
 

 

 اإلشراف على السيارات وعملية تسليم الطفل
عندما ٌصل الخالف باألسر المنفصلة إلى مستوى حاٍد من النزاع أو فً حال وجود مخاوف من وقوع عنف، تقوم الحكومة 

( للعمل على تسلٌم األطفال من أحد Children’s Contact Servicesاألطفال )األسترالٌة بتموٌل خدمات التواصل مع 
 الوالدٌن إلى اآلخر بشكل آمن ولإلشراف على الزٌارات حتى ٌتسنى لكال الوالدٌن قضاء بعض الوقت مع أطفالهما.

 (؟Children’s Contact Service) يا انًقصىد بخذيت انخىاصم يع األطفال

( أطفال األسر المنفصلة على تأسٌس عالقة مع الوالد Children’s Contact Services) مع األطفال تساعد خدمات التواصل
اللذٌن ال ٌعٌشون معه أو الحفاظ على أواصر عالقتهم به.  فعندما تنفصل األسر وٌصبح انتقال الطفل من أحد الوالدٌن إلى اآلخر 

 ( مكاناً محاٌداً لعملٌات التسلٌم.Children’s Contact Service) مشكلة، توّفر عندها خدمة التواصل مع األطفال

من الممكن أن تقوم الخدمة، عند الضرورة أو تبعاً ألمر صادر عن المحكمة، باإلشراف على الوقت الذي ٌقضٌه األطفال مع أحد 
وفً بعض األحٌان بسبب عدم   الوالدٌن أو أفراد األسرة اآلخرٌن.  وٌرجع ذلك فً بعض األحٌان إلى وجود ادعاءات بوقوع عنف.

 اعتٌاد الطفل على أحد الوالدٌن أو أحد أفراد األسرة نظراً لعدم قضائهما وقتاً طوٌالً معاً أو عدم قضائهما أي وقت معاً. 

 يا انًقصىد بانزَاساث ححج اإلششاف؟

ن أو أحد أفراد األسرة اآلخرٌن، من عندما ٌحتاج الطفل إلى مكان آمن ٌسهل اإلشراف علٌه لقضاء بعض الوقت مع أحد الوالدٌ
( باإلشراف على تلك Children’s Contact Service) الممكن أن ٌقوم عندها المسؤول من خدمة التواصل مع األطفال

 الزٌارة.

 يا انًقصىد باإلششاف عهً عًهُت انخسهُى؟

الدٌن أو أحد أفراد األسرة اآلخرٌن ممن ال إلى أحد الو« لتسلٌم الطفل»قد توجد فً بعض األحٌان عند انفصال األسر ضرورة 
ففً الحاالت التً ال ٌشعر أي من الوالدٌن باالرتٌاح عند لقائه وجهاً لوجه مع «.   إعادته مرة أخرى»ٌقدمون الرعاٌة الٌومٌة له ثم 

التسلٌم أو  ( على تسهٌل عملٌةChildren’s Contact Serviceاآلخر، ٌقوم المسؤول من خدمة التواصل مع األطفال )
 اإلشراف علٌها.

 (Children’s Contact Servicesانًحاكى وخذياث انخىاصم يع األطفال)

إذا قررتم اللجوء إلى المحكمة للحصول على قرار منها بشأن طفلكم، قد تأمركم المحكمة بالمشاركة فً خدمة التسلٌم تحت اإلشراف 
د أو أفراد األسرة اآلخرٌن فً مقر محدد تابع إلحدى خدمات التواصل مع أو اإلشراف على الفترة التً ٌقضٌها الطفل مع الوال

 (.Children’s Contact Service) األطفال

 Children’s Contact)وفً حال صدور قرار من المحكمة ٌلزمكم بالحضور إلى إحدى خدمات التواصل مع األطفال 
Service)  ،ستبذل الخدمة ما فً وسعها لمساعدتكم على االلتزام بالقرار إذا ما استوفٌتم أنتم والوالد اآلخر المعاٌٌر الخاصة بها ،



 

 

( غٌر Children’s Contact Serviceوإذا ما كانت الخدمة تملك الَمرافق والموارد المالئمة.  فخدمة التواصل مع األطفال )
 مقٌدة بقرار المحكمة.

 Children’s)الرجوع إلى المحكمة فً حال انقضاء مدة سرٌان القرار أو إذا لم ٌعد بإمكان خدمة التواصل مع األطفالٌمكنكم 
Contact Service)  االستمرار فً تقدٌم خدماتها أو إذا أوصتكم الخدمة أو أوصت الوالد اآلخر بإجراء تعدٌل على القرار

وافقتكما كتابة على الترتٌبات الجدٌدة الخاصة بقضاء الوقت مع طفلكما، قد ٌتعٌن علٌكما أن كتابٌاً. إذا أبدٌتم أنتم والوالد اآلخر م
تعودا إلى المحكمة للحصول على قرار بالموافقة على ذلك. ستقوم المحكمة بإصدار قرار الموافقة فقط فً حال كان ذلك فً مصلحة 

 الطفل.

( بمشاركتكم أو مشاركة الوالد اآلخر فً برنامج Children’s Contact Service) قد توصً خدمة التواصل مع األطفال
. كما ٌمكن للمحكمة أن تصدر قراراً (Post Separation Cooperative Parenting) للتربٌة التعاونٌة عقب االنفصال

عترض سبٌل أي من بحضور برامج أخرى فً أي وقت أثناء اتخاذ اإلجراءات القانونٌة فً محاولة منها لتذلٌل العقبات التً ت
 الوالدٌن فٌما ٌتعلق بقضاء وقت مع طفلهما.

 Children’s Contact)ومن الممكن أن تقرر المحكمة طلب الحصول على التقارٌر من خدمة التواصل مع األطفال 
Service)ٌ مكن أن ٌساعدها . حٌث ٌمكن أن تزودها تلك التقارٌر بمعلومات عن الوقت الذي ٌتّم قضاؤه مع الطفل لدى الخدمة كما

 فً اتخاذ قرار حول السماح بإجراء زٌارات من دون اإلشراف علٌها .

 يا انزٌ َحذد أثُاء انزَاساث ححج اإلششاف؟

 Children’s Contact) ٌنبغً أن تكون تلك الزٌارات وقتاً مفعماً بالسعادة للطفل. لذلك تملك خدمة التواصل مع األطفال
Service) ا أّن لدٌها مجموعة من األنشطة المخصصة لألطفال التً ٌمكن للوالدٌن استخدامها. سٌقوم عدداً من األلعاب كم

( بمراقبة التفاعل بٌن الطفل والوالد/الوالدة فً كل Children’s Contact Service) المسؤول من خدمة التواصل مع األطفال
 األوقات.

 Children’s Contact)يٍ انزٌ َسخطُع االسخعاَت بخذيت انخىاصم يع األطفال
Service)؟ 

(. كما ٌمكنكم Children’s Contact Serviceٌمكن لألسر المنفصلة أن تتلقى العون من إحدى خدمات التواصل مع األطفال )
( سواء تزوجتم فً السابق والد/والدة الطفل أو Children’s Contact Service) االستفادة من خدمة التواصل مع األطفال

 أم لم تقوموا بذلك. أقمتم معهم

 (؟Children’s Contact Service) يخً ًَكٍُُ االسخعاَت بخذيت انخىاصم يع األطفال

( طواعٌة أو ألّن المحكمة أصدرت قراراً Children’s Contact Service) ٌمكنكم االستعانة بخدمة التواصل مع األطفال
ٌتم اإلشراف على عملٌة تسلٌم األطفال أو على الوقت اللذٌن ٌقضونه  بوجوب استخدامكم للخدمة.   فبإمكان المحكمة أن تقرر بأن

 مع أحد الوالدٌن أو أحد أفراد األسرة اآلخرٌن.

 Children’s Contact)يا انًعهىياث انخٍ سخزودٍَ بها خذيت انخىاصم يع األطفال 
Service) ؟ 

ضٌح قواعد السالمة الخاصة باستخدام الخدمة ( بتوChildren’s Contact Serviceستقوم خدمة التواصل مع األطفال )
 باإلضافة إلى إطالعكم على الخدمات األخرى المتاحة لمساعدتكم.



 

 

 يارا َجب أٌ أقىل نطفهٍ حىل عًهُت انخىاصم ححج اإلششاف؟

ن أو بأّنه سٌقضً تحدثوا إلى طفلكم بكلمات بسٌطة وواضحة. وأخبروه أٌن سٌتم لقاؤه بوالده/والدته أو بأحد أفراد األسرة اآلخرٌ
 Children’s) بعض الوقت معهم.  صفوا له المكان على أنه مكان آمن وودي. خذوه فً زٌارة إلى خدمة التواصل مع األطفال

Contact Service)  قبل بدء الزٌارات أو عملٌات التسلٌم تحت اإلشراف.  تأكدوا من أّن طفلكم ٌعرف مع من سٌلتقً والمدة
 التً سٌقضٌها معه ومن الذي سٌأخذه بعد ذلك إلى المنزل بعد انتهاء الزٌارة.

 إنً يخً َكىٌ اإلششاف عهً انىقج انزٌ َقضُه أحذ انىانذٍَ يع انطفم ضشوسَاً؟

العالقة بٌن الطفل ووالدٌه بحٌث ال ٌكون هناك داٍع لعملٌة اإلشراف بعد ذلك.   إال أنه فً بعض األحٌان قد تمتد غالباً ما تتحسن 
فترة اإلشراف لبعض الوقت.  أما إذا كان اإلشراف على الزٌارات أو على التسلٌم بموجب قرار من المحكمة فإنه سٌستمر إلى أن 

 تقرر المحكمة خالف ذلك.

 بعذو األياٌ؟ يارا نى شعشث

(  ترتٌبات قائمة لحماٌة العمالء والموظفٌن. إذا ساورتكم Children’s Contact Serviceلدى خدمة التواصل مع األطفال )
 المخاوف حول سالمتكم أو سالمة أطفالكم، ٌنبغً علٌكم إخطار العاملٌن بالخدمة فً أقرب وقت ممكن.

 هم سُكىٌ طفهٍ بأياٌ؟

 بشأن سالمة أطفالكم خالل الزٌارات، قوموا بمناقشة هذا األمر مع خدمة التواصل مع األطفالإذا ساورتكم المخاوف 
(Children’s Contact Service.قبل الزٌارة األولى ) 

( Children’s Contact Service) هم َُعايم يا أقىنه نذي خذيت انخىاصم يع األطفال

 بسشَت؟

( ٌمكن تقدٌمه كدلٌل Children’s Contact Serviceالتواصل مع األطفال ) كال، فكل ما ٌصدر من قول أو فعل لدى خدمة
( بتقدٌم تقارٌر بمالحظات المسؤولٌن Children’s Contact Serviceإلى أي محكمة. وقد تقوم خدمة التواصل مع األطفال )

 إلى محام مستقل موكل بتمثٌل طفلكم.أثناء الزٌارة أو عملٌة التسلٌم تحت اإلشراف لكم أو إلى المحكمة أو إلى محامٌكم أو 

 هم سخكىٌ عًهُت اإلششاف يحاَذة؟

( إلى أي من الطرفٌن. فتركٌزهم على Children’s Contact Service) ال ٌنحاز المسؤولون لدى خدمة التواصل مع األطفال
 الطفل ولٌس على النزاع الدائر بٌن الوالدٌن أو أفراد األسرة اآلخرٌن.

 كى سُخكهف رنك؟

رسوماًعلى الزٌارات وعملٌات التسلٌم تحت اإلشراف.  Children’s Contact Service)تفرض خدمة التواصل مع األطفال )
ٌرجى إطالع الخدمة فً حال كنتم من ذوي الدخل المنخفض أو تمرون بضائقة مالٌة لٌكون بمقدورها وضع الترتٌبات الالزمة 

 لضمان حصولكم على الخدمة.



 

 

 ؟Children’s Contact Service)) انخىاصم يع األطفالكُف أحصم بخذيت 

 Family)لمزٌد من المعلومات وللحصول على تفاصٌل االتصال بهذه الخدمات، اتصلوا بخط المشورة حول العالقات األسرٌة
Relationship Advice Line) ويٍ  يساًء يٍ اإلثٍُُ إنً انجًعت، 8صباحاً و 8بٌن الساعة  1800 050 321 على الرقم

 )باستثناء أٌام العطل الوطنٌة الرسمٌة(. يٍ بعذ انظهش أَاو انسبج 4صباحاً و 00انساعت 

  www.familyrelationships.gov.au يمكنكم أيضاً زيارة موقع العالقات األسرية اإللكتروني على الرابط

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

