
 

 

 انترنتیروابط خانواده 
 کمک کننده خانواده ها در زمینه ایجاد روابط بهتر

 استحکام بخشیدن روابط خانوادگی 

  خانواده هابرای یکجا ماندن کمک 
 کمک به خانواده ها در زمان جدایی 

 خانواده انترنتی چه است؟روابط 

دولتی آسترالیا است که دسترسی آسان به معلومات راجع به موضوعات مربوط به روابط بین  روابط خانواده انترنتی یک خدمت
  خانواده را از طریق انترنت برای تمام خانواده ها )صرفنظر از اینکه باهم یکجا زندگی می کنند یا جدا( ارائه می کند.

 این ویب سایت منبع اصلی معلومات راجع به خدمات حمایت روابط خانواده می باشد.

 چه نوع معلومات را می توانم در ویب سایت روابط خانواده انترنتی پیدا کنم؟

کند، بشمول موافقت روی در قسمت اداره روابط خانوادگی تان کمک می را می توانید خدماتی را پیدا کنید که شما و خانواده تان 
همچنان می توانید معلومات را راجع به یک سلسله موضوعات از  .  تانموضوع تربیه و سرپرستی اطفال تان بعد از جدایی 

 بهتر گرفته تا حل منازعات خانواده پیدا کنید.ایجاد روابط 

 روابط خانواده انترنتی شامل معلومات ذیل می باشد:

  روابط مستحکم حفظایجاد و 
 افهام و تفهیم مؤثر با تمام اعضای خانواده 
 گرفتن ترتیبات الزم برای اطفال بعد از جدایی 
  خانوادگی کمک می کندمنابعی که شما را در صورت موجودیت خشونت 
 حل منازعات خانواده 
  خدمات حل منازعات خانواده  طرز تماس با ارائه کنندگان 
  و اشخاص جوان در زمان جدایی خانواده هاحمایت اطفال 
 خدمات مشورتی در منطقه ای تان 
 قانون خانواده 

 خانواده انترنتی را جستجو کنم؟چطور می توانم معلومات یا خدمات راجع به روابط 

اگر عنوان موضوع مورد نظرتانرا می دانید،  پیدا نمودن معلومات یا خدمات راجع به روابط خانواده انترنتی بسیار آسان است.
در هردو طریقه، یکتعداد لینک ها  می توانید کلمات کلیدی آنرا در مربع جستجو تایپ کنید یا یک عنوان مناسب را انتخاب کنید.

 مربوط به ورقه های معلوماتی یا خدمات مورد نظرتان برایتان ارائه می گردد.

 و کنید.شما همچنان می توانید خدمات مورد نظرتان را در محل زندگی تان جستج
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 چطور می توانم به روابط خانواده انترنتی دسترسی پیدا کنم؟

اگر در خانه انترنت  رنتی مستفید شود.هر شخصیکه دسترسی به انترنت داشته باشد می تواند از خدمات روابط خانواده انت
است که  یکاف ندارید، می توانید از انترنت کتابخانه، مکتب یا انترنت کافه استفاده کنید.

www.familyrelationships.gov.au   ات لینک را پیروی کنید تا به معلومات و هدای تایپ کنیدویب سایت صفحه را در
 سرشار راجع به روابط خانواده دسترسی پیدا کنید.

شب بروز های دوشنبه  0صبح الی  0بین ساعات   3000 050 123می توانید با لین مشورت روابط خانواده به تیلفون  یا،
  )به استثنای رخصتی های عمومی( زنگ بزنید.عصر بروز های شنبه  4صبح الی  30الی جمعه و 

 برای کسب معلومات بیشتر راجع به روابط خانواده و خدمات کمک کننده.

 کنید
  www.familyrelationships.gov.au به ویب سایت انترنتی روابط خانواده

 یا زنگ بزنید
The Family Relationship Advice Line 

1800 050 321 

 شب بروز های دوشنبه الی جمعه 8الی صبح  8

 )به وقت محلی( عصر بروز های شنبه 4صبح الی  01

 به استثنای رخصتی های عمومی

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

