پروگرام های فرزند داری
معلومات برای والدین برای در نظر گرفتن درزمانی که یک پالن فرزند داری ایجاد می کنند
جدایی می تواند برای همه افراد درگیر دردناک باشد  -به ویژه اطفال .در طول این زمان چالش برانگیز ،اطفال ضرورت به
حمایت ،عشق و تماس با هر دو پدر و مادر خود و سایر افراد مهم ،مانند پدرکالن و مادرکالن دارند .قدری اطمینان برای آینده
همچنین برای همه مهم است.
نظام قانون خانواده پدر و مادران جدا شده را تشویق می کند که ترتیبات برای اطفال شان را در بین خودشان بدون رفتن به
محکمه بدهند .یکی از راه هایی که پدر و مادر می توانند ترتیباتی را آنها که می خواهند برای فرزندان خود بدهند از طریق
پالن فرزند داری هست.
مهم ترین چیز برای شما هنگامی که پالن فرزندداری می ریزید این است که چه چیز برای فرزند شما بهترین است.

پالن فرزند داری چیست؟
پالن فرزند داری یک توافق داوطلبانه است که مسئولیت های روزمره پدر و مادر ،مالحظات عملی در مورد زندگی روزانه
طفل ،و همچنین چگونگی موافقت و مشورت پدر و مادر در مورد مسائل مهم طویل المدت در مورد اطفال شما را پوشش می
دهد .تا زمانی که هر دو والدین به توافق برسند این پالن را می توان در هر زمان تغییر داد.

چه کسی می تواند پالن فرزند داری را بریزد؟
برای اینکه یک پالن فرزند داری تحت قانون خانواده سال  Family Law Act 5731باشد ،این پالن باید توسط هر دو
والدین طفل ریخته شود و امضا شود .اما افراد دیگر ،مانند پدرکالن و مادرکالن یا پدر و مادر ناتنی می توانند در پالن فرزند
داری شامل شوند.

پالن فرزند داری و قانون
پالن فرزند داری می تواند به هر شکل باشد ،اما برای اینکه یک پالن فرزند داری تحت قانون خانواده  5731باشد ،آن را باید
توسط هر دو والدین نوشته شده ،امضا شده و تاریخ گذاری شده باشد .آن باید عاری از هر گونه تهدید ،فشار یا اجبار ایجاد شود.
پالن فرزند داری از نظر قانونی قابل اجرا نیست و متفاوت از حکم فرزند داری است ،که توسط محکمه صادر می شود .پدر و
مادری که یک پالن فرزند داری ایجاد می کنند می توانند از محکمه بخواهند یک حکم براساس شرایط آن پالن صادر کند.
هنگامی که این احکام صادر شد ،از نظر قانونی الزام آورهستند  -آنها همان اثر هر حکم فرزندداری دیگری را دارند که توسط
یک محکمه صادر می شود.
اگر زمانی در آینده پدر و مادر به محکمه بپراسس ،محکمه باید جدیدترین شرایط پالن فرزندداری را در هنگام صدور احکام
فرزندداری در رابطه با طفل در نظر بگیرد،بشرطی که آن به بهترین وجه منافع طفل را تامین نماید .محکمه همچنین باید
میزانی را که هر دو پدر و مادر به تعهدات خود در رابطه با طفل عمل کرده اند ،که ممکن است شامل شرایط پالن فرزندداری
باشد را در نظر بگیرد.

در صورتی که یک حکم محکمه پس از اول جوالی  6002برای ترتیبات فرزندداری وجود دارد ،والدین می توانند به توافق
برسند که این ترتیبات را توسط پالن فرزندداری تغییر دهند (مگر اینکه حکم محکمه غیر آن را بگوید) .این باعث می شود که
برای پدر و مادر توافق با تغییرات بدون برگشت به محکمه آسان تر باشد.
اگر پالن فرزند داری حکم فرزند داری موجود را تغییر دهد ،شما ممکن است قادر نباشید آن قسمتهایی از حکم فرزند داری
قدیمی تان را که مغایر با شرایط پالن فرزند داری جدید تان می باشد اجرا کنید.

چه چیزی می تواند در یک پالن فرزند داری شامل شود؟
پالن شما منحصر به شرایط فردی شما خواهد بود .آن باید عملی ،ساده و تا آنجا که امکان پذیر است محکم باشد.
پالن فرزند داری می تواند به هر جنبه ای از مراقبت ،رفاه و انکشاف یک طفل رسیدگی کند .انواع چیزهایی که ممکن است در
یک پالن تحت پوشش قرار گیرند عبارتند از:










چگونه پدر و مادر مسئولیت پالن فرزند داری را اشتراک خواهند کرد و در مورد فیصله ها (مانند مکتبی که طفل
خواهد رفت) مشورت خواهند کرد
طفل با چه کسی زندگی خواهد کرد
طفل با هر یک از والدین چه زمانی را صرف خواهد کرد
طفل را با افراد دیگر ،مانند پدرکالن و مادرکالن چه زمانی را صرف خواهد کرد
طفل چگونه با هر یک از پدر و مادر یا افراد دیگر ارتباط برقرار خواهد کرد (به عنوان مثال از طریق تلیفون ،پست
الکترونیکی یا نامه)
چه ترتیباتی باید برای روزهای خاص ،مثل تولدی و رخصتی ها داده شود
چه پراسسی می تواند برای تغییر پالن یا حل و فصل هرگونه اختالف نظر در مورد این پالن مورد استفاده قرار گیرد
نگهداری از طفل * ،و
هر مسئله دیگر در مورد مسئولیت فرزند داری و یا مراقبت ،رفاه و انکشاف طفل.

* قوانین ویژه در مورد پشتیبانی از طفل در پالن فرزند داری تان (به پالن های فرزند داری  ،حمایت از اطفال و سنترلینک در زیر نگاه
کنید) اعمال می شود.

آیا من می توانم چیزهای دیگر را در پالن فرزند داری ام شامل کنم؟
برای اینکه یک پالن فرزند داری تحت قانون خانواده  5731باشد توافق شما باید به یک جنبه از مراقبت ،رفاه و انکشاف یک
طفل رسیدگی کند.
اما ،توافق شما در صورتی که چیزهای دیگر (مانند فیس نگهداری همسر یا اموال) را شامل شود هنوز هم می تواند یک پالن
فرزند داری تحت قانون خانواده باشد  ،اما آن دسته از مقررات از نظر قانونی قابل اجرا نخواهد بود .راه هایی برای ایجاد یک
توافق که ازلحاظ قانونی قابل اجرا باشد در مورد این مسائل وجود دارد ،از جمله گرفتن حکم محکمه ،با رضایت.

پالن های فرزندداری ،حمایت از اطفال و سنترلینک
هر گونه تغییر در ترتیبات مراقبت از اطفال تان می تواند بر حمایت از اطفال ،کمک عایدی و پرداختهای کمک به خانواده تاثیر بگذارد.
اگر شما یک پالن فرزند داری دارید و حمایت از اطفال  )CS( Child Supportیک نسخه از آن را دارد CS ،می تواند سطوح
مراقبت شما در ارزیابی حمایت از طفل تان در سطوح مراقبت های مشخص شده در پالن اساس قرار بدهد.
اگر پالن فرزند داری شما مقدار پرداختی برای حمایت از طفل را مشخص می کند CS ،نمی تواند آن را اجرا کند مگر اینکه آن یک
توافقنامه معتبر حمایت از طفل هم باشد و شما یا پدر یا مادر دیگراز  CSبخواهد که آن را بپذیرد.
برخی از شرایط وجود دارند که باید برآورده شوند تا  CSبتواند یک توافقنامه حمایت از اطفال را بپذیرد .به عنوان مثال ،پدر و مادرهایی
که به حمایت از اطفالی توافق می کنند که کمتر از مقدار موجود تحت فرمول حمایت از اطفال است می توانند این کار را بکنند به شرطی
که آنها مشوره حقوقی دریافت کنند.

نوع توافقی که شما می کنید ،و میزان حمایت از اطفالی که شما توافق می کنید بپردازید یا دریافت کنید ،می تواند بر مزایای مالیه خانواده
بخش  Aحمایت از اطفال شما تاثیر بگذارد .مقدار مزایای مالیه خانواده بخش  Aکه شما دریافت می کنید بر اساس فرمول ارزیابی CS
است و نه بر اساس توافقنامه حمایت از طفل.
برای کمک و معلومات با اینجا تماس بگیرید:




حمایت از طفل به شماره  131 272یا سایت www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-
 supportرا ببینید
سنترلینک (لین خانواده ها و پدر و مادرها) به شماره  136 150یا
سایت  www.humanservices.gov.au/customer/themes/familiesرا ببینید

مسائل دیگری که باید در زمان ایجاد پالن تان در نظر بگیرید.
وقتی که پالن تان را ایجاد می کنید ،شما باید معلومات موجود در این رهنما ،از جمله تکلیف های قانونی ایجاد یک پالن فرزند
داری را در نظر بگیرید .شما ممکن است مفید بیابید که مقرراتی را در پالن فرزند داری تان از آن نوعی که در باال ذکر شده
است (نگاه کنید به چه چیزی می توان در یک پالن فرزند داری شامل کرد؟) شامل کنید.
شما ممکن است مفید بیابید که روش هایی را در پالن تان برای حل و فصل اختالفات در مورد شرایط پالن تان ،یا برای تغییر
پالن در صورت ضرورت یا تغییر در شرایط طفل تان هر چه بزرگتر می شود (به عنوان مثال طفل مکتب ابتدائی یا ثانویه را
شروع می کند) را شامل کنید.
هنگامی که فیصله می کنید چه چیزی را در پالن خود شامل کنید تعدادی از مسائل مهم دیگر وجود دارند که باید در نظر
بگیرید .اگر پدر و مادر نتوانند در مورد فرزندان خود به توافق برسند ،و تصمیم به رفتن به محکمه بگیرند ،محکمه همچنین
الزم است این مسائل را در هنگام صدور حکم فرزند داری در نظر بگیرد .این مسائل در زیر تشریح شده اند.

بهترین منافع طفل
هنگامی که شما در مورد فرزندتان فیصله می کنید ضرورتهای آنها باید اول باشد و مهم ترین چیز برای شما در نظر گرفتن این
است که چه چیزی برای فرزند شما بهترین است .اطفال حق دارند هر دو پدر و مادر خود را بشناسند و حق دارند از آسیب
محافظت بشوند .اما در موقع در نظر گرفتن بهترین منافع طفل تان ،مصونیت فرزند (ان) باید اول باشد .اینها چیزهای مهمی
هستند که باید در موردشان فکر کنید .چیزهای دیگری که شما ممکن است در باره آنها فکر کنید شامل هر نظری که طفل ابراز
می کند ،رابطه طفل با هر دو پدر و مادر خود و افراد مهم دیگر برای آنها (مانند پدرکالن و مادرکالن شان) و هر گونه تکلیف
های عملی است.

مسئولیت فرزندداری مشترک برابر
به جز در مواردی که مسائل مربوط به خشونت یا سوء استفاده وجود دارد ،قانون فرض می کند که به نفع یک طفل است که
والدین مسئولیت فرزندداری مشترک برابر داشته باشند .این بدان معنی نیست که طفل باید زمان برابری را با هر یک از والدین
صرف کند .بلکه ،مسئولیت فرزندداری مشترک برابر بدان معنی است که هر دو پدر و مادر نقش برابری در فیصله در مورد
مسائل طویل المدت مهمی دارند که اطفال شما تحت تاثیر قرار می دهد ،مانند تعلیم و تربیه و مراقبت های صحی.
اگر شما توافق می کنید مسئولیت فرزندداری مشترک داشته باشید ،باید با یکدیگر مشورت کنید و تالش بکنید تصمیم مشترکی
در مورد مسائل طویل المدت بگیرید .اما ،زمانی که طفل صرف وقت با شما می کند ،معموال ضرورت ندارید برای فیصله در
مورد چیزهایی مانند آنچه طفل می خورد یا می پوشد مشوره کنید چرا که اینها معموال مسائل عمده طویل المدت نیستند.
شما ممکن است این را مفید بیابید که یک پراسسی را در پالن تان در مورد اینکه هنگامی که شما ضرورت به فیصله در مورد
مسائل طویل المدت دارید چگونه می خواهید با یکدیگر مشورت کنید.

زمان برابر
اگر صرف وقت مساوی طفل با هر یک از شما منطقا عملی است ،و در بهترین وجه به نفع طفل می باشد ،شما می توانید
ترتیبی از این نوع را در نظر بگیرید (به عنوان مثال طفل یک هفته با شما و هفته آینده با پدر یا مادر دیگر صرف کند).

" منطقا عملی " بچه معنا است؟
شما باید در نظر بگیرید که آیا دادن این نوع ترتیبات برای فرزند تان بر اساس شرایط تان عملی هست یا نه .انواع چیزهایی که
شما می توانید در موردشان فکر کنید عبارتند از:





شما و پدر یا مادر دیگر با چه فاصله ای از یکدیگر زندگی می کنید
توانایی شما و والد دیگر برای انجام این نوع ترتیبات (به عنوان مثال چه ساعت هایی کار می کنید و چقدر نزدیک به
مکتب طفل زندگی می کنید)
شما و پدر یا مادر دیگر به چه خوبی با هم ارتباط برقرار می کنید و می توانید هر مشکلی را در مورد این ترتیبات
حل و فصل کنید ،و
تاثیری که این ترتیبات بر روی فرزند شما خواهد داشت.

زمان قابل توجه و معنی دار
اگر صرف وقت برابر طفل با هر دو شما مناسب نیست ،شما می توانید ترتیبی بدهید که اجازه دهد هر دو والدین زمان قابل
توجه و معنی داری با طفل صرف کنند ،به شرطی که منطقا عملی است ،و در بهترین وجه به نفع طفل می باشد.

زمان قابل توجه و معنی دار چیست؟
این به صرف وقت طفل با هر دو پدر و مادر در ترکیبی از رخصتی های آخر هفته ،رخصتی ها و روزهای عادی و شبها
داللت می کند .و همچنین در رویدادهای خاص (مانند تولدی ها) و سایر وقایع با اهمیت (مانند عروسی ها) اشتراک می کنند.

تکلیف های پیروی از پالن فرزند داری؟
اگر هر پدر یا مادر در پیروی ازپالن فرزند داری تکلیف هایی دارند که آنها زا نمی توانند با توافق با والد دیگر حل و فصل
کنند ،طیف وسیعی از خدمات برای کمک در دسترس است مانند مشوره و حل اختالف .به عنوان مثال ،با کمک یک فرد
مسلکی ،شما ممکن است قادر به تغییر توافقنامه موجود تان و یا ایجاد پالن فرزند داری نو باشید.
برای کسب معلومات و مشوره ،از جمله ارجاع به خدمات در منطقه محلی خود که می تواند کمک کنند ،مانند مرکز روابط
خانوادگی با لین مشوره ارتباط خانواده به شماره  1800 050 321تماس بگیرید.

آیا برای ایجاد یک پالن فرزند داری به کمک ضرورت دارید؟
طیف وسیعی از خدمات برای کمک به پدر و مادر برای توافق در مورد فرزندان شان ،مانند مشوره و حل اختالف در دسترس
است .این خدمات توسط طیف وسیعی از سازمانها از جمله مراکز روابط خانوادگی ارائه می شوند .لین مشوره رابطه خانواده
می تواند معلومات ،مشوره و ارجاع به طیف وسیعی از خدمات در منطقه محلی تان ارائه کند .روابط خانوادگی آنالین همچنین
می تواند معلومات مربوطه را ارائه کند.

ضرورت به معلومات بیشتری دارید؟
معلومات در مورد ایجاد یک پالن فرزند داری را می توان از اینجا به دست آورد:
•

لین مشوره ارتباط خانواده 1800 050 321

•

مراکز ارتباط خانواده و سایر خدمات حل اختالفات خانوادگی (برای پیدا کردن خدمات نزدیک شما با
 1800 050 321تماس بگیرید) ،و

•

روابط خانواده آنالین در www.familyrelationships.gov.au

