
 

 پروگرام های فرزند داری
 معلومات برای والدین برای در نظر گرفتن  درزمانی که یک پالن فرزند داری ایجاد می کنند

 به ضرورت اطفالبرانگیز،  چالش زمان نیا طول در .اطفال ژهیو به - دردناک باشد ریدرگ افراد همه یبرا تواند یم ییجدا
 ندهیآ یبرا اطمینان قدری .کالن دارندمادر و کالنپدر مانند مهم، افراد ریسا و خود مادر و پدر دو هر با تماس و عشق ت،یحما

 .است مهم همه یبرا همچنین

 به رفتن بدون را در بین خودشان شان اطفال یبرا باتیترت که کند یم قیتشو راپدر و مادران جدا شده  خانواده قانون نظام
بدهند از طریق  خود فرزندان یبرا که می خواهند آنها ی راباتیترت ندنتوا یم مادر و پدر یی کهها راه از یکی .بدهند محکمه

  .داری هستپالن فرزند 

 .است نیبهتر شما فرزند یبرا چیز چه داری می ریزید این است کهپالن فرزند که یهنگام شما یبرا زیچ نیتر مهم

 ست؟یچ پالن فرزند داری

 روزانه یزندگ در مورد یعمل مالحظات مادر، و پدر های روزمره تیمسئول که است داوطلبانه توافق کیپالن فرزند داری 
 یم پوشش را شما اطفال مورد در مدتطویل ال مهم مسائل مورد در مادر و مشورت پدر و تموافق گیچگون نیهمچن و طفل،
 .داد رییتغ زمان هر در توان یماین پالن را  برسند توافق به نیوالد دو هر که یزمان تا .دهد

 ؟را بریزد داریپالن فرزند  تواند یم یکس چه

 دو هر توسط دیبا پالناین  ،باشد  Family Law Act 5731 سال خانواده قانون تحت داریپالن فرزند  کی برای اینکه
پالن فرزند  در دنتوان یم ناتنی  مادر و پدر ای کالنمادر و کالنپدر مانند گر،ید افراد اما .شود امضا و ریخته شود طفل نیوالد
 .شوند شامل یدار

 قانون و پالن فرزند داری

  دیبا را آنباشد،  5731 قانون خانواده تحت پالن فرزند داری کی برای اینکه اما ،باشد شکل هربه  تواند یم پالن فرزند داری
 .ایجاد شود اجبار ای فشار د،یتهد گونه هر از یعار دیباآن  شده و تاریخ گذاری شده باشد. امضا نوشته شده، نیوالد دو هر توسط

 و پدر .صادر می شود محکمه توسط که ،ی استدار فرزند حکم از متفاوت و ستین اجرا قابل یقانون نظر از یپالن فرزند دار
 .یک حکم براساس شرایط آن پالن صادر کند دنبخواه محکمه از ندنتوا یم کنندی ایجاد می پالن فرزند دار کی که یمادر

 توسط که ی را دارندگرید داریفرزند حکم هر اثر همان آنها - هستندآور الزام یقانون نظر از ،این احکام صادر شد که یهنگام
 .صادر می شود محکمه کی

 صدور احکام هنگام در داری راپالن فرزند طیشراجدیدترین  دیبا محکمه ،به محکمه بپراسس مادر و پدرزمانی در آینده  اگر
باید  همچنین محکمه .را تامین نماید طفل منافع وجه نیبهتر به آن بشرطی کهرد،یبگ نظر در طفل با رابطه در داریفرزند

داری پالن فرزند طیشرا شامل است ممکن که ،عمل کرده اند طفل با رابطه در خود تعهداته ب مادر و پدر دو هر میزانی را که
 .ردیبگ نظر در باشد را



 توافق به توانند یم نیوالد دارد، وجود داریفرزند باتیترتبرای  6002 اول جوالی از پس محکمه حکم یک که یصورت در
که  شود یم باعث نیا (.آن را بگوید ریغ محکمه حکم نکهیا مگر) داری تغییر دهندپالن فرزند توسطرا   باتیترت نیا که برسند

 .باشد تر محکمه آسان به برگشت بدون راتییتغ توافق با مادر و پدر یبرا

 یدار فرزند حکم از هاییقسمت آن نباشید قادر است ممکن شما ،د را تغییر دهدموجو یدار فرزند حکم پالن فرزند داری اگر
  .اجرا کنید باشد یم تان دیجد پالن فرزند داری طیشرا با ریمغا کهتان را  یمیقد

 ؟شامل شود پالن فرزند داری کی در تواند یم چیزی چه

 .محکم باشد است ریپذ امکان تا آنجا که و ساده ،یعمل دیباآن  .بود خواهد شمافردی  طیشرا به منحصر شما پالن

 در است ممکن که ییزهایچ انواع .کند یدگیرس طفل کی انکشاف و رفاه مراقبت، از یا جنبه هر هب تواند یم پالن فرزند داری
 :از عبارتند قرار گیرند پوشش تحت پالن کی

 طفل که یمکتب مانند) ها فیصله مورد در و خواهند کرد اشتراکرا   پالن فرزند داری تیمسئول مادر و پدر چگونه 
 مشورت خواهند کرد (خواهد رفت

 خواهد کرد یزندگچه کسی  با طفل 
 کرد خواهد صرف ی رازمان ن چهیوالد از کی هر با طفل 
 کرد خواهد صرف ی رازمان چه کالنمادر و کالنپدر مانند گر،ید افراد با را طفل 
 پست تلیفون، قیطر از مثال عنوان به) کرد خواهد برقرار ارتباط گرید افراد ای مادر و پدر از کی هر با چگونه طفل 

 (نامه ای یکیالکترون
 شود داده رخصتی ها و یتولد مثل خاص، یروزها یبرا دیبا یباتیترت چه 
 قرار گیرد استفاده پالن مورد نیا مورد در نظر اختالف هرگونه فصل و حل ای پالن رییتغ یبرا تواند یم پراسسی چه 
 و ،* طفل از ینگهدار 
 طفل انکشاف و رفاه مراقبت، ای و فرزند داری تیمسئول مورد در گرید مسئله هر. 

نگاه  ریز سنترلینک در و اطفال از تیحما ، فرزند داریپالن های  به) تان پالن فرزند داری در طفل از یبانیپشت مورد در ژهیو نیقوان* 

 .شود یم اعمال( کنید

 ؟ام شامل کنم پالن فرزند داری در را گرید یزهایچ توانم یم من ایآ

 کی انکشاف و رفاه مراقبت، از جنبه که یب دیبا شما باشد توافق 5731 خانواده قانون تحت پالن فرزند داری کی برای اینکه
  .کند یدگیرس طفل

پالن  کی تواند یم هم هنوز را شامل شود (اموال ای همسر ینگهدارفیس  مانند) گرید یزهایچ در صورتی که شما توافق ،اما
 کی جادیا یبرا ییها راه .بود نخواهد اجرا قابل یقانون نظر از مقررات از دسته آن اما ،باشد  خانواده قانون تحت فرزند داری

 .تیرضا با محکمه، حکم گرفتن جمله از دارد، مسائل وجود نیا مورد در باشد اجرا قابل یقانون لحاظکه از توافق

 سنترلینک و اطفال از تیحما ،فرزندداری یها پالن

 .گذاردب ریتاث خانواده به کمک یپرداختها و عایدی کمک، اطفال از تیحما بر تواند یم تان اطفال از مراقبت باتیترت در رییتغ گونه هر

 سطوح تواند یم CS ،را دارد آن ازیک نسخه Child Support  (CS ) اطفال از تیحما و دارید پالن فرزند داری کی شما اگر

 .اساس قرار بدهد پالن در شده مشخص یها مراقبت وحسط در تان طفل از تیحما یابیارز در شما مراقبت

یک  آن نکهیا مگر کند اجرا را آن تواند یمن CS ،می کند مشخص پرداختی برای حمایت از طفل را مقدار شما داریپالن فرزند  اگر

 .ردیبپذ را آن بخواهد که CS ازگرید مادر یا پدر ای شما و هم باشد طفل از تیحما توافقنامه معتبر

 هاییمادر و پدر مثال، عنوان به .را بپذیرد اطفال از تیحما توافقنامه کی تواندب CSبرآورده شوند تا  دیبا که وجود دارند طیشرا از یبرخ

می توانند این کار را بکنند به شرطی  است اطفال از تیحما فرمول موجود تحت مقدار از کمتر می کنند که توافق یاطفال از تیحما به که

 .دنکن افتیدر یحقوق مشوره آنها که



 خانواده یهمال یایمزا بر تواند یم ،کنید افتیدر ای بپردازید دیکن یم توافق شما ی کهاطفال از تیحما زانیم و ،توافقی که شما می کنید نوع

 CS یابیارز فرمول اساس بر دیکن یم افتیدرکه شما  A بخش خانواده یهمال یایمزا مقدار .گذاردب ریتاث اشم اطفال از تیحما A بخش

 .طفل از تیحما بر اساس توافقنامه نه واست 

 :بگیرید تماس با اینجا معلومات و کمک یبرا

 تیسا  ای  272 131به شماره  طفل از تیحما -www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child
support را ببینید 

 یا    150 136به شماره ( هامادر و پدر و ها خانوادهلین ) لینکسنتر

 را ببینید   www.humanservices.gov.au/customer/themes/familiesسایت

 ی که باید در زمان ایجاد پالن تان در نظر بگیرید.گرید مسائل

پالن فرزند  کی ایجاد یقانون یتکلیف ها جمله از ،رهنما نیا در موجود معلومات باید شما ،تان را ایجاد می کنید پالن که یوقت
 شده ذکر باال در که ینوع آن از تان پالن فرزند داری در ی رامقررات که مفید بیابید است ممکن شما .را در نظر بگیرید داری
 .شامل کنید (؟کرد شامل پالن فرزند داری کی در توان یمچه چیزی  به دیکن نگاه) است

 رییتغ یبرا ای ،تان پالن طیشرا مورد در اختالفات فصل و حل یبرا تان پالن در یی راها روش که مفید بیابید است ممکن شما
 را هیثانو ای ابتدائی مکتب طفل مثال عنوان به) تان هر چه بزرگتر می شود طفل طیشراتغییر در  ای ضرورت صورت در پالن

  .را شامل کنید( کند یم شروع

 نظر در دیبا که دیگر وجود دارند مهم مسائل از یتعداد کنید شامل خود پالن در را یزیچ چه فیصله می کنید که یهنگام
 همچنین محکمه ،بگیرند محکمه به رفتن به میتصم و برسند، توافق به خود فرزندان مورد در دنتوانن مادر و پدر اگر .دیریبگ

 .تشریح شده اند ریز در مسائل نیا .ی در نظر بگیرددار فرزند حکم صدور هنگام دررا   مسائل نیا است الزم

 طفل منافع نیبهتر

گرفتن این  نظر در شما یبرا زیچ نیتر مهم و باشد اول دیبا آنها یضرورتها می کنید فیصلهتان فرزند مورد در شما که یهنگام
 بیآس از دارند حق و را بشناسند خود مادر و پدر دو هر دارند حق اطفال .است نیبهتر شما فرزند یبرا یزیچ است که چه 

ی مهم یزهایچ هانیا .اول باشد دیبا( ان) فرزند مصونیتاما در موقع در نظر گرفتن بهترین منافع طفل تان،  .بشوند محافظت
 ابراز طفل نظری که هر شامل فکر کنیدی که شما ممکن است در باره آنها گرید یزهایچ هستند که باید در موردشان فکر کنید.

تکلیف  گونه هر و( شان کالنمادر و کالنپدر مانند) آنها رایب گرید افراد مهم و خود مادر و پدر دو هر با طفل رابطه ،می کند
 .است یعمل یها

 فرزندداری مشترک برابر تیمسئول

 است که طفل کی نفع به که می کند فرض قانون دارد، وجود استفاده سوء ای خشونت به مربوط مسائل در مواردی که جز به
 نیوالد از کی هر با ی رابرابر زمان دیبا طفل که ستین یمعن بدان نیا .باشند داشته فرزندداری مشترک برابر تیمسئول نیوالد

 مورد در فیصله در یبرابر نقش مادر و پدر دو هر که است یمعن بدان فرزندداری مشترک برابر تیمسئول ،بلکه .کند صرف
 .صحی یها مراقبت و علیم و تربیهت مانند دهد،می  قرار ریتاث تحت شما اطفال کهی دارند مهم مدتطویل ال مسائل

 یمشترک میتصم بکنید تالش و مشورت کنید گریکدی با باید ،فرزندداری مشترک داشته باشید تیمسئول دیکن یم توافق شما اگر
 در فیصله برای ندارید ضرورت معموال ،می کند شما با وقت صرف طفل که یزمان ،اما .بگیرید طویل المدت مسائل مورد در

 .ندستین طویل المدت عمده مسائل معموال هانیا که چرا مشوره کنید پوشد یم ای خورد یم طفل آنچه مانند ییزهایچ مورد

 مورد در فیصله به ضرورت شما که یهنگاماینکه  مورد در تان پالن در پراسسی را کی کهاین را مفید بیابید  است ممکن شما
 .کنید مشورت می خواهید با یکدیگر چگونه دارید طویل المدت مسائل
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 برابر زمان

 دیتوان یم شما ،می باشد طفل وجه به نفع نیبهتر در و است، یعمل منطقا شما از کی هر با ی طفلمساو وقت صرف اگر
 (.صرف کند گرید مادر یا پدر با ندهیآ هفته و شما با هفته کی طفل مثال عنوان به) بگیرید نظر در را نوع نیا از ترتیبی

 ؟بچه معنا است"  یعمل منطقا "

 که ییزهایچ انواع .تان عملی هست یا نه طیشرا اساس بر تان فرزند یبرا ترتیبات نوع نیا دادن ایآ که بگیرید نظر در باید شما
 :از عبارتند کنید فکر شانمورد در دیتوان یم شما

 دیکن یم یزندگ گریکدی از با چه فاصله ای گرید مادر یا پدر و شما 
 به کینزد چقدر و دیکن یم کار هایی ساعت چه مثال عنوان به) ترتیبات نوع نیا انجام رایب گرید والد و شما ییتوانا 

 (دیکن یم یزندگ طفل مکتب
 را در مورد این ترتیبات  یمشکل هر دیتوان یم و برقرار می کنید ارتباط هم بابه چه خوبی  گرید مادر یا پدر و شما

 و ،کنید فصل و حل
 خواهد داشت شما فرزند یرو بر ی که این ترتیباتریتاث. 

 دار یمعن و توجه قابل زمان

 قابل زمان نیوالد دو هر دهد اجازه که ترتیبی بدهید دیتوان یم شما ست،ین مناسب شما دو هر با طفل برابر وقت صرف اگر
  .می باشد طفل وجه به نفع نیبهتر در و است، یعمل منطقا که یشرط به ،صرف کنند طفل با یدار یمعن و توجه

 ست؟یچ دار یمعن و توجه قابل زمان

ها شب و یعاد یروزها و رخصتی ها هفته، آخر رخصتی های از یبیترک در مادر و پدر دو هر با طفل وقت صرف به نیا
 .اشتراک می کنند( عروسی ها مانند) تیاهموقایع با  ریسا و( های تولد مانند) خاص یدادهایرو در نیهمچن و .داللت می کند

 پالن فرزند داری؟از  پیروی یتکلیف ها

 فصل و حل گرید والد با توافق با توانند ینم زا آنها که تکلیف هایی دارند پالن فرزند داریاز در پیروی مادر یا پدر هر اگر
یک فرد  کمک با مثال، عنوان به .اختالف حل و مشوره مانند در دسترس است کمک یبرا خدمات از یعیوس فیط ،کنند

 .باشید نو پالن فرزند داری ایجاد ای و تان موجود توافقنامه رییتغ به قادر است ممکن شما مسلکی،

 روابط مرکز مانند د،نکن کمک تواند یم که خود یمحل منطقه در خدمات به ارجاع جمله از مشوره، و معلومات کسب یبرا

  .تماس بگیرید 321 050 1800 شماره به ارتباط خانواده مشوره لین با یخانوادگ

 ؟به کمک ضرورت دارید پالن فرزند داری کی برای ایجاد ایآ

 دسترس در اختالف حل و مشوره مانند ،شان فرزندان مورد در توافق برای مادر و پدر به کمک یبرا خدمات از یعیوس فیط
 خانواده مشوره رابطه لین .می شوند ارائه یخانوادگ روابط مراکز جمله از سازمانها از یعیوس فیط توسط خدمات نیا .است

 نیهمچن نیآنال یخانوادگ روابط .کند ارائه تان یمحل منطقه در خدمات از یعیوس فیط به ارجاع و مشوره معلومات، تواند یم
 .کند ارائه را مربوطه معلومات تواند یم

 ؟ی داریدشتریب معلومات به ضرورت

 :وردآ دست بهاینجا  از توان یم را پالن فرزند داری کیایجاد  مورد در معلومات

 321 050 1800 لین مشوره ارتباط خانواده •



               با شما کینزد تخدما دنکر دایپ یبرا) یخانوادگ اختالفات حل خدمات ریسا و خانواده ارتباط مراکز •
 و ،(تماس بگیرید 321 050 1800

 www.familyrelationships.gov.au در نیآنال خانوادهروابط  •

http://www.familyrelationships.gov.au/

