
 

 

 خانواده اختالف حل 
یی کمک کند در مورد ترتیباتی ایسترالآ های خانواده بهرا تامین مالی می کند تا  خانواده اختالف حل خدمات استرالیا دولت

 بدون رفتن به محکمه تامین می کند.شان را  فرزندان منافع نیبهتر گفتگو و توافق کنند که 

 ست؟یچ( FDR) اختالف خانواده حل

 طالق ای ییجدا از تاثیر پذیرفته افراد به کهاست ( وساطت مانند) خدمات یبرا یقانون اصطالح( FDR) اختالف خانواده حل
 به مربوط مسائل از یعیوس فیط یبراکمک کند  مردم به تواند یم FDR .کمک می کند یخانوادگ اختالفاتبرای رسیدگی به 

 .برسند توافق بهشان  فرزندان - مهمتر همه از و پول اموال،

 ، سازمانهای اجتماعی،مراکز روابط خانوادهها، برای مثال  سازمان توسط طیفی از افراد و   اختالف خانواده حلخدمات 
 ساحه کی در شما اگر ارائه می شود. روانشناسان ای یاجتماع مددکاران وکال، مانند یافراد و ،یحقوق کمک هایونیسیکم

 .دیباش داشته یدسترس تلیفون قیطر مثال از یبرا ،FDR خدماتبه  است ممکن ،دست هستیددور

 ؟است یاجبار FDR ایآ

داشته باشید که توسط فرد مسلکی   یگواه کی دیبا ،یدار فرزند حکم د رمورد خانواده قانون محکمه به دادن درخواست یبرا
FDR ،شود اعمال ریز استثنا چند مورد ای کی اینکه مگر صادر شده باشد: 

 درخواست می دهید تیرضا احکام یبرا شما 
 به یک درخواست پاسخ می دهید شما 
 است یضرور موضوع نیا 
 دارد وجودوجود داشته است یا  طفل از استفاده سوء ای یخانوادگ خشونت یک 
 ای ،(تیصالح عدم به علت: مثال عنوان به) ستنی موثر مشارکت به قادر ی از طرفینکی 
 است شده داده نشان آن به یجد یتوجه یب و کرده تخلف گذشته ماه 12 در شده صادر محکمه حکم از شخص. 

می  موجود داریفرزند حکم در  راتییتغ درخواست های مربوط به ونو  درخواست های به مربوط FDR در شرکت به الزام

( یخانوادگ اختالفاتافراد مسلکی حل  ) خانواده قانون تحت معتبر FDR افراد مسلکی توسط دنتوان یم تنها ی هاگواه .باشد
 .شوند داده 2002 مقررات

 د؟یکن امتحان را FDR چرا

FDR شما دو برای هر که یی برسیدها حل راه به شما یزندگ کیشر ای سابق همسر و شما مثال، عنوان به کند، کمک تواندمی - 
 !کند یم کار و ،است محرمانه ی وعمل آن .اطفال تان مناسب است و

 زمان، کنید در فصل و حل هایتان را تفاوت دیتوان یم شما اگر .را امتحان کنید FDR ید برو محکمه به اینکه از قبل دیبا شما
تالش  منصفانه باید طرف دو هر ،کار کند FDR ی اینکهبرا .صرفه جویی خواهید کرد زیاد استرس داشتن در مجموع و یسهپ

 .کنند

 



 

 

 ؟می کند ارائه را به من یمعلومات چه FDRفرد مسلکی 

 شما حق جمله از) شما حقوق، FDR پراسس مورد در دیبا شما FDR فرد مسلکی بکنید، FDR به شروع شما نکهیا از قبل
 اختالف فصل و حل یبرا تالش حال در شما اگر .موجود بگوید یها فیس و ،خودش مدارک ،(خدمات مورد در تیشکا یبرا

ی به کمک خدمات ریسا و پالن فرزندداری مورد در یمعلومات شما به دیبا FDR فرد مسلکی ،تان هستید فرزندان مورد در نظر
 .شما بدهد

 برود؟ FDR به تواند یم یکس چه

 کی ای خانواده یاعضا دیتوان یم شما ،باشد مناسب اگر .دنباش داشته سهم FDR پراسس در دارند باید اختالف افرادی که
میسر  خدمات دهنده ارائه با اجازه FDR خدمات در لیوک حضور ،اما .تان را با خودتان بیاورید لیوک جمله از ،پشتیبان شخص

 وقت اسرع در FDR خدمات دهنده ارائه با در این مورد دیبا ،تان هستید لیوک آوردن یبرا یزیر النپ حال در شما اگر .است

 .صحبت کنید

 ؟خواهد شد شامل FDR در من طفل ایآ

 طفل شناس روان ای خانواده مشاور کی شما، فرزند بلوغ و سن مانند عوامل از یعیوس فیط و شما طیشرا به بسته اما نه،
 .افتد یم اتفاق مادر و پدر تیرضا با تنها نیا .کند صحبت تان فرزند با است ممکن

 افتد؟ یم یاتفاق چه FDR طول در

یا  مناسب است شما تیوضع یبرا FDR ایآ که تا معلوم شود شد خواهد یابیارز کی ،بتواند شروع شود FDR اینکه از قبل
 کی به خانواده مسائل کشف یبرا شما به توانند یم آنها .کسی را نمی گیرند طرف و هستند طرف یب FDR افراد مسلکی .نه

 اختالفات فصل و حل بر آن .می کندن تمرکز ارتباط یاحساس بر جنبه FDR مشوره، خالف بر .دنکن کمک مثبت و مندهدف راه
 .تمرکز می کند خاص

 بکنید. FDR فرد مسلکی کمک با مناقشه حل یبرا یواقع تالش می شوید که یک قیتشو شما

FDR یبراراه  نیبهتر ببینید و د،یکن نگاهانتخاب ها  به ،صحبت کنید مسائل مورد در کمک کند که شما دو هربه  تواند یم 
 یبرا یباتیترت برای ایجاد پالن فرزند داری کی ایجاد منظور به FDR از دیتوان یم شما ،مهمتر اینکه .چیست توافق به دنیرس

چه  و ه می شودگفت یزیچ چه داند یم کس هر کهخواهد کرد  یبررس همچنین FDR فرد مسلکییک  .دیکن استفاده خود اطفال
 .قرار می گیرد توافقچیزی مورد 

 .را پیشنهاد کند خانواده مشوره لیقب از گر،ید یها انتخاب تواند یم FDR فرد مسلکی کند، ینم کار FDR که یهنگام

 ؟ی بکنید چه می شودامن نا احساس شما اگر

  .کنید و امنیت داشته باشید تیامن احساس FDR از بعد و یط در قبل، شما که است مهم نیا

 نیا .دییبگو وقت اسرع در FDR تاخدم در کارکنان به دیبا ،تان دارید فرزندان تیامن ای خود تیامن مورد در ینگران شما اگر
 نکهیا توانند بدون یم آنها برسند، توافق به اما اگر هر دو طرف .پیدا نمی کند ادامه یا شود یم متوقف FDR که معناست بدان
  .کنند شرکت FDR در باشند اتاق یک در

 .داردن وجود FDR انجام به یضرورت چیه است وجود داشته اطفال از استفاده سوء ای یخانوادگ خشونت اگر

 آن چقدر فیس خواهد داشت؟

FDR خدمات .باشد یقانون یها فیس پرداخت ای محکمه به رفتن از تر ارزان و عتریسر تواند یم FDR توجه با است ممکن 
اطالع  FDR خدمات دارید باید به یمال یتکلیف ها ای عایدی کمی دارید شما اگر .بخواهندفیس هایی را  شما یمال طیشرا به

 . دهید

 



 

 

 استفاده محکمه در را آنها توان یم و است محرمانهگفته شده است  FDR در یی کهزهایچ ایآ
 ؟کرد

 یریجلوگ یبرا جمله از خاص، طیشرا در جز به - است محرمانه دییگو یم FDR فرد مسلکی کی مقابل در شما ی کهزیچ ره
  .جرم کی ارتکاب ای فرد سالمت ای یزندگ به یجد دیتهداز 

 استفاده سوء دیبا FDR فرد مسلکی ،اما .شود استفاده محکمه در سند عنوان به تواند یمن ه می شودگفت FDR طول در که آنچه
 به است ممکن نیا و ،راپور کند است استفاده سوء یک معرض در طفل کی دهد یم نشان کهگفته شده را  زیچ هر ای اطفال از

 .شود استفاده طیشرا ی ازبرخ در سند عنوان

 افتد؟ یم یتفاقچه ا FDR در بعمل آمده توافق هر برای

پالن  .شود ثبت پالن فرزند داری کی عنوان به تواند یم نیا ،به توافق برسید خود فرزندان یبرا باتیترت در مورد شما اگر
 یمشما   پالن فرزند داری ای توافق .باشدنوشته شده، تاریخ گذاری شده و امضا شده  مادر و پدر دو هر توسط دیبا داریفرزند 

 تواند یم پالن فرزند داری، لزوم صورت در .باشد اختالفات فصل و حل و باتیترت دادن رییتغهایی برای  سمیمکانشامل  تواند
 .قرار گیرد مذاکرهمورد  زمان طول در

 به کمک یپرداختها و عایدی کمک ،طفل از تیحمابر تواند یم تان اطفال از مراقبت باتیترت در رییتغ گونه هر که دیباش آگاه
پالن  اگر مثال، یبرا .شود یم اعمال شما پالن فرزند داری در طفل از حمایت مورد در ژهیو نیقوان .گذاردب ریتاث خانواده

نیز  آن نکهیا مگر کند اجرا را آن نمی تواند طفل از تیحما ،میکند مشخص ی رامقدار طفل از تیحما یبرا شما فرزند داری
  .دیریبپذ را آن دیبخواه طفل از تیحمااز  گرید مادر یا پدر ای شما و ،باشد معتبر طفل از تیحما یک توافق

 به دیتوان یم ،بکنید آور الزام یقانون نظر از ی تان رامال باتیترت/  اموال مورد در تان یینها پالن فرزند داری دیخواه یم اگر
 لیوکاز  ای دیده انجام را نیا خودتان دیتوان یم شما .تبدیل شود حکم رضایت کی به بدهید که توافقنامه شما درخواست محکمه

 .انجام دهد شما یبرا را آن دیبخواه خود

 نکند؟ کار FDR اگر شود یم چه

 شماسابق  یزندگ کیشر ای همسر و شما مثال، عنوان به کند، کمک است ممکن FDR ،برسید توافق به دینتوان شما اگر یحت
 به رفتن به ضرورتبرای یک حکم فرزندداری   هم هنوز امارا امتحان کنید  FDR شما اگر .ی برقرار کنیدبهتر ارتباط
 .خواهید داشت ضرورت معتبر FDR فرد مسلکی از یگواه کی ،دارید محکمه

 :گفت خواهدرا  ریز موارد از یکی یگواه

 بعمل آوردید مناقشه حل یبرا یواقع تالش و شرکت کردید گرید طرف و شما 
 بعمل نیاوردید یواقع تالش کی شما دو هر ای یکی اما شرکت کردید گرید طرف و شما 
 نداشت حضور گرید طرف 
 فرد مسلکی FDR یبرا مورد شما به گرفت میتصم FDR ای ست،ین مناسب 
  مسلکیفرد FDR پراسس ادامه گرفت میتصم FDR .مناسب نیست 

 زمان استماع تواند یم نیا ،نکنید حضور یبرا یواقع تالش کی یا نیابید حضور FDR در اگر که دیباش آگاه دیبا نیهمچن شما
را  گرید طرف یقانون یها فیس دهد دستور شما به است ممکن نیهمچن محکمه .دهد قرار ریتاث تحت را محکمه در شما

 .پرداخت کنید

 ؟تماس بگیرم معتبر FDR فرد مسلکی کبا ی چگونه

صبح تا  01ساعات   و جمعه تا دوشنبهبعد از ظهر  8صبح تا  8ساعات   نیب  321 050 1800 به شماره خانواده مشوره رابطه لین

  .دیریبگ تماس(  یمل یعموم رخصتی های جز به)  شنبهبعد از ظهر  4

 ببینید www.familyrelationships.gov.au در را  روابط خانواده آنالین دیتوان یم نیهمچن شما

 ببینیدرا  www.humanservices.gov.au سایت اطفال از تیحما مورد در شتریب معلومات کسب یبرا
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