
 

 

 حل اختالفات خانوادگی
دولت استرالیا بودجه خدمات حل اختالفات خانوادگی را تامین می کند تا به خانواده های استرالیایی کمک کند بدون مراجعه به 

 دادگاه درمورد تدابیری که به نفع فرزندشان است صحبت کنند و به توافق برسند. 

 ( چیست؟ FDRحل اختالفات خاووادگی )

متاثر جدایی یا طالق ازانونی برای خدماتی )از قبیل میانجیگری( است که به افرادی که ( واژه قFDRحل اختالفات خانوادگی )
می تواند به افراد کمک کند تا درخصوص طیفی از مشکالت  FDRجهت رفع اختالفات خانوادگی کمک می کنند.   می شوند، 

 برسند.  فرزندانشان به تفاهم -مربوط به اموال، پول و از همه مهمتر

از سوی طیفی از اشخاص و سازمان ها، به عنوان مثال، مراکز روابط خانوادگی، سازمان های اجتماعی، FDRخدمات
کمیسیون های کمک های حقوقی و اشخاصی مانند وکال، مددکاران اجتماعی یا روانشناسان ارائه می شود.  اگر در یک ناحیه 

 دسترسی داشته باشید.FDRمثال از طریق تلفن به خدماتدور افتاده هستید، می توانید به عنوان 

 اجباری است؟FDRاز خدمات استفاديآیا 

به منظور ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی خانواده برای یک حکم تربیتی، شما باید یک گواهی داشته باشید که از سوی 
 صدق کند:باره تاندر از این موارد استثا زیر صادر شده است، مگر این که یک یا چند مورد FDRکارشناس

 درخواست ارائه می دهید(Consent Orders )برای احکام رضایت  •

 یدده یدرخواست پاسخ م یکبه  •

 است یموضوع، فور •

 خشونت و آزار وجود دارد. ینخطر بروز ا یاآزار بچه وجود داشته است  یا یخشونت خانوادگ •

  یا(، یتتا به طور موثر شرکت کند ) به عنوان مثال: به خاطر عدم صالح یستطرف قادر ن یک •

ماه گذشته صادر شده بی توجهی جدی نشان داده  12شخصی تخلف کرده است و نسبت به حکم دادگاه که در  •
 است.

درمورد تقاضاهای جدید و تقاضاهای تغییر در حکم تربیتی موجود صدق می کند. گواهینامه ها تنها  FDRشرایط شرکت در 
) به عنوان کارشناسان  2002ارائه شوند که تحت مقررات قانون خانواده مصوب سال   FDRمی تواند از سوی کارشناسان 

 حل اختالفات خانوادگی( تایید شده اند. 

 ا امتحان کىیم؟رFDRخدماتچرا 

می تواند به شما و همسر یا شریک سابق زندگی تان کمک کند درمورد راه حل هایی که مناسب حال هر FDRبه عنوان مثال،
 و فرزندتان است به تفاهم برسید.  این کار عملی، محرمانه و کارساز است! -دوی شما



 

 

امتحان کنید. اگر بتوانید اختالفات خود را حل کنید با این کار را  FDRبهتر است قبل از مراجعه به دادگاه استفاده از خدمات  
اثر کند، هر دو طرف باید به آن  FDRزمان و پول صرفه جویی می کنید و از استرس زیاد رهایی می یابید.  برای آنکه  در

 فرصت بدهند. 

 چً اطالعاتی را در اختیار مه قرار می دٌد؟FDRیک کارشىاش

، حق و حقوق تان )از FDRموظف است شما را از فرایند  تان FDR، کارشناس FDRاستفاده از خدمات قبل از شروع به 
مطلع کند.   چنانچه تالش می  جمله حقوق شما در خصوص شکایت درمورد خدمات(، مدارک و صالحیت هایش و هزینه ها

موظف است در راستای کمک به شما اطالعاتی را درباره برنامه  FDRکنید اختالفی را درمورد فرزندتان حل کنید، کارشناس 
 و سایر خدمات در اختیار شما قرار دهد.   مراقبت از کودکهای 

 مراجعً کىىد؟FDRچً کساوی می تواوىد بً

واده یا یک فرد شرکت کنند.  در صورت نیاز، می توانید اعضای خان FDR روندضروری است افرادی که اختالف دارند در 
به نظر تامین کننده خدمات  FDRحامی از جمله وکیل تان را با خود به همراه بیاورید.  با این وجود، حضور وکال در خدمات 

بستگی دارد.  چنانچه قصد دارید وکیل خود را به همراه بیاورید، باید در اسرع وقت در این خصوص با تامین کننده خدمات 
FDR  .صحبت کنید 

 می شود؟FDRفرزود مه شامل خدمات آیا

خیر، اما بسته به شرایطتان و طیف وسیعی از عوامل از قبیل سن و بلوغ فرزندتان، یک مشاور خانواده یا روانشناس کودک 
 امکان پذیر است.تنها با رضایت والدین امرممکن است با فرزندتان صحبت کند.  این 

 می دٌد؟چً اتفاقی رخ FDRدر طول

مناسب موقعیت شما است یا خیر.  FDR، از شما یک ارزیابی بعمل خواهد آمد تا مشخص شود که آیا  FDR اقدام قبل از
بی طرف هستند و طرف کسی را نمی گیرند. آن ها می توانند به شما کمک کنند تا به روشی بی طرفانه و  FDR انکارشناس

 روی جنبه احساسی روابط تمرکز  FDRادگی را بررسی کنید. برخالف مشاوره، مثبت مشکالت خانو
 روی حل اختالفات خاص تمرکز می کند.  این خدماتنمی کند.  

 در راستای حل اختالفات واقعا تالش کنید.  FDRبه شما توصیه می شود با کمک کارشناسان 

FDR  می تواند به هردوی شما کند تا درباره مشکالت صحبت کنید، به گزینه ها نگاهی بیندازید و دریابید که چگونه به بهترین
برای طرح  FDRنحو به توافق برسید.  نکته مهم این است که شما می توانید در راستای ترتیب تدابیری برای فرزندتان از 

همچنین بررسی خواهد کرد که همه آنچه را که گفته می شود و  FDRیک کارشناس  ریزی یک برنامه تربیتی استفاده کنید. 
 برسر آن توافق صورت می گیرد درک می کنند.  

 دهد. بمی تواند گزینه های دیگر از قبیل مشاوره خانوادگی را پیشنهاد  FDRکارساز نیست، کارشناس  FDRوقتی 

 اگر احساش واامىی کىید، چً باید بکىید؟

 است.  مهم احساس امنیت داشته باشید بسیار  FDRوضوع که شما قبل، در حین و بعد از این م

 FDRدر خصوص امنیت خود و فرزندتان دارید باید هر چه سریعتر مراتب را به اطالع کارکنان خدمات  چنانچه نگرانی ا
متوقف می شود یا ادامه نمی یابد. با این وجود، اگر طرفین به  FDRبرسانید.  این ممکن است به این معنا باشد که خدمات 

 شرکت کنند.   FDRتوافق برسند، می توانند بدون اینکه در یک اتاق باشند در جلسات 



 

 

 نیست.  FDR انجامدر صورت وجود خشونت خانوادگی یا کودک آزاری نیازی به 

 ؟استچقدر ٌسیىً ایه خدمات 

FDR  تواند روندی سریعتر و ارزان تر از رفتن به دادگاه یا پرداخت هزینه های حقوقی داشته باشد.  خدماتمی FDR با توجه
به شرایط مالی شما هزینه را اعمال خواهد کرد. در صورتی که درآمد کمی دارید یا دچار مشکالت مالی هستید، باید مراتب را 

 برسانید.FDRبه اطالع خدمات

محرماوً خواٌىد ماود و ممکه است در دادگاي مورد استفادي  FDRح شدي در آیا مسائل مطر

 واقع شوود؟ 

به جز شرایط خاص، از قبیل جلوگیری از  -می گویید محرمانه خواهند ماند FDRتمام حرف هایی که شما در محضر کارشناس 
 تهدیدی جدی نسبت به زندگی، سالمت شخصی یا ارتکاب جرم.  

نمی توان به عنوان مدرک در دادگاه استفاده کرد.   با این وجود، یک کارشناس  FDRدرطول جلسات   از مسائل ذکر شده
FDR  موظف است کودک آزاری یا هر مسئله گفته شده را که حاکی از آن است که کودک در معرض آزار و اذیت قرار دارد

 مورد استفاده واقع شود. گزارش کند و این گزارش می تواند در برخی از شرایط به عنوان مدرک 

 می افتد؟  FDRچً اتفاقی برای توافقات صورت گرفتً در 

اگر درمورد اتخاذ تدابیری برای فرزندتان به توافق برسید، این توافق می تواند به عنوان یک برنامه تربیتی ثبت شود.  یک 
برسد و تاریخ آن ذکر شود.  توافق شما یا برنامه تربیتی  برنامه تربیتی باید به صورت مکتوب باشد و از سوی طرفین به امضا

می تواند شامل ساز و کار تغییر تدابیر و حل اختالفات شود.  در طول زمان، در صورت نیاز می توان دوباره درباره برنامه 
 های تربیتی مذاکره کرد. 

و کمک مدی آدراند روی حمایت از کودک، حمایت آگاه باشید که اعمال هرگونه تغییری در تدابیر مراقبتی فرزندتان می تو
 مراقبت از کودک تانمورادی از جمله حمایت از کودک در برنامه  بارهدرهزینه ها به خانواده تاثیر بگذارد.  قوانین خاص 

حمایت از کودک را مشخص می کند، سازمان  مقدار پرداختی های ،شما مراقبت از کودکاعمال می شود.  مثالً، چنانچه برنامه
حمایت از کودک نمی تواند آن را اجرا کند مگر آنکه یک توافق معتبر حمایت از کودک باشد و شما یا والد دیگر از سازمان 

 حمایت از کودک درخواست کنید تا آن را قبول کند.

بیر مالی را از لحاظ قانونی الزم االجرا کنید، می توانید به اگر می خواهید توافق نهایی برنامه تربیتی خود درمورد اموال/ تدا
دادگاه درخواست دهید توافق شما را در قالب یک حکم رضایتی صادر کند.  شما می توانید این کار را خودتان انجام دهید یا از 

 وکیل خود بخواهید این کار را برای شما انجام دهد. 

 کارساز وباشد چً می شود؟ FDRاگر

به عنوان مثال می تواند به شما و همسر یا شریک سابق زندگی تان کمک کند رابطه  FDRحتی اگر نتوانید به توافق برسید، 
را امتحان می کنید اما هنوز نیاز دارید برای یک حکم تربیتی به دادگاه مراجعه کنید، به یک  FDRبهتری داشته باشید. چنانچه 

 نیاز خواهید داشت.  FDRشده  گواهی از سوی یک کارشناس تاییده

 در گواهی یکی از موارد زیر ذکر خواهد شد:

   شما و طرف دیگر در این جلسات شرکت کردید و در راستای حل اختالفات واقعا تالش کردید •

 یدشما واقعا تالش نکرد یهردو یااز شما  یکیاما  یددر جلسات شرکت کرد یگرشما و طرف د •

 نکرددر جلسات شرکت  یگرطرف د •



 

 

  یا یست،مناسب ن FDR یکه مورد شما برا یدرس یجهنت ینبه ا FDR کارشناس •

 .یستشما مناسب ن یبرا FDR یندفرا یقکه ادامه راه از طر یدرس یجهنت ینبه ا FDR کارشناس •

 موضوعشرکت نکنید یا برای حضور در جلسات واقعا تالش نکنید، این FDRهمچنین باید آگاه باشید که چنانچه در جلسات

می تواند روی زمان جلسه دادگاه تاثیر بگذارد.  همچنین دادگاه ممکن است به شما حکم کند هزینه های حقوقی طرف دیگر را  
 بپردازید.

 تماش برقرار کىم؟FDRچگووً با یک کارشىاش تایید شدي

 یبعدازظهر روزها 4ح تا صب 01ساعت و  دوشنبه تا جمعه یشب روزها 8صبح تا  8ساعت  ینب یشترجهت کسب اطالعات ب
 .  ییدتماس حاصل فرما 321 050 1800به شماره  ی( با خط مشاوره روابط خانوادگیسراسر یعموم یالت)به جز تعط شنبه

 .یدمراجعه کنwww.familyrelationships.gov.auبه آدرس ینآنال یروابط خانوادگ یتبه وبسا یدتوان یم ینشما همچن

  مراجعه نمایید. http://www.humanservices.gov.auجهت کسب اطالعات بیشتر درباره حمایت از کودک به وبسایت 

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

