Aile İlişkileri Merkezi
Ailelerin daha iyi ilişkiler kurmasına yardım eder
•
•
•

Aile ilişkilerini güçlendirir
Aileyi bir arada tutmaya yardım eder
Ayrılma sürecinde ailelere yardımcı olur

Bir Aile İlişkileri Merkezi nasıl yardımcı olabilir?
Bir Aile İlişkileri Merkezi size aile ilişkilerinin her aşamasıyla ilgili bilgi sağlayarak yeni ilişkiler
kurma, ilişki zorluklarının üstesinden gelme ya da ayrılmayla baş edebilme konularında
yardımcı olabilir. Merkez çalışanları sizi faydası olabilecek diğer servislere de sevk
edebilirler.
Eğer ayrılık sürecindeyseniz, Merkez çalışanları, çocuklarınızın ihtiyaçlarına
yoğunlaşmanıza ve bundan sonra ne yapacağınıza karar vermenize yardımcı olacak şekilde
sizinle konuşurlar.
Merkezler, ayrıca diğer ebeveynle ya da aile fertleriyle ebeveynlik düzenlemeleri hakkında
anlaşmanıza yardımcı olacak ortak seanslar düzenleyebilirler.
Merkezler, ayrıca bilgilendirme seansı ve seminerleri gibi bir dizi diğer hizmet ve programları
da sunarlar.

Hizmetler ücretsiz mi?
Aile İlişkileri Merkezleri bilgi, sevk ve her ferde özel seansları ücretsiz olarak sunar.
Merkezler ayrıca bir saate kadar olan ortak seansları da ücretsiz sunar. Merkezler yıllık geliri
50.000 Dolar ve üzeri olan kişilerden, aile anlaşmazlık çözümü seanslarının 2. ve 3. saati
için saat başına 30 Dolar alırlar. Merkezler, yıllık geliri 50.000 Doların altında olan ya da
Uluslar Topluluğu sağlık ve sosyal sigorta yardımı alan kişiler için aile anlaşmazlık çözümü
seanslarının 2. ve 3. saatini ücretsiz sunar. Merkezler, eğer daha fazla seans gerekiyorsa,
kendi politikaları gereği ücretlendirme yapabilirler. Merkez çalışanları, ortak anlaşmazlık
çözümü seanslarını başlatmadan önce sizinle bu ücretler hakkında konuşurlar.

Rezervasyon yaptırmam gerekir mi?
Aile ilişkilerini güçlendirecek yaşadığınız bölgedeki mevcut program ve hizmetlerle ilgili
bilgiler de dahil olmak üzere, bilgi almak için rezervasyon yaptırmanız gerekmez.

Eğer ayrılıyorsanız, özel bir görüşme için bir randevu alabilirsiniz. Randevu almak için lütfen
telefonla arayın ya da Aile İlişkileri Merkezine uğrayın.

Yanımda kim gelebilir?
Eğer uygunsa, aile bireylerinizi ya da, avukatınız da dahil olmak üzere, size destek olacak
bir kişiyi getirebilirsiniz. Ancak, Merkezlerde avukatların katılımı servis sağlayıcısının
takdirindedir. Avukatınızla gelmeyi planlıyorsanız, bunu Merkezle olabildiğince erken
görüşmelisiniz.

Bir tercümana ihtiyacım olursa ne yapmalıyım?
Eğer gerekirse merkez bir tercüman ayarlayacaktır.

Bilgilerim gizli kalacak mı?
Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve korunacaktır. Merkezler, kişisel bilgilerinizi, ancak siz izin
verirseniz ya da hukuken gerekli ya da elzemse;, örneğin birini korumak için gerekiyorsa
açıklar.

Güvenlik
Merkezler, güvenli bir ortam sağlamayı görev edinmiştir ve sizin ya da çocuklarınızın
güvenliğine yardımcı olmak için düzenlemeler yapabilirler. Eğer bir endişeniz varsa, Merkez
çalışanlarını mümkün olduğunca çabuk bilgilendirmelisiniz.

Daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirim?
Aile İlişkileri Danışma Hattı; Aile İlişkileri Merkezleri ve size en yakın merkezin yeri hakkında
bilgi verebilir. Eğer bölgenizde hiç bir Merkez yoksa, Danışma hattı size tavsiye ve bilgi
verebilir ve size yardımcı olabilecek diğer servislere sevk edebilir.
Pazartesi - Cuma 08:00 - 20:00 arası ve Cumartesi günleri 10:00 - 16:00 arası
1800 050 321 numaralı telefondan Aile İlişkileri Danışma Hattını arayabilirsiniz. Danışma
hattı gerekli durumlarda tercüman kullanmaktadır.
Aile İlişkileri Çevrimiçi hizmeti, aile hukuku sistemindeki değişiklikler ve aile ilişkileri
sorunları ve ailelere yardımcı olabilecek mevcut servisler konusundaki bilgilere ulaşmanızı
sağlar. Aile İlişkileri Çevrimiçi hizmeti aracılığıyla size en yakın Aile İlişkileri Merkezi’nin
yerini öğrenebilirsiniz.
Aile İlişkileri Çevrimiçi hizmetini www.familyrelationships.gov.au adresinden ziyaret
edebilirsiniz.

