
 

 مركز العالقات األسرٌة
 مساعدة األسر فً بناء عالقات أفضل

 تعزٌز العالقات األسرٌة 
   مساعدة األسر على البقاء معا 
 مساعدة األسر خالل مرحلة االنفصال 

 المساعدة؟كٌف ٌمكن لمركز العالقات األسرٌة تقدٌم 

ٌقدم مركز العالقات األسرٌة المساعدة لك وذلك بتزوٌد المعلومات حول العالقات األسرٌة فً جمٌع مراحلها سواء فً تأسٌس 
كما ٌمكن لموظفً المركز إحالتك إلى  عالقات جدٌدة، أو تذلٌل الصعاب التً تؤثر فً العالقات أو فً التعامل مع حاالت االنفصال.

 خرى التً ٌمكن أن تساعدك.بعض الخدمات األ

إن كنت تمر بتجربة انفصال، فسوف ٌتحدث موظفو المركز معك من أجل مساعدتك  للتركٌز على احتٌاجات أطفالك، وتقدٌم العون 
 لك فً اتخاذ قرار حول الخطوة القادمة التً ٌجب القٌام بها.

اآلخرٌن من أجل مساعدتك على قبول اتخاذ الترتٌبات المتعلقة كما توفر المراكز جلسات مشتركة مع الوالد اآلخر أو أفراد األسرة 
 بتربٌة األطفال.

 وتقدم المراكز أٌضا  طٌفا  من الخدمات والبرامج األخرى مثل عقد جلسات وندوات لتبادل المعلومات واكتساب المعرفة.

 هل تقدم هذه الخدمات مجاناً؟

كما تقدم المراكز جلسات مشتركة مجانٌة تصل  حاالت والجلسات الفردٌة مجانا .تقدم مراكز العالقات األسرٌة المعلومات وتوفر اإل
 05أو أكثر بواقع  050555تفرض المراكز أجورا  على العمالء الذٌن ٌصل دخلهم السنوي اإلجمالً إلى  مدتها الى ساعة واحدة.

تقدم المراكز الساعات الثانٌة  المنازعات األسرٌة. دوالرا  للساعة الواحدة، وذلك عن الساعات الثانٌة والثالثة من جلسة تسوٌة
دوالر،  050555والثالثة من الجلسات المشتركة لتسوٌة المنازعات األسرٌة مجانا  للعمالء الذٌن ٌقل دخلهم السنوي اإلجمالً عن 

لسٌاستها الخاصة بتحدٌد  أو ٌتلقون مساعدات الضمان الصحً واالجتماعً الخاصة بالكومنولث. قد تفرض المراكز رسوما  وفقا  
الرسوم  إن كانت هناك حاجة إلى عقد جلسات مشتركة أخرى. سٌناقش موظفو المركز مسألة تلك الرسوم معك قبل البدء فً 

 الجلسات المشتركة لتسوٌة المنازعات.

 هل ٌجب أن أقوم بالحجز؟

المعلومات حول البرامج والخدمات المتوافرة فً منطقتك ال تحتاج إلى القٌام بالحجز من أجل الحصول على المعلومات، بما فً ذلك 
  المحلٌة، والتً تساعدك على تعزٌز أواصر العالقات األسرٌة.

ٌرجى االتصال أو زٌارة مركز العالقات األسرٌة  إن كنت تمر بتجربة انفصال، بإمكانك حجز موعد من أجل إجراء مقابلة خاصة.
 لحجز موعد.



 

 من ٌستطٌع الحضور معك؟

إال أن حضور  .المحامً الخاص بك بما فً ذلك، معك داعما   أو شخصا   أفراد األسرة، ٌمكنك إحضار فرد من إذا كان مناسبا  
إن كنت تخطط إلحضار محامٌك الخاص معك، فعلٌك مناقشة األمر مع  المحامٌن إلى المراكز أمر متروك لتقدٌر مقدم الخدمة.

 المركز فً وقت مبكر قدر اإلمكان.

 ا لو احتجت إلى مترجم فوري؟ماذ

 ٌتخذ المركز الترتٌبات لتأمٌن مترجم فوري عند الحاجة.

 هل ستبقى بٌاناتً الشخصٌة سرٌة؟

ال تكشف المراكز النقاب عن المعلومات إال لو سمحت أنت بذلك أو إن كان ذلك  خصوصٌتك أمر مهم عندنا، وستتم حماٌتها.
 ص ما من األذى على سبٌل المثال.مطلوبا  بحكم القانون، من أجل حماٌة شخ

 السالمة

ٌتعٌن علٌك إبالغ  تلتزم المراكز بتوفٌر بٌئة آمنة، وتتخذ كافة الترتٌبات التً من شأنها مساعدتك فً تأمٌن سالمتك وسالمة أطفالك.
 موظفً المركز بأسرع ما ٌمكن إن ساورتك أي مخاوف.

 أٌن ٌمكننً الحصول على مزٌد من المعلومات؟

فً حالة عدم وجود مراكز فً  خط نصائح العالقات األسرٌة معلومات عن مراكز العالقات األسرٌة وموقع أقرب مركز إلٌك.ٌؤمن 
 منطقتك، ٌوفر لك خط  النصائح المعلومات وإسداء المشورة، وإحالتك إلى خدمات أخرى التً تستطٌع مساعدتك.

مساًء من ٌوم االثنٌن حتى  0صباحاً والساعة  0بٌن الساعة  3000 050 123على الرقم   بخط نصائح العالقات األسرٌةاتصل 
ٌوفر خط النصائح خدمات المترجمٌن الفورٌٌن إن اقتضت  مساًء ٌوم السبت. 4صباحاً حتى الساعة  30الجمعة، ومن الساعة 

 الضرورة.

بالتغٌٌرات التً طرأت على نظام قانون  توفر خدمة العالقات األسرٌة على اإلنترنت إمكانٌة الوصول إلى المعلومات المتعلقة
بمقدورك معرفة أقرب مراكز العالقات األسرٌة إلٌك  األسرة، وعن مشكالت العالقات األسرٌة والخدمات المتوفرة لمساعدة األسر.

 من خالل خدمة العالقات األسرٌة على االنترنت.

  www.familyreationships.gov.au :قم بزٌارة موقع خدمة العالقات األسرٌة اإللكترونً على العنوان

http://www.familyreationships.gov.au/

