حل اختالف خانواده
دولت استرالیا خدمات حل اختالف خانواده را تامین مالی می کند تا به خانواده های آسترالیایی کمک کند در مورد ترتیباتی
گفتگو و توافق کنند که بهترین منافع فرزندان شان را بدون رفتن به محکمه تامین می کند.

حل اختالف خانواده ( )FDRچیست؟
حل اختالف خانواده ( )FDRاصطالح قانونی برای خدمات (مانند وساطت) است که به افراد تاثیر پذیرفته از جدایی یا طالق
برای رسیدگی به اختالفات خانوادگی کمک می کند FDR.می تواند به مردم کمک کند برای طیف وسیعی از مسائل مربوط به
اموال ،پول و از همه مهمتر  -فرزندان شان به توافق برسند.
خدمات حل اختالف خانواده توسط طیفی از افراد و سازمان ها ،برای مثال مراکز روابط خانواده ،سازمانهای اجتماعی،
کمیسیونهای کمک حقوقی ،و افرادی مانند وکال ،مددکاران اجتماعی یا روانشناسان ارائه می شود .اگر شما در یک ساحه
دوردست هستید ،ممکن است به خدمات  ،FDRبرای مثال از طریق تلیفون دسترسی داشته باشید.

آیا  FDRاجباری است؟
برای درخواست دادن به محکمه قانون خانواده د رمورد حکم فرزند داری ،باید یک گواهی داشته باشید که توسط فرد مسلکی
 FDRصادر شده باشد ،مگر اینکه یک یا چند مورد استثنا زیر اعمال شود:







شما برای احکام رضایت درخواست می دهید
شما به یک درخواست پاسخ می دهید
این موضوع ضروری است
یک خشونت خانوادگی یا سوء استفاده از طفل وجود داشته است یا وجود دارد
یکی از طرفین قادر به مشارکت موثر نیست (به عنوان مثال :به علت عدم صالحیت) ،یا
شخص از حکم محکمه صادر شده در  12ماه گذشته تخلف کرده و بی توجهی جدی به آن نشان داده شده است.

الزام به شرکت در  FDRمربوط به درخواست های نو و درخواست های مربوط به تغییرات در حکم فرزندداری موجود می
باشد .گواهی ها تنها می توانند توسط افراد مسلکی  FDRمعتبر تحت قانون خانواده ( افراد مسلکی حل اختالفات خانوادگی)
مقررات  2002داده شوند.

چرا  FDRرا امتحان کنید؟
 FDRمیتواند کمک کند ،به عنوان مثال ،شما و همسر سابق یا شریک زندگی شما به راه حل هایی برسید که برای هر دو شما -
و اطفال تان مناسب است .آن عملی و محرمانه است ،و کار می کند!
شما باید قبل از اینکه به محکمه بروید  FDRرا امتحان کنید .اگر شما می توانید تفاوت هایتان را حل و فصل کنید در زمان،
پیسه و در مجموع داشتن استرس زیاد صرفه جویی خواهید کرد .برای اینکه  FDRکار کند ،هر دو طرف باید منصفانه تالش
کنند.

فرد مسلکی  FDRچه معلوماتی را به من ارائه می کند؟
قبل از اینکه شما شروع به  FDRبکنید ،فرد مسلکی  FDRشما باید در مورد پراسس  ،FDRحقوق شما (از جمله حق شما
برای شکایت در مورد خدمات) ،مدارک خودش ،و فیس های موجود بگوید .اگر شما در حال تالش برای حل و فصل اختالف
نظر در مورد فرزندان تان هستید ،فرد مسلکی  FDRباید به شما معلوماتی در مورد پالن فرزندداری و سایر خدمات کمکی به
شما بدهد.

چه کسی می تواند به  FDRبرود؟
افرادی که اختالف دارند باید در پراسس  FDRسهم داشته باشند .اگر مناسب باشد ،شما می توانید اعضای خانواده یا یک
شخص پشتیبان ،از جمله وکیل تان را با خودتان بیاورید .اما ،حضور وکیل در خدمات  FDRبا اجازه ارائه دهنده خدمات میسر
است .اگر شما در حال پالن ریزی برای آوردن وکیل تان هستید ،باید در این مورد با ارائه دهنده خدمات  FDRدر اسرع وقت
صحبت کنید.

آیا طفل من در  FDRشامل خواهد شد؟
نه ،اما بسته به شرایط شما و طیف وسیعی از عوامل مانند سن و بلوغ فرزند شما ،یک مشاور خانواده یا روان شناس طفل
ممکن است با فرزند تان صحبت کند .این تنها با رضایت پدر و مادر اتفاق می افتد.

در طول  FDRچه اتفاقی می افتد؟
قبل از اینکه  FDRبتواند شروع شود ،یک ارزیابی خواهد شد تا معلوم شود که آیا  FDRبرای وضعیت شما مناسب است یا
نه .افراد مسلکی  FDRبی طرف هستند و طرف کسی را نمی گیرند .آنها می توانند به شما برای کشف مسائل خانواده به یک
راه هدفمند و مثبت کمک کنند .بر خالف مشوره FDR ،بر جنبه احساسی ارتباط تمرکز نمی کند .آن بر حل و فصل اختالفات
خاص تمرکز می کند.
شما تشویق می شوید که یک تالش واقعی برای حل مناقشه با کمک فرد مسلکی  FDRبکنید.
 FDRمی تواند به هر دو شما کمک کند که در مورد مسائل صحبت کنید ،به انتخاب ها نگاه کنید ،و ببینید بهترین راه برای
رسیدن به توافق چیست .مهمتر اینکه ،شما می توانید از  FDRبه منظور ایجاد یک پالن فرزند داری برای ایجاد ترتیباتی برای
اطفال خود استفاده کنید .یک فرد مسلکی  FDRهمچنین بررسی خواهد کرد که هر کس می داند چه چیزی گفته می شود و چه
چیزی مورد توافق قرار می گیرد.
هنگامی که  FDRکار نمی کند ،فرد مسلکی  FDRمی تواند انتخاب های دیگر ،از قبیل مشوره خانواده را پیشنهاد کند.

اگر شما احساس نا امنی بکنید چه می شود؟
این مهم است که شما قبل ،در طی و بعد از  FDRاحساس امنیت کنید و امنیت داشته باشید.
اگر شما نگرانی در مورد امنیت خود یا امنیت فرزندان تان دارید ،باید به کارکنان در خدمات  FDRدر اسرع وقت بگویید .این
بدان معناست که  FDRمتوقف می شود یا ادامه پیدا نمی کند .اما اگر هر دو طرف به توافق برسند ،آنها می توانند بدون اینکه
در یک اتاق باشند در  FDRشرکت کنند.
اگر خشونت خانوادگی یا سوء استفاده از اطفال وجود داشته است هیچ ضرورتی به انجام  FDRوجود ندارد.

آن چقدر فیس خواهد داشت؟
 FDRمی تواند سریعتر و ارزان تر از رفتن به محکمه یا پرداخت فیس های قانونی باشد .خدمات  FDRممکن است با توجه
به شرایط مالی شما فیس هایی را بخواهند .اگر شما عایدی کمی دارید یا تکلیف های مالی دارید باید به خدمات  FDRاطالع
دهید .

آیا چیزهایی که در  FDRگفته شده است محرمانه است و می توان آنها را در محکمه استفاده
کرد؟
هر چیزی که شما در مقابل یک فرد مسلکی  FDRمی گویید محرمانه است  -به جز در شرایط خاص ،از جمله برای جلوگیری
از تهدید جدی به زندگی یا سالمت فرد یا ارتکاب یک جرم.
آنچه که در طول  FDRگفته می شود نمی تواند به عنوان سند در محکمه استفاده شود .اما ،فرد مسلکی  FDRباید سوء استفاده
از اطفال یا هر چیز گفته شده را که نشان می دهد یک طفل در معرض یک سوء استفاده است راپور کند ،و این ممکن است به
عنوان سند در برخی از شرایط استفاده شود.

برای هر توافق بعمل آمده در  FDRچه اتفاقی می افتد؟
اگر شما در مورد ترتیبات برای فرزندان خود به توافق برسید ،این می تواند به عنوان یک پالن فرزند داری ثبت شود .پالن
فرزند داری باید توسط هر دو پدر و مادر نوشته شده ،تاریخ گذاری شده و امضا شده باشد .توافق یا پالن فرزند داری شما می
تواند شامل مکانیسم هایی برای تغییر دادن ترتیبات و حل و فصل اختالفات باشد .در صورت لزوم ،پالن فرزند داری می تواند
در طول زمان مورد مذاکره قرار گیرد.
آگاه باشید که هر گونه تغییر در ترتیبات مراقبت از اطفال تان می تواند برحمایت از طفل ،کمک عایدی و پرداختهای کمک به
خانواده تاثیر بگذارد .قوانین ویژه در مورد حمایت از طفل در پالن فرزند داری شما اعمال می شود .برای مثال ،اگر پالن
فرزند داری شما برای حمایت از طفل مقداری را مشخص میکند ،حمایت از طفل نمی تواند آن را اجرا کند مگر اینکه آن نیز
یک توافق حمایت از طفل معتبر باشد ،و شما یا پدر یا مادر دیگر از حمایت از طفل بخواهید آن را بپذیرید.
اگر می خواهید پالن فرزند داری نهایی تان در مورد اموال  /ترتیبات مالی تان را از نظر قانونی الزام آور بکنید ،می توانید به
محکمه درخواست بدهید که توافقنامه شما به یک حکم رضایت تبدیل شود .شما می توانید خودتان این را انجام دهید یا از وکیل
خود بخواهید آن را برای شما انجام دهد.

چه می شود اگر  FDRکار نکند؟
حتی اگر شما نتوانید به توافق برسید FDR ،ممکن است کمک کند ،به عنوان مثال ،شما و همسر یا شریک زندگی سابق شما
ارتباط بهتری برقرار کنید .اگر شما  FDRرا امتحان کنید اما هنوز هم برای یک حکم فرزندداری ضرورت به رفتن به
محکمه دارید ،یک گواهی از فرد مسلکی  FDRمعتبر ضرورت خواهید داشت.
گواهی یکی از موارد زیر را خواهد گفت:






شما و طرف دیگر شرکت کردید و تالش واقعی برای حل مناقشه بعمل آوردید
شما و طرف دیگر شرکت کردید اما یکی یا هر دو شما یک تالش واقعی بعمل نیاوردید
طرف دیگر حضور نداشت
فرد مسلکی  FDRتصمیم گرفت به مورد شما برای  FDRمناسب نیست ،یا
فرد مسلکی  FDRتصمیم گرفت ادامه پراسس  FDRمناسب نیست.

شما همچنین باید آگاه باشید که اگر در  FDRحضور نیابید یا یک تالش واقعی برای حضور نکنید ،این می تواند زمان استماع
شما در محکمه را تحت تاثیر قرار دهد .محکمه همچنین ممکن است به شما دستور دهد فیس های قانونی طرف دیگر را
پرداخت کنید.

چگونه با یک فرد مسلکی  FDRمعتبر تماس بگیرم؟
لین مشوره رابطه خانواده به شماره  1800 050 321بین ساعات  8صبح تا  8بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه و ساعات  01صبح تا
 4بعد از ظهر شنبه (به جز رخصتی های عمومی ملی) تماس بگیرید.
شما همچنین می توانید روابط خانواده آنالین را در  www.familyrelationships.gov.auببینید
برای کسب معلومات بیشتر در مورد حمایت از اطفال سایت  www.humanservices.gov.auرا ببینید

