
 

 مرکز روابط خانوادگی
 بهتر روابط جادیا برای ها خانىاده به کمک

 یخانوادگ روابط تیتقو •

 برای با هم ماندن ها خانواده به کمک •

 ییجدادر زمان  ها خانوادهکمک به  •

 ؟کمک کند می تواند یخانوادگ روابط مرکز کی چگونه

 روابط یریگ شکل-کند  کمک مراحل تمام در یخانوادگ روابط درباره معلومات ارائه با شما به تواند یم یخانوادگ روابط مرکز
 تواند یم که یگرید خدمات به را شما دنتوان یمهمچنین  مرکز کارکنان .ییجدا با کنار آمدن ای رابطه یتکلیف ها بر غلبه ،نو

 .کند معرفی کنند کمک

 خود اطفال یضرورتها رب ندنک کمک شما به صحبت خواهند کرد تا شما با مرکز کارکنان ،شدن هستید جدا حال در شما اگر
 .دیبکن دیبا چهبعدا  دیریگب میتصمکمک خواهند کرد  شما به و کنید توجه

 مورد در شود کمک شما به کنند تا ارائه را خانواده ی دیگراعضا یا مادر ای پدر با مشترک جلسات دنتوان یم نیهمچن مراکزاین 
 .دیبرس توافق به فرزندداری باتیترت

 .را ارائه می کنند نارهایسم و یرسان معلومات جلسات مانند ها پروگرام و خدمات ریسا از یعیوس فیط همچنین مراکزاین 

 ؟است گانیرا خدمات ایآ

 کی تا است ممکنهمچنین  مراکزاین  .کنند یم ارائه گانیرا ی رافرد جلسات و ارجاع معلومات، یخانوادگ روابط مراکز
 دوم ساعت یبرا را دالر 05555 ناخالص عایدی با میزان انیمشتراز  مراکزاین  .ارائه کنند گانیرا را مشترک جلسات ساعت

 اختالفات حل سوم و دوم ساعت مراکزاین  .دریافت خواهند کرد فیس ساعت هر در دالر 05ی خانوادگ اختالفات حل سوم و
 مزایای صحی و رفاه اجتماعی ای دارند ساالنه ناخالص عایدی دالر 05555 از کمتر که یانیمشتر به را مشترک یخانوادگ

 مراکزباشد، این  ضرورت مورد شتریب مشترک جلسات ی کهصورت در .کنند یم ارائه کامانولث را دریافت می کنند به رایگان
 از قبل شما با ها فیس نیادر مورد این  مرکز کارکنان .دریافت کنند مرکز فیس پالیسی با مطابق ها را فیس است ممکن همچنین
 .صحبت خواهند کرد مشترک اختالف حل جلسه شروع

 ؟کردن دارم رزرو به ضرورت من ایآ

 به تواند یم که خود یمحل منطقه در موجود خدمات و ها پروگرام مورد در یمعلومات جمله از معلومات، افتیدر برای شما
  .ی کمک کند ضرورت به رزرو کردن نداریدخانوادگ روابط تیتقو

 به یا کنید تلیفون لطفا .بگذارید یخصوص مصاحبهیک  یبرا مالقات قرار کی دیتوان یم ،هستید شدن جدا حال در شما اگر
 .تعیین کنید مالقات قرار کی یبرا یزمان کی تا بیائید یخانوادگ روابط مرکز

 



 

 ؟بیاید من با تواند یم یکس چه

 ،اما .تان را با خودتان بیاورید لیوک جمله از ،گر تیحما شخص کی ای خانواده یاعضا دیتوان یم شما ت،مناسب صورت در
 با را نیا دیبا ،خودتان بیاورید با را تان لیوکقصد دارید  شما اگر .می باشد خدمات دهنده ارائهبا اجازه  مراکز در وکال حضور
 .کنید صحبت وقت اسرع در مرکز

 ؟شته باشم چیدا ضرورت ترجمان کی من اگر

 .را خواهد داد ترجمان کی ترتیب مرکز، ضرورت صورت در

 ماند؟ خواهند محرمانه من اتیجزئآیا 

 می کنندی را افشا شخص معلومات یزمان تنها مراکزاین  .شد خواهد محافظت آن از و است مهم ما یبرا شما یخصوص میحر
 .بیآس از یکس محافظت یبرا مثال، عنوان به ،ضرورت باشد یا اجازه داده شود قانون از طرف ای دهید اجازه شما که

 مصونیت

کمک  شما اطفال مصونیت ای شما مصونیت که به ی بدهندباتیترت دنتوان یم هستند و متعهد مصون طیمح کی ارائه به مراکزاین 
 .اطالع دهید مرکز کارکنانبه  وقت اسرع در ی دارید بایدنگران گونه هر شما اگر  .کنند

 از کجا می توانم معلومات بیشتری را پیدا کنم؟

 در و خانواده ارتباط مراکز مورد در یمعلومات تواند یم Family Relationship Advice Line خانواده مشوره رابطه لین
 و معلومات تواند یم مشوره لین دارد،ن وجود شما محل درکزی مر چیه اگر .کند ارائه شما به مرکز نیکترینزد محل مورد

  .معرفی کند کنند کمک دنتوان یم که یگرید خدمات به را شما تواند یم وارائه کند  مشوره

 تا دوشنبهبعد از ظهر  8صبح تا  8ساعات   نیب  321 050 1800 به شماره خانواده مشوره رابطه لینبه  دیتوان یم شما
 .استفاده می کند ترجمان ازمشوره  لین، ضرورت صورت در .دیریبگ تماس  شنبهبعد از ظهر  4صبح تا  01ساعات   و جمعه

 خانواده قانون ستمیس در راتییتغ مورد در معلومات به یدسترس Family Relationships Online نیآنال یخانوادگ روابط
 نیکترینزد محل دیتوان یم نیهمچن شما .کند یم فراهم را خانواده به کمک یبرا موجود خدمات و یخانوادگ روابط مسائل و

  .پیدا کنید نیآنال یخانوادگ روابط قیطر از ی تان راخانوادگ روابط مراکز

 ببینید. www.familyrelationships.gov.au در را نیآنال یخانوادگ روابط

 

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

