصلٌن على السعً لوضع إجراءات لألطفال فٌما بٌنهما دون الحاجة إلى طرق باب المحكمة.
ومن الطرق التً ٌمكن لألبوٌن تحدٌد الترتٌبات التً ٌرغبون فً وضعها ألطفالهم هً أن ٌضعا خطة لتربٌة األطفال.
تحقٌق األفضل لطفلك هو من أهم األمور التً ٌجب على األبوٌن التفكٌر فٌها عند وضع خطة تربٌة األطفال.

يا هي خطة جربية األطفال؟
خطة تربٌة األطفال هً عبارة عن اتفاق طوعً ٌغطً المسؤولٌات الٌومٌة لكل من األبوٌن ،وتشمل االعتبارات العملٌة فً حٌاة
الطفل الٌومٌة وكٌفٌة اتفاق األبوٌن والتشاور فً ما بٌنهما حول قضاٌا لها أثر على األمد الطوٌل فً أطفالهم .وٌمكن تغٌٌر الخطة
فً أي وقت ما دام األبوان قد اتفقا على ذلك.

يٍ يسحطيع وضع خطة جربية األطفال؟
لكً تكون الخطة مندرجة تحت قانون األسرة لعام ٌ ،5531جب إعدادها وتوقٌعها من قبل والدَ ي الطفل كلٌهما .وٌمكن إدراج
أشخاص آخرٌن مثل األجداد أو زوج األم أو زوجة األب فً خطة التربٌة.

خطظ جربية األطفال وانقاَىٌ
ٌمكن وضع خطة تربٌة األطفال بأي شكل من األشكال ،لكن لتصبح مندرجة تحت قانون األسرة لعام ٌ ،5531جب أن تكون
مكتوبة بصورة خطٌة وموقعة ومؤرخة من قبل كال األبوٌن .وٌجب أال تكون الخطة قد وضعت تحت أي شكل من أشكال التهدٌد أو
اإلكراه أو اإلجبار.
خطة تربٌة األطفال لٌست قابلة للنفاذ بصورة قانونٌة ،وتختلف عن أمر التربٌة الذي ٌصدر عن المحكمة .بمقدور األبوٌن اللذٌن
ٌضعان خطة للتربٌة أن ٌطلبا من المحكمة إصدار أمر وفقا ً ألحكام الخطة .وتصبح بمجرد إصدارها ملزمة قانونٌاً ،ولها نفس النفاذ
والقوة شأنها شأن أي أمر تربٌة آخر صادر عن محكمة.
إذا انتهى المطاف باألبوٌن فً المحكمة فً مرحلة الحقةٌ ،تعٌن على المحكمة أن تنظر فً أحكام آخر خطة تربٌة قبل إصدار
أوامر التربٌة الخاصة بالطفل ،إن كان ذلك ٌصب فً مصلحة الطفل .تنظر المحكمة أٌضا ً فً مدى وفاء كل من األبوٌن بالتزاماته
المتعلقة بالطفل ،والتً قد تشمل أحكام خطة التربٌة.
فً حالة صدور أمر عن المحكمة بعد تارٌخ ٌ 5ولٌو ٌ 6002قضً بتحدٌد ترتٌبات تربٌة األطفالٌ ،مكن لألبوٌن االتفاق على
تغٌٌر هذه الترتٌبات بموجب خطة تربٌة (ما لم ٌنص أمرالمحكمة على غٌر ذلك) .من شأن ذلك تسهٌل األمور على األبوٌن لالتفاق
على التغٌٌرات دون العودة إلى المحكمة.

فً حال كانت خطة تربٌة األطفال التً وضع َتها مغاٌرة ألمر تربٌة قائم ،فربما لن تكون قادراً على إنفاذ تلك األجزاء من األمر
السابق لتربٌة األطفال إن كانت تتناقض مع شروط خطة التربٌة الجدٌدة.

يارا يًكٍ أٌ جشحًم خطة جربية األطفال؟
ستكون خطتك فرٌدة لتتناسب مع ظروفك .وٌنبغً أن تكون عملٌة وبسٌطة وواقعٌة ومحددة قدر اإلمكان.
وٌمكن لخطة تربٌة األطفال أن تتعامل مع كافة الجوانب المعنٌة برعاٌة الطفل وسعادته ونموه .وتتضمن األمور التً ٌمكن للخطة أن
تغطٌها ما ٌلً6










كٌف سٌتشارك الوالدان فً المسؤولٌة األبوٌة والمشورة فً اتخاذ القرارات؟ (على سبٌل المثال 6فً أي مدرسة سٌتم
تسجٌل الطفل؟).
مع من سٌعٌش الطفل؟
كم من الوقت سٌمضً الطفل مع كل من األبوٌن؟
كم من الوقت سٌمضً الطفل مع اآلخرٌن ،كاألجداد مثالً؟
كٌف سٌتواصل الطفل مع كل من األبوٌن ومع غٌرهما؟ (على سبٌل المثال 6عبر الهاتف ،أو بالبرٌد اإللكترونً ،أو
بالرسائل).
ما الترتٌبات الالزم اتخاذها بشـأن األٌام الخاصة ،كأعٌاد المٌالد واالجازات؟
ما اإلجراء الذي ٌمكن اللجوء إلٌه لتغٌٌر الخطة أو البت فً أي نقاط اختالف حولها؟
إعالة الطفل* ،و
أي مسائل أخرى تتعلق بالمسؤولٌات األبوٌة أو رعاٌة الطفل وسعادته ونموه.

* تنطبق قواعد خاصة تتعلق بشمول دعم الطفل فً خطتك لتربٌة األطفال (انظر أدناه 6خطة التربٌة ودعم الطفل و"سنترلٌنك" .)Centrelink

هم يًكُُي شًىل أيىر أخري في خطحي نحربية األطفال؟
حتى تكون خط َة تربٌة األطفال مندرجة تحت قانون األسرة لعام  ،5531فعلى اتفاقٌتك أن تتناول جانب رعاٌة الطفل ورفاهته
ونموه.
ومع ذلك ،فإن اتفاقك ٌمكن أن ٌبقى خطة تربٌة مندرجة تحت قانون األسرة إذا شملت جوانب أخرى (مثل النفقة الزوجٌة أو
الممتلكات) ،ولكن تلك البنود لن تكون قابلة للنفاذ قانونٌاً .هناك طرق لجعل هذه المطالب فً االتفاق قابلة للنفاذ قانونٌاً ،كطلب أمر
من المحكمة بالتراضً.

خطة انحربية ودعى انطفم و"سُحرنيُك" Centrelink
ٌمكن ألي تغٌٌرات فً ترتٌبات رعاٌة أطفالك أن تؤثر فً دفعة دعم الطفل ودعم الدخل ودفعات المساعدة األسرٌة.
إذا كانت لدٌك خطة تربٌة ،ولدى دعم الطفل ) Child Support (CSنسخة منه ،فٌمكن للمركز أن ٌحدد مستوٌات الرعاٌة فً
تقٌٌم دعم طفلك بناء على مستوٌات الرعاٌة المرسومة فً الخطة.
إذا كانت خطة التربٌة الخاصة بك تحدد مبالغ لدفعات دعم الطفل ،فإن دعم الطفل لن ٌكون قادراً على تطبٌقها ما لم تمثل الخطة
أٌضا ً اتفاقا ً حول دعم الطفل ،وتطلب أنت أو الوالد اآلخر من المركز قبولها.
هناك بعض الشروط التً ٌجب الوفاء بها قبل أن تتمكن دعم الطفل من قبول اتفاقٌة دعم الطفل .على سبٌل المثالٌ ،مكن للوالدٌن أن
ٌتفقا على جعل دفعة دعم الطفل أقل من المبلغ الذي تم تقدٌره بموجب بٌان دعم الطفل ،ما داما ٌحصالن على استشارة قانونٌة.
ٌمكن لنوع االتفاق الذي تبرمه ومبلغ دفعة دعم الطفل الذي توافق على دفعه أو تتلقاه أن ٌؤثرا فً استحقاقك لإلعانة الضرٌبٌة
العائلٌة لدعم الطفل (الجزء أ) ٌ .Family Tax Benefit Part Aحدَّد مبلغ اإلعانة الضرٌبٌة العائلٌة (الجزء أ) الذي تتلقاه بناء
على تقٌٌم صٌغة دفعة دعم الطفل ،ولٌس على اتفاقٌة دعم الطفل.

لطلب المساعدة والمعلومات اتصل على6


دعم الطفل على الرقم  575 636أو قم بزٌارة6
www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support




سنترلٌنك ( Centrelinkخط العائالت والوالدٌن  )Families and Parents Lineعلى الرقم  ،572 510أو قم
بزٌارة6
www.humanservices.gov.au/customer/themes/families

قضايا أخري يهًة عُذ وضع خطحك
عند تطوٌر خطتك ،تحتاج أن تضع فً حسبانك المعلومات التً تشتمل علٌها هذه النشرة ،بما فٌها التداعٌات القانونٌة لوضع خطة
التربٌة .ربما تجد من المفٌد أن تشمل خطتك لتربٌة األطفال بنوداً من النوع الذي ورد ذكره أعاله (انظر 6ماذا ٌمكن أن تشمل خطة
تربٌة األطفال؟).
ربما تجد من المفٌد أن تشتمل خطتك على إجراءات لتسوٌة أي منازعات حول الشروط التً تحتوي علٌها خطتك ،أو لتغٌٌر الخطة
إذا تغٌرت احتٌاجات طفلك أو ظروفه نتٌجة تقدمه فً السن (على سبٌل المثال 6دخوله المدرسة االبتدائٌة أو الثانوٌة).
عندما تقرر ما الذي تشمله فً خطتك  ،فإن هناك عدداً من األمور المهمة التً تحتاج أن تضعها فً حسبانك .إذا لم ٌتوصل الوالدن
إلى اتفاق حول أطفالهما ،وقررا الذهاب إلى ساحات المحاكم ،فإنه ٌطلب من المحكمة أٌضا ً أن تنظر فً هذه األمور عندما تصدر
أمراً بخصوص تربٌة األطفال .هذه األمور مذكورة أدناه.

األفضم نًصانح انطفم
عندما تتخذ قراراً بخصوص أطفالك ،فإن احتٌاجاتهم ٌجب أن تأتً فً فً المرتبة األولى ،واألمر األهم الذي ٌتعٌن أن تضعه فً
حسبانك هو أن تفعل األصلح لطفلك .ولألطفال الحق فً أن ٌعرفوا والدٌهم ،ولهم الحق فً أن تتم حماٌتهم من األذى .ومع ذلك ،فإن
سالمة طفلك (أو أطفالك) ٌجب أن تأتً فً المرتبة األولى عندما تفكر فً مصالح طفلك .هذه أمور مهمة ٌلزم التفكٌر فٌها .إلى
ذلك ،لعلك ترغب فً التفكر بأن تشتمل خطتك على أي آراء ٌعبر عنها األطفال ،والعالقات التً تربطهم بأبوٌهم وبالناس اآلخرٌن
المهمٌن فً حٌاتهم (كاألجداد) ،وأي صعوبات عملٌة تواجههم.

يسؤونيات يحساوية عهً كال انىانذيٍ
باستثناء المواقف التً تنطوي على عنف أو إساءة ،فإن القانون ٌفترض أن اقتسام الوالدٌن نسبة متساوٌة من المسؤولٌات أمر ٌصب
فً مصلحة الطفل .وهذا ال ٌعنً أنه على الطفل قضاء نفس الوقت مع كل والد .بل إن النسبة المتساوٌة من المسؤولٌة تعنً أن
كال األبوٌن لدٌه ذات الدور فً اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضاٌا الكبرى ذات األمد الطوٌل التً تؤثر فً حٌاة األطفال ،كالتدرٌس
والرعاٌة الصحٌة.
إذا وافقتما على اقتسام مسؤولٌات أبوٌة متساوٌة ،فإنكما بحاجة إلى استشارة بعضكما بعضاً ،وبذل الجهد الالزم للخروج بقرارات
مشتركة حول القضاٌا ذات األمد الطوٌل .ومع ذلك ،عندما ٌقضً الطفل وقتا ً معك ،فإنك ال تحتاج فً األحوال العادٌة إلى التشاور
مع الوالد اآلخر حول أشٌاء من قبٌل ماذا ٌأكل الطفل وماذا ٌلبس ،ألن هذه عادة لٌست من القضاٌا الرئٌسٌة أو ذات األمد الطوٌل.
ربما تجد من المفٌد أن تشمل فً خطتك إجراءات توضح كٌف ٌمكنكما التشاور فً ما بٌنكما عندما تستدعً الحاجة الى اتخاذ قرار
فً قضٌة طوٌلة األمد.

وقث يحساو
إذا كان قضاء الطفل وقتا ً متساوٌا ً مع كل من األبوٌن أمراً معقول عملٌا ً وٌصب فً مصلحة الطفل ،فلعلك تفكر فً عمل ترتٌبات
من هذا النوع (مثالًٌ ،قضً الطفل أسبوعا ً معك ،وٌقضً األسبوع التالً مع الوالد اآلخر).

يارا يعُي "يعقىل عًهياً"؟
تحتاج إلى التفكٌر فً ما إذا كان عمل هذه الترتٌبات أمراً عملٌا ً بالنسبة إلى طفلك بناء على طبٌعة ظروفك .أنواع األشٌاء التً ربما
تفكر فً تضمٌنها6





بُعد مكان إقامتك عن مكان إقامة الوالد اآلخر.
قدرة كل منكما على تنفٌذ هذا النوع من الترتٌبات (مثالً ،ما هً أوقات عملك؟ وما مدى قرب مكان إقامتك من مدرسة
طفلك؟).
كٌف ستقوم أنت والوالد اآلخر بالتواصل وحل أي مشكالت تطرأ خالل تنفٌذ الترتٌبات ،و
األثر الذي ستتركه هذه الترتٌبات على طفلك.

وقث أساسي ويهى
إذا لم ٌكن قضاء الطفل وقتا ً متساوٌا ً مع كل منكما أمراً مالئماً ،فربما تفكر فً عمل ترتٌبات تسمح لكل من األبوٌن بقضاء وقت
أساسً ومهم مع الطفل ،شرٌطة أن ٌكون ذلك قابالً للتطبٌق على نحو معقول ،وٌصب فً مصلحة الطفل.

يا هى انىقث األساسي وانهاو؟
ٌتعلق هذا األمر بأن ٌقضً الطفل مع كل من األبوٌن مزٌج من عطالت نهاٌة األسبوع واالجازات وبعض األٌام واللٌالً
االعتٌادٌة .وهذا ٌعنً أن كال األبوٌن مشارك فً الروتٌن الٌومً للطفل ،إضافة إلى المشاركة فً المناسبات الخاصة (كأعٌاد
المٌالد) وغٌرها من المناسبات الهامة (كحفالت الزفاف).

صعىبات االيحثال نخطة انحربية؟
إذا كان لدى أي من األبوٌن صعوبات فً االمتثال لخطة تربٌة األطفال والتً الٌستطٌعوا حلها باالتفاق مع الوالد اآلخر ،فإن هناك
نطاقا ً من الخدمات المتاحة للمساعدة فً هذا الصدد ،مثل االستشارة وتسوٌة المنازعات .على سبٌل المثال ،قد تكون قادراً على
تغٌٌر اتفاقك القائم أو وضع خطة تربٌة جدٌدة من خالل المساعدة من اختصاصً .
اتصل بخط نصائح العالقات األسرٌة على الرقم  3000 050 123للحصول على المعلومات والمشورة ،بما فً ذلك اإلحالة إلى
الخدمات فً منطقتك التً ٌمكن أن تقدم المساعدة مثل مركز العالقات األسرٌة.

هل أنت بحاجة الى المساعدة في وضع خطة تربية األطفال؟
هناك مجموعة من الخدمات المتاحة لمساعدة الوالدٌن فً التوصل الى اتفاق حول أطفالهم ،مثل تقدٌم المشورة وتسوٌة المنازعات.
تقدم هذه الخدمات مجموعة من المنظمات بما فً ذلك مراكز العالقات األسرٌةٌ .مكن لخط مشورة العالقات األسرٌة توفٌر
المعلومات والمشورة واإلحالة إلى مجموعة من الخدمات فً منطقتكٌ .مكن أٌضا لموقع العالقات األسرٌة على اإلنترنت تقدٌم
المعلومات المناسبة.

هل أنت بحاجة للمزيد من المعلومات؟
معلومات عن وضع خطة تربٌة األطفال ،وٌمكن الحصول علٌها من6




خط نصائح العالقات األسرٌة 3000 050 123
مراكز العالقات األسرٌة وغٌرها من خدمات تسوٌة المنازعات األسرٌة (اتصل على الرقم  5400 010 765لمعرفة ما
هً الخدمات القرٌبة منك) ،و
اقرأ العالقات األسرٌة على اإلنترنت على www.familyrelationships.gov.au

