
 

 

 مساعدة الوالدان بعد االنفصال
عندما ٌصل الخالؾ باألسر المنفصلة إلى نزاع شدٌد حول ترتٌبات رعاٌة األطفال، تقوم الحكومة األسترالٌة بتموٌل برنامج األوامر 

 Post)( وبرنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصالParenting Orders Programالخاصة برعاٌة األطفال )
Separation Cooperative Parenting) .لمساعدة الوالدان على التركٌز على أطفالهم 

( وتسّاٍج Parenting Orders Program) ٍا هى تسّاٍج األواٍس اىخاصة تسعاٌة األطفاه

 Post Separation Cooperative) خدٍات اىتستٍة اىتعاوٍّة عقة االّفصاه
Parenting)؟ 

( وبرنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال Parenting Orders Program) برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال
(Post Separation Cooperative Parenting)  هً برامج خاصة برعاٌة األطفال عقب االنفصال فً إطار قانون األحوال
. فهذه البرامج تساعد الوالدان المنفصالن، الذٌن هما فً نزاع شدٌد، على التعّرؾ على كٌفٌة تأثٌر (Family Law Act)لشخصٌة ا

نزاع الوالدٌن على األطفال ولماذا ٌحتاج األطفال أن تكون عالقة الوالدان داعمة لبعضهما البعض. تساعد هذه البرامج الوالدان على 
 ات الطفل، بدالً من النزاع، ووضع ترتٌبات تسمح للوالدان وؼٌرهما من أفراد األسرة بقضاء وقت مع الطفل.التركٌز على احتٌاج

 Parenting Ordersٍا اىفائدة ٍِ حضىز تسّاٍج األواٍس اىخاصة تسعاٌة األطفاه )
Program؟) 

المتعلقة برؤٌة أطفالها كما أنها ال تستطٌع تنفٌذ األوامر ال تتمكن األسرة المنفصلة ، فً بعض األحٌان، من االتفاق حول الترتٌبات 
الخاصة برعاٌة األطفال. قد ٌلجأ الوالدان إلى المحكمة للحصول على أوامر خاصة برعاٌة األطفال ولكنهما ٌجدان صعوبة فً االلتزام 

( مساعدة الوالدان على اكتشاؾ Parenting Orders Program) بتلك األوامر.  بإمكان برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال
 ما ٌرٌده األطفال وٌحتاجون إلٌه فً مختلؾ أعمارهم ومراحل نموهم.

 (Post Separationٍا اىفائدة ٍِ حضىز تسّاٍج خدٍات اىتستٍة اىتعاوٍّة عقة االّفصاه 
(Cooperative Parenting؟ 

ٌجعل أطفالهم ؼٌر سعداء ولكنهم ٌشعرون بأّنه ال ٌوجد شًء ٌمكنهم القٌام به ٌعلم العدٌد من اآلباء المنفصلٌن بأّن النزاع فٌما بٌنهما 
 حٌال ذلك. قد ٌعانً األطفال عاطفٌاً حتى عندما ٌبدون على ما ٌرام فً الظاهر. بإمكان برنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال

(Post Cooperative Parenting Separation ) ّؾ على ما ٌحتاجه األطفال بعد انفصال والدٌهما وإٌجاد مساعدتكم على التعر
 طرق لمساعدة أطفالكم.

ال ٌتعلّق بتسوٌة النزاعات  (Post Separation Cooperative Parenting) فبرنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال
ى األطفال وما ٌمكنكم القٌام به حٌال ذلك كأفراد. بإمكان مع الوالد اآلخر. إنما هو حول كٌفٌة تأثٌر النزاع بٌن الوالدٌن المنفصلٌن عل

 هذه الخدمة مساعدتكم على التعّرؾ على كٌفٌة مساعدة طفلكم، سواء كان هذا الطفل ٌعٌش معكم أو ال ٌعٌش معكم.



 

 

 ؟(Parenting Orders Program) ٍا ٍدة تسّاٍج األواٍس اىخاصة تسعاٌة األطفاه

مع األسر طالما هم بحاجة إلى ذلك.  وقد ٌكون ( Parenting Orders Program) برعاٌة األطفالٌعمل برنامج األوامر الخاصة 
 ذلك لثالثة أشهر أو قد تصل المدة إلى عامٌن.

 (Post Separationٍا اىَدة اىتً ٌستغسقها تسّاٍج خدٍات اىتستٍة اىتعاوٍّة عقة االّفصاه 
(Cooperative Parenting؟ 

 (Postتستؽرق الندوة التثقٌفٌة فً العادة حوالً نصؾ ٌوم. من الممكن أن ٌقدم برنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال 
(Separation Cooperative Parenting.بعد ذلك، المزٌد من اإلرشاد والدعم. قد ٌستؽرق ذلك بضع أسابٌع أو عدة أشهر ، 

 ٍاذا ىى شعست تعدً األٍاُ؟

( وبرنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال Parenting Orders Program) رنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفاللدى ب
(Post Separation Cooperative Parenting)   ترتٌبات قائمة لحماٌة العمالء والموظفٌن.  إذا ساورتكم المخاوؾ حول

 ر العاملٌن بالخدمة فً أقرب وقت ممكن. سالمتكم أو سالمة أطفالكم، ٌنبؽً علٌكم إخطا

 هو سٍنىُ طفيً تأٍاُ؟

وبرنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب  (Parenting Orders Program) ٌولً برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال
وركم القلق بشأن أهمٌة بالؽة ألمان كافة أفراد األسرة. إذا سا (Post Separation Cooperative Parenting)االنفصال 

 سالمة طفلكم، ٌمكنكم مناقشة هذا األمر مع الموظفٌن. 

 Parenting Ordersٍِ اىري ٌَنْه حضىز تسّاٍج األواٍس اىخاصة تسعاٌة األطفاه )
Program وتسّاٍج خدٍات اىتستٍة اىتعاوٍّة عقة االّفصاه )Post Separation 

Cooperative) (Parenting ؟ 

المنفصلٌن الذٌن ال ٌتحدثون مع بعضهم البعض أو الذٌن لدٌهم مشاكل حول ترتٌبات رعاٌة األطفال أو لدٌهم أوامر ٌمكن للوالدٌن 
(.  ٌمكنكم حضور بعض Parenting Orders Program) صادرة عن المحكمة حضور برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال

 البرامج بمفردكم أو ٌمكنكم الحضور كزوجٌن أو كأسرة.  كما ٌمكن أٌضاً شمل األطفال. 

ٌستطٌع الوالدان المنفصالن اللذان ال ٌستطٌعون التواصل من دون المشاجرة كذلك حضور برنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب 
. ستعمل الخدمات على تحدٌد أوقات مختلفة للوالدٌن للحضور حتى (Post Separation Cooperative Parentingاالنفصال )

 ال ٌلتقوا ببعضهم البعض. البرنامج موّجه لكال الوالدٌن ُكّل بمفرده وهو مفٌد حتى ولو حضر أحد الوالدٌن فقط.

 Parenting Ordersٍا اىري ٌحدث خاله تسّاٍج األواٍس اىخاصة تسعاٌة األطفاه )
Program؟) 

(. وٌشمل ذلك التحدث Parenting Orders Programء عدٌدة قد تحدث فً إطار برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال )أشٌا
إلى مستشار األسرة وحضور ندوة خاصة بتقدٌم المعلومات والمشاركة فً مجموعة تعلٌمٌة مع أسر أخرى لدٌها نفس المشاكل وإذا ما 

 تسوٌة  النزاع األسري .كان الوالدان على استعداد، محاولة 



 

 

 (Post Separationٍا اىري ٌحدث خاله تسّاٍج خدٍة اىتستٍة اىتعاوٍّة عقة االّفصاه 
(Cooperative Parenting؟ 

 (Post Separation Cooperativeأشٌاء عدٌدة قد تحدث فً إطار برنامج خدمة التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال 
(Parenting تثقٌفٌة متاحة مع أسر أخرى لدٌها نفس المشاكل. سٌقوم مستشار األسرة بتقدٌم أنواع أخرى من . فهناك دائماً ندوات

 الدعم اعتماداً على احتٌاجاتكم. وستقوم الخدمة بتوضٌح ما الذي ٌمكنكم توقعه عند التحدث إلٌها.

 ٍا اىَساعدات اىَتاحة ىطفيً هْاك؟

. Parenting Orders) (Programر برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال بإمكان األطفال التحدث إلى مستشار األسرة فً إطا
كما ٌمكنهم أٌضاً المشاركة فً جماعة مع أطفال آخرٌن ممن تعانً أسرهم من مشكالت شبٌهة.  وهذا ٌساعدهم على فهم ماذا ٌحدث فً 

 األسر.

موّجه لمساعدة األطفال من ( Post Separation Cooperative Parenting) برنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال
خالل آبائهم. قد ٌكون بمقدور بعض المنظمات تقدٌم االستشارات أو ؼٌرها من المساعدات المتخصصة لألطفال فً إطار برنامج 

 مختلؾ؛ أو قد تقترح هذه المنظمات خدمات محلٌة أخرى. ٌمكنكم مناقشة احتٌاجات طفلكم مع الخدمة فً أي وقت.

 Parenting Ordersٍتى ٌَنًْْ استخداً تسّاٍج األواٍس اىخاصة تسعاٌة األطفاه )
Program وتسّاٍج خدٍات اىتستٍة اىتعاوٍّة عقة االّفصاه )Post Separation 

Cooperative) (Parenting؟ 

تحوٌل والد/والدة طفلكم اآلخر إلى أحد  قد تشجع المحكمة الوالدٌن أو تأمرهما بحضور أحد البرنامج أو الخدمات.  وقد ٌتم تحوٌلكم أو
 ( أو أحد برامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصالParenting Orders Programبرامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال )

(Post Cooperative Parenting Separation )من قبل خدمة التواصل مع األطفال(Children’s Contact Service) 
مراكز العالقات األسرٌة أو من قبل مستشار األسرة أو من قبل أي خدمة أخرى تقوم بمساعدة أسرتكم فً مرحلة ما بعد  أو أحد

 Parentingاالنفصال. فً بعض األحٌان، قد ٌقرر الوالدان من تلقاء أنفسهم حضور أحد برامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال )
Orders Programالتربٌة التعاونٌة عقب االنفصال ( أو أحد برامج خدمات(Post Separation Cooperative 

Parenting). 

 هو ٍا أقىىه ٌُعاٍو تسسٌة؟

 (، كل ما تقولونه ضمن برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفالFamily Law Actنعم، بموجب قانون األحوال الشخصٌة )
(Parenting Orders Program أو برنامج خدمات التربٌة )التعاونٌة عقب االنفصال(Post Separation Cooperative 

Parenting)  ًباستثناء ظروؾ معٌنة، مثل منع خطر جسٌم ٌهدد حٌاة شخص ما أو للحٌلولة دون وقوع جرٌمة. إال أنه  -ٌظل سرا
خطر تعرضه إلساءة  ٌتوجب على مستشار األسرة وممارس تسوٌة النزاعات األسرٌة اإلبالغ عن أي إساءة معاملة للطفل أو عن

 المعاملة إلى السلطات وقد ٌتّم استخدام ذلك كدلٌل فً ظل ظروؾ معٌنة. 

 مٌ سٍتنيف ذىل؟

أو  (Parenting Orders Program)قد ُتفرض علٌكم فً بعض األحٌان الرسوم لحضور برنامج األوامر الخاصة برعاٌة األطفال
. ٌعتمد المبلػ الذي تحتاجون Post Separation Cooperative Parenting)) برنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال

إلى دفعه على إمكاناتكم المادٌة. ٌرجى إطالع الخدمة فً حال كنتم من ذوي الدخل المنخفض أو تمرون بضائقة مالٌة لٌكون بمقدورها 
 وضع الترتٌبات الالزمة لضمان أن تتمكنوا رؼم ذلك من حضور البرنامج.



 

 

 إىى اىَحنَةاىرهاب 

فً حال قررتم اللجوء إلى المحكمة للحصول على قرار منها بخصوص طفلكم، قد توصٌكم المحكمة أو تأمركم أو توصً الوالد اآلخر 
 Post Separation)أو تأمره أو توصً كلٌكما أو تأمركما بالمشاركة فً برنامج خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال 

Cooperative Parenting) من الممكن أن تصدر المحكمة أمراً بحضور هذه البرامج فً أي وقت خالل فترة اإلجراءات .
تً القانونٌة.  قد تأمركم المحكمة أٌضاً بأن تشاركوا أنتم والوالد اآلخر فً عملٌة تسلٌم الطفل تحت اإلشراؾ أو باإلشراؾ على الفترة ال

 (. Children’s Contact Service) طفالتقضونها مع الطفل فً إحدى خدمات التواصل مع األ

فً حال عدم التزامكم أو التزام الوالد اآلخر بأمر خاص برعاٌة األطفال، قد تصدر المحكمة قراراً إضافٌاً بحضوركم أحد برامج 
راً . وقد تصدر المحكمة كذلك أم(Post Separation Cooperative Parenting)خدمات التربٌة التعاونٌة عقب االنفصال 

 للشخص الذي لم ٌلتزم باألمر بدفع األتعاب القانونٌة التً تحملها الطرؾ اآلخر أثناء اإلجراءات. 

( أو Parenting Orders Program) مٍف أجد تسّاٍجاً حىه األواٍس اىخاصة تسعاٌة األطفاه

 Post Separation Cooperative)تسّاٍجاً حىه خدٍات اىتستٍة اىتعاوٍّة عقة االّفصاه
Parenting) 

  على الرقم (Family Relationship Advice Line)ٌمكنكم االتصال بخط المشورة حول العالقات األسرٌة 
)باستثناء أٌام العطل  مساء أيام السبت 4صباحاً إلى  00مساء من اإلثنين إلى الجمعة ومن  8صباحاً و 8بٌن الساعة  1800 050 321

دتكم على العثور على أقرب برنامج أو خدمة إلٌكم أو اقتراح خدمة أخرى مالئمة متوفرة على مقربة الرسمٌة الوطنٌة(. فبإمكانهم مساع
 منكم.

علومات للعثور على م www.familyrelationships.gov.auٌمكنكم أٌضاً زٌارة موقع العالقات األسرٌة اإللكترونً على الرابط 
 حول الخدمات األخرى المتعلقة بالعالقات األسرٌة.  

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

