
 

 

 موقع العالقات األسرية عبر اإلنترنث
 مساعدة األسر عهى بىاء عالقاث أفضم

 تعزٌز العالقات األسرٌة •

 مساعدة األسر على البقاء معا   •

 مساعدة األسر خالل مرحلة االنفصال •

 اإلوتروج؟ ما هو موقع انعالقاث األسريت عبر

موقع العالقات األسرٌة عبر اإلنترنت هو خدمة تابعة للحكومة األسترالٌة ومصممة لتزوٌد جمٌع األسر )سواء المجتمعة أو 
 المنفصلة( بسهولة الوصول إلى المعلومات عبر اإلنترنت حول قضاٌا العالقات األسرٌة.

 المتعلقة بالعالقات األسرٌة.هذا الموقع هو مصدر مركزي للمعلومات حول خدمات الدعم 

 ما هي انمعهوماث انتي يمكىىي أن أجدها عبر موقع انعالقاث األسريت عبر اإلوتروج؟

ٌمكنكم معرفة المزٌد حول الخدمات المتاحة لمساعدتكم ومساعدة عائلتكم على إدارة القضاٌا المرتبطة بالعالقات األسرٌة، بما فً 
مة بخصوص األطفال بعد انفصال الوالدٌن. ٌمكنكم أٌضا  العثور على معلومات حول المواضٌع، ذلك االتفاق على الترتٌبات المالئ

 بدءا  من بناء عالقات أفضل ووصوال  إلى تسوٌة المنازعات األسرٌة.

 يتضمه موقع انعالقاث األسريت عبر اإلوتروج معهوماث حول:

 بناء عالقات قوٌة والحفاظ علٌها •

 فراد األسرةالتواصل الفعال مع جمٌع أ •

 اتخاذ الترتٌبات المالئمة بخصوص األطفال بعد االنفصال •

 الموارد المتاحة لمساعدتكم عند وجود عنف أسري •

 تسوٌة النزاعات األسرٌة •

 كٌفٌة االتصال بمزود خدمات معتمد خاص بتسوٌة النزاعات األسرٌة •

 دعم األطفال والشباب عند انفصال العائالت •

 منطقتكمالخدمات االستشارٌة فً  •

 قانون األحوال الشخصٌة •

 كيف أبحث عه انمعهوماث أو انخدماث عبر موقع انعالقاث األسريت عبر اإلوتروج؟

العثور على معلومات أو خدمات عبر موقع العالقات األسرٌة عبر اإلنترنت أمر سهل. إذا كنتم تعرفون الموضوع الذي ٌثٌر 
ٌسٌة فً مربع البحث أو اختٌار الموضوع المناسب. فً كلتا الحالتٌن، سٌتّم عرض اهتمامكم ٌمكنكم إما كتابة إحدى الكلمات الرئ

 ملخص الروابط لمجموعة من صحائف الحقائق أو الخدمات ذات الصلة.
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 ٌمكنكم أٌضا  البحث عن الخدمات المناسبة المتوفرة قرب مكان سكنكم.

 كيف يمكىىي انوصول إنى موقع انعالقاث األسريت عبر اإلوتروج؟

بإمكان أي شخص قادر على الوصول إلى اإلنترنت أن ٌستخدم موقع العالقات األسرٌة عبر اإلنترنت. إذا لم ٌكن لدٌكم خط 
إنترنت فً المنزل، ٌمكنكم الوصول إلى الموقع عبر المكتبة المحلٌة لدٌكم أو المدرسة أو مقهى إنترنت. قوموا ببساطة بكتابة 

www.familyrelationships.gov.au فً متصفح اإلنترنت لدٌكم واتبعوا الروابط لتصلوا إلى وفرة من المعلومات حول
 العالقات األسرٌة. 

( على Family Relationship Advice Lineبدال  من ذلك، ٌمكنكم االتصال بخط المشورة حول العالقات األسرٌة )
 مساء أيام السبت 4 -صباحاً  00مساء من اإلثنين إلى الجمعة ومن  8صباحاً إلى  8من الساعة  1800 050  321الرقم

 )باستثناء أٌام العطل الرسمٌة الوطنٌة(.

 للحصول على معلومات إضافٌة حول العالقات األسرٌة والخدمات التً ٌمكنها المساعدة

 زوروا
 www.familyrelationships.gov.au الرابط موقع العالقات األسرية عبر اإلنترنث على

 او اتصلوا
 (Family Relationship Advice Line) بخط المشورة حول العالقات األسرية

 
321 050 1800  

 
 مساء من اإلثنٌن إلى الجمعة 8 -صباحا   8من 
 السبت )التوقٌت المحلً(مساء أٌام  4 -صباحا   01من 

 باستثناء أٌام العطل الرسمٌة الوطنٌة

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

