
 

 االنفصال بعد األطفال برنامج دعم
 ینفصل عندما  الذین یحتاجون إلى الدعمالشباب لمساعدة األطفال و االنفصال بعد األطفالبرنامج دعم  االسترالیة تمول الحكومة

 والدیھم.

 ؟االنفصال بعد األطفالبرنامج  دعم  ھو ما
 مع للتعامل  بعض المساعدة الذین یحتاجون إلى من جمیع األعمارالشباب الدعم لألطفال واالنفصال  بعد یوفر برنامج دعم األطفال

  والدیھم. انفصال وفھم

 وجدواالوضع الذي و العالقة بین والدیھم  اختالل منالقضایا الناشئة  مع السن في التعامل ارالشباب صغو األطفال برنامجال یساعد
 االنفصال. حول وأفكارھمللتعبیر عن مشاعرھم االنفصال و تنشأ عن التغیرات التي یساعدھم في التكیف مع .أنفسھم فیھ

 والدیھم. بالنسبة النفصال  التي تؤثرعلیھم للمشاركة في القرارات والشباب الفرص لألطفال االنفصال بعد یوفر برنامج دعم األطفال
، تتحسن قدرتھم في التعامل مع الضغط النفسي حیاتھم قرارات تخص القضایا التي تؤثر على عن التحدث لألطفال یمكن عندما

 .انفصال الوالدینبسبب  

 .اجراءات االنفصال بعد أثناء أو في أي وقت الخدمة  إلى والشباب یمكن أن یأتي األطفال

 ؟الى بعض المساعدة طفلي بحاجة أعرف إذا كان كیف
قد ، أوالحزن والغضب باألسى الشعورب طفلك إذا استمر المساعدة. طفلك بحاجة إلى معرفة ما إذا كان من الصعب أحیانا یكون
قد یحتاجون الى بعض ف، إذا تغیرسلوك طفلك كثیراً أثناء أو بعد عملیة االنفصال التحدث الیھ. یمكنھم العثور على شخص ترغب في

  .فھم ما یحدث الدعم اإلضافي لمساعدتھم على

، یمكنك تماما شیئا ما لیس صحیحا قلقا من أن كنت، ولكن إذا الوضع الجدید وقت للتكیف معالشباب إلى یحتاج جمیع األطفال و
 طلب المساعدة.

 لیس بأمان؟ طفليبأن  اعتقد أو، باألمان ماذا لو لم أشعر
 البرنامجالتي تدیر  لدى المنظمات .الموظفین  في أقرب وقت ممكن، یجب أن تخبر طفلك سالمة أو سالمتك كنت قلقا بشأن إذا

  .العمالء والموظفین في أمان للحفاظ على ترتیبات 

 سیتكلف ذلك؟ كم
یمكنك أن تخبر الموظفین اذا كان  . تعتمد الرسوم على ظروفك المالیة االنفصال. بعد ألطفاللبرنامج دعم ا قد یفرض علیك رسوم

 تمر بمشاكل مالیة حتى یتأكدوا من أن طفلك یستطیع استخدام الخدمة.دخلك منخفض  أو 

 ؟االنفصال بعد األطفال في برنامج دعم  ما ذا یحدث
 انفصالبعد أثناء وسرھم وأل یحدث لھم لفھم ما تقدیم الدعم بما في ذلك بعدة طرق، والشباب األطفال یمكن أن یساعد البرنامج

  شخصیة أو عمل جماعي مع أطفال من نفس العمر.قد یشمل ھذا استشارة  والدیھم.



كما أنھ  التغییرات. خالل تلكدعمھم  و أسرتھم التغییرات في  ترتیبات في فھم  والشباب یساعد األطفال األقران ھذا النوع من دعم
 دعم األقران أن یوفریمكن  .في وضعھم لھمیوفر الراحة مماثلة  و مواقف صعبة یواجھون األطفال اآلخرین یساعدھم في فھم أن

  نتیجة النفصال والدیھم.  لمواجھة األلم واإلجھاد والشباب لألطفال مفیدة استراتیجیات

 .بعض المعلومات المفیدة تعطى لھم  أو قد معكم و مشاعرھم  لمشاركة  أفكارھم بعض المساعدة  أیضا على طفلكیحصل  قد
أن تساعدھم  التي من شأنھااالجتماعیة المھارات الحیاتیة والشباب على اكتساب و االنفصال األطفال بعد یساعد برنامج دعم األطفال

 .في حیاتھم تحدیات أخرىمواجھة  في

قد  ألن األطفال لكل طفل أنھ ال یوجد نفس البرنامج من المحتمل .الحاالت األسریة من لدعم مجموعة متنوعة برنامجال تم تصمیم
 .البرنامج في كل متوفرة وال  دعم  مختلفة خدماتالى  یحتاجون

 األطفال بعد االنفصال؟ من یحتاج  لبرنامج دعم
المراحل بدءاً و مختلف األعمار التي تتناسب مع األنشطة قد تم تصمیمف .استخدام ھذا البرنامج عاما 18دون سن  یمكن ألي شخص

 في مجموعات أو یعملون، األطفال الصغار التي یفعلھااألشیاء  نفس عادًة  ال یفعل المراھقون .لمراھقینا األطفال الصغار حتىب
 .األفكارالمشاعر و معاً لتبادل بعض الجلسات إلىاألخوات اإلخوة وقد یذھب  لكن،  معھم

 خالل أن یستمع إلیھم اآلخرون  لمساعدتھم في البرنامج الستخدام من جمیع األعمار تشجیع األطفال المنفصلین یجب على اآلباء
 رة.األس انفصال

 ؟عائلتي ولبقیة المتوفرة  بالنسبة لي ما ھي المساعدة
الموظفون في البرنامج  احالتك الى لنفسك، یستطیع  بعض المساعدة إذا كنت بحاجة إلى .للبالغین ھناك برامج أخرى متوفرة تتوفر

 الى خدمات أخرى.  مقدمي الرعایة أو األجداد مثل، یمكن احالة  أفراد األسرة اآلخرین الخدمة المناسبة.
  على اإلنترنت على  العالقات األسریة موقع   أیضا زیارة لمعرفة المزید، یمكنك
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 سریة؟ االنفصال   بعد األطفال في برنامج دعم  طفلي یقولھا التي  ھل األشیاء
 .سري جلسة المشورة طفلك في یقولھ كل شيء .نعم

 أي شيء على سریة  ینص قانون األسرة .سیساعدھم مستشار للقیام بذلك، البرنامج خالل ناقشھ لی أن یخبرك شیئا طفلك إذا أراد
 .البرنامج األشخاص الذین یدیرون مع الموافقة مسائل  خاصة أو عن أي یمكنك التحدث اإلرشاد األسري. في قالی

 شخص ما. صحة وسالمة خطرا على أن ھناكب إذا كانوا یعتقدون طفلك ما یقولھ عن ن یخبر أحدامستشار ألیحتاج  ال قد

 سوء المعاملة إلى السلطات. من أي خطر أو إذا كان ھناك  في معاملة األطفال إساءة  اإلبالغ عن أي یجب على المستشار

 ؟االنفصال بعد األطفال یمكنني االتصال ببرنامج دعم كیف
من مساًء  8صباحاً حتي الساعة  8 الساعةبین  1800 050 321  :على الرقم العالقات األسریة نصائحبخط   یمكنك االتصال

 یمكن أن   رسمیة)الما عدا أیام العطل ( ءً مسا 4صباحاً حتى الساعة 10السبت من الساعة  أیامو یوم االثنین إلى الجمعة
فبامكان  ،بالقرب منك االنفصال بعد األطفال دعمبرنامج ل إذا لم یكن ھناك .لمساعدة طفلك برنامج أقرب یساعدونك في العثور على

األخرى التي قد تكون قریبة منك. المفیدة اخبارك عن  الخدمات خط النصائح  
للعثور على   www.familyrelationships.gov.au اإللكتروني على الرابط األسریة العالقات یمكنكم أیضاً زیارة موقع

وغیرھا من  األسر حول من المعلومات المفیدة الكثیر الموقع  لدى ھذا معلومات حول الخدمات األخرى المتعلقة بالعالقات األسریة.
 .القضایا
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