
 

 Family)  خط المشورة حول العالقات األسرية
Relationship Advice Line) 

 مساعذة األسش عهى بناء عالقاث أفضم

323 050 1800 

 تعزٌز العالقات األسرٌة •

 مساعدة األسر على البقاء معا   •

 مرحلة االنفصالمساعدة األسر خالل  •

 Family Relationship Advice)ما انمقصود بخط انمشوسة حول انعالقاث األسشٌت

Line)؟ 

هو خدمة هاتفٌة وطنٌة تقدم المعلومات واإلحالة   (Family Relationship Advice Line)ٌةخط المشورة حول العالقات األسر

التغلب على الصعوبات التً تعترض العالقات أو عملٌة التعامل مع إلى الخدمات التً ٌمكن أن تساعد فً تعزٌز العالقات أو 

االنفصال. قد ٌتم كذلك، عند االقتضاء، توفٌر خدمة خاصة بتسوٌة النزاعات األسرٌة. كما ٌوجد أٌضا  مهنٌٌن خبراء لمساعدة 

 طوة التالٌة.األشخاص المتضررٌن جراء االنفصال الجتٌاز المشاكل التً ٌواجهونها وأخذ القرار حول الخ

( على وضع األطفال Family Relationship Advice Lineتركز الخدمات التً ٌقدمها خط المشورة حول العالقات األسرٌة )

 ٌن.فً المقام األول وتسوٌة النزاعات المتعلقة باألطفال دون اللجوء إلى المحاكم. وهذا ٌعنً اتباع نهج أكثر تعاونا  بٌن اآلباء المنفصل

 ٌمكنه االتصال بخط انمشوسة؟  مه انزي

بإمكان أي شخص االتصال بخط المشورة بخصوص العالقات األسرٌة. بما فً ذلك الوالدان واألجداد واألطفال والشباب وغٌرهم من 

ط المشورة أفراد العائلة واألصدقاء. بإمكان األشخاص اآلخرٌن الذٌن قد ٌقدمون المشورة أو الدعم لألسر أن ٌقوموا كذلك باالتصال بخ

 للحصول على المعلومات التً من شأنها المساعدة.

 مارا ٌمكننً أن أتوقع عنذما أتصم؟

ستتمكنون من التحدث إلى شخص  (Family Relationship Advice Line) عند االتصال بخط المشورة حول العالقات األسرٌة

 إلٌها. قد ٌشمل ذلك: ٌمكنه مساعدتكم فً تحدٌد المعلومات والدعم والخدمات التً تحتاجون

 المعلومات حول الخدمات التً تساهم فً الحفاظ على عالقات صحٌة 

 المشورة حول القضاٌا الناجمة عن االنفصال األسري 



 اإلرشاد حول وضع ترتٌبات قابلة للتطبٌق تتعلق برعاٌة األطفال بعد عملٌة انفصال األسرة 

 نصائح حول تأثٌر الصراع على األطفال 

 عات األسرٌة عبر الهاتف لألشخاص الذٌن ٌحتاجون إلى المساعدة فً تسوٌة النزاعات حول ترتٌبات األبوة تسوٌة النزا
 واألمومة

 اإلحالة إلى المراكز الخاصة بالعالقات األسرٌة وغٌرها من الخدمات الخاصة بتسوٌة النزاعات 

 معلومات حول نظام قانون األحوال الشخصٌة 

 ات األخرى للمساعدة بخصوص القضاٌا المتعلقة بالعالقات األسرٌة واالنفصالاإلحالة إلى مجموعة من الخدم 

 ٌتعّرض العدٌد من األشخاص، خالل فترة تفكك األسرة، لمزٌج معقد من المسائل العاطفٌة والعملٌة.

هذه القضاٌا  بمساعدتكم على التعامل مع (Family Relationship Advice Line) سٌقوم خط المشورة حول العالقات األسرٌة

وإحالتكم إلى الخدمات األخرى التً من شأنها المساعدة. قد ٌشمل ذلك الحصول على خدمات من سنترلٌنك أو من وكالة دعم األطفال 

أو من خدمة قانونٌة. وقد ٌشمل ذلك أٌضا  الحصول على الخدمات التً ٌمكنها المساعدة من خالل تقدٌم خدمة اإلرشاد والدعم لكم أو 

كم أو المساعدة فً العثور على مكان لإلقامة أو بخصوص قضاٌا الصحة النفسٌة أو المشاكل الناجمة عن اإلفراط فً تعاطً ألطفال

أٌضا  تقدٌم  Family Relationship Advice)   (Line المخدرات والكحول. بإمكان خط المشورة حول العالقات األسرٌة

 العنف أو القضاٌا المتعلقة بإساءة معاملة األطفال. المساعدة واإلحاالت للعائالت التً تعانً من

قد ال تكون خدمة تسوٌة النزاعات األسرٌة عبر الهاتف مناسبة لجمٌع الناس، وسٌقوم موظفو خط المشورة بتقٌٌم كل متصل وإحالته إلى 

 الخدمة/الخدمات األنسب.

 هم ٌتوجب عهً أن أخبشهم باسمً؟

اسمكم الكامل. ومع ذلك، ستسألون عند اتصالكم عن بعض التفاصٌل التً ستساعد على التعرف ال ٌتوجب علٌكم أن تقوموا بإعطاء 

 علٌكم فً حال اتصلتم مرة أخرى. وهذا ٌعنً أنكم لن تضطروا لتكرار المعلومات نفسها فً كل مرة تتصلون بها.

 كمتصل جدٌد عند اتصالكم فً المرة القادمة. بدال  من ذلك، قد تختارون عدم تقدٌم أي معلومات تحدد هوٌتكم وأن تتم معاملتكم

 أٌه ٌمكننً انحصول عهى مزٌذ مه انمعهوماث؟

 للحصول على معلومات أو نصائح أو تحوٌل مجانً

 اتصلوا

 (Family Relationship Advice Line) بخط المشورة حول العالقات األسرٌة

321 050 1800 

 مساء من اإلثنٌن إلى الجمعة  8 -صباحا   8من 

 مساء أٌام السبت )التوقٌت المحلً( 4 -صباحا   10من 

 باستثناء أٌام العطل الرسمٌة الوطنٌة.

 أو للحصول على معلومات حول العالقات السرٌة والخدمات التً من شأنها المساعدة.

 زوروا

  www.familyrelationships.gov.au موقع العالقات األسرٌة عبر اإلنترنت على الرابط

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

