
 

 

 Family Relationships Online نیآنال یخانوادگ روابط

 هابرایایجادروابطبهتررسانیبهخانوادهکمک

 تقویت روابط خانوادگی •

 کمک به خانواده ها برای باهم ماندن •

 جداییها در فرآیند  رسانی به خانواده کمک •

 چیست؟«روابطخانوادگیآنالین»

هم یا ب ها ) خدمتی است که دولت استرالیا برای فراهم کردن امکان دسترسی آنالین و آسان خانواده« روابط خانوادگی آنالین»
 جدا شده( به اطالعات مربوط به مشکالت روابط خانوادگی در نظر گرفته است.

 به خدمات حمایت از روابط خانوادگی است. این سایت منبعی مرکزی از اطالعات مربوط

 شود؟چهاطالعاتیارائهمی«روابطخانوادگیآنالین»در

روابط خانوادگی، از جمله پذیرش تمهیدات مناسب ویژه  مسائلتان در زمینه مدیریت   که به شما و خانواده خدماتیتوانید با  می
توانید اطالعاتی درباره موضوعات گوناگون از  د، آشنا شوید. همچنین میکنن مراقبت از فرزندان پس از جدایی والدین، کمک می

 ایجاد روابط بهتر تا حل اختالفات خانوادگی کسب کنید.

 هایزیراست:شاملاطالعاتیدرزمینه«روابطخانوادگیآنالین»

 ایجاد و حفظ روابط مستحکم •

 ایجاد ارتباط موثر با همه اعضای خانواده •

 برای کودکان پس از جدایی ترتیباتیایجاد  •

 وجود دارد خشونت خانگی شما در موقعی کهمنابعی برای کمک به  •

 حل اختالفات خانوادگی •

 رسمی حل اختالف خانوادگی فراهم کنندهروش تماس گرفتن با  •

 ها خانواده جداییحمایت از کودکان و نوجوانان پس از  •

 خدمات مشاوره در منطقه شما •

 قانون خانواده •

 بهجستجویاطالعاتیاخدماتبپردازم؟«روابطخانوادگیآنالین»چگونهدر

ای  توانید کلیدواژه آسان است. اگر موضوع مورد عالقه خود را بدانید می« روابط خانوادگی آنالین»یافتن اطالعات یا خدمات در 
مربوط به مجموعه اطالعات یا خدمات  را در کادر جستجو وارد کنید یا موضوع مرتبط را انتخاب نمایید. به هر حال، پیوندهای

 گیرد. مرتبط در اختیارتان قرار می
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 شود بپردازید. توانید به جستجوی خدمات مرتبط که در نزدیکی محل زندگی شما ارائه می همچنین می

 دسترسیپیداکنم؟«روابطخانوادگیآنالین»چگونهبه

استفاده کنند. اگر در منزل اتصال اینترنت « روابط خانوادگی آنالین» توانند از همه افرادی که به اینترنت دسترسی دارند می
توانید از کتابخانه محل، مدرسه یا کافی نت وارد این سایت شوید. کافی است  ندارید، می

www.familyrelationships.gov.au ای از اطالعات  پیوندها را دنبال کنید تا به مجموعه را وارد مرورگر خود کنید و
 مربوط به روابط خانوادگی برسید.

 050 1800با شماره  عصرشنبه4صبحتا01دوشنبهتاجمعهویشبروزها8صبحتا8ساعتتوانید از  همچنین می
 تماس بگیرید.« خط راهنمای روابط خانوادگی»)به جز تعطیالت رسمی( با   321

 درباره روابط خانوادگی و مراکز خدماتی که ممکن است سودمند باشد. بیشتر برای کسب اطالعات

 بازدیدکنیداز
 www.familyrelationships.gov.au روابط خانوادگی آنالین به نشانی

 یاتماسبگیریدبا
 خانوادگیخطراهنمایروابط

1800 050 321 

 شب دوشنبه تا جمعه 8 -صبح  8
 عصر شنبه )به وقت محلی( 4صبح تا  01

 به جز تعطیالت رسمی

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

