
 

 شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام 
 یکھ ھنگام ی تامین مالی می کندجوان افراد و اطفال بھ کمک یبرارا  شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام  ایسترالآ دولت

 .ی دارندبانیپشت بھ ضرورت اند شده جدا شان مادر و پدر کھ

 ست؟یچ شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام 
 درک و مقابلھ را فراھم می کند کھ در نیسن تمام در جوان افراد و اطفال یبرا یبانیپشت شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام 

  .ضرورت بھ کمک دارند خود مادر و پدر ییجدا

خود را  کھ یتیموقع و خود مادر و پدر رابطھ در اختالل از یناش مسائل با تا کند یم کمک جوان افراد و اطفال بھ پروگرام نیا
 و احساسات و ناشی می شوند سازش یابند ییجدا از کھ یراتییتغ با کند یم کمکبھ آنھا  نیا می یابند مقابلھ کنند. آن در

 .بیان کنند ییجدا مورد در شان راافکار

 ھایی را فراھم می کند فیصلھ در شرکت یبرا جوان افراد و اطفال یبرا ھاییفرصت شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام 
 در فیصلھ بھ مربوط مسائل مورد در توانند یم اطفال کھ یھنگام .شان برآنھا تاثیر می گذارد مادر و پدر ییجدا با رابطھ در کھ

 .یابد یم بھبود مادر و پدر ییجدا ازناشی  استرس تیریمد یبرا شان ییتوانا ،کنند صحبت خود یزندگ مورد

 .جدایی بھ پروگرام بیایند از پس ای طول در یزمان ھر در توانند یم جوان افراد و اطفال

 دارد؟ ضرورت کمک بھ من فرزند بدانم کھ چگونھ
 نیغمگ ای قھر مضطرب، ھمچنان  شما فرزند اگر .دارد یا نھ سخت است کمک بھ ضرورت شما طفل گفتن اینکھ اوقات یگاھ

یی جدا از پس ای طول در شما فرزند رفتار اگر .کند صحبت با او تواندب کھ ی را پیدا کنیدکس بخواھید است ممکن شما ،است
  .داشتھ باشد ضرورت یاضاف تیحما یکم افتد یم اتفاق آنچھ درک بھ کمک یبرا است ممکن او ، خیلی تغییر می کند

 ،تکلیفی وجود دارد کھ دیھست نگران شما اگر اما ،دارند زمان بھ د ضرورتیجد تیوضع سازش با یبرا جوانان و اطفال ھمھ
  .دیبخواھ کمک دیتوان یم

 ؟امنیت ندارد فرزندم کنم یم فکر ای ،امنیت ندارم کنم یم احساس اگر شود یم چھ
اجرا  یھا سازمان .دییبگو وقت اسرع در کارکنان بھ دیبا ،تان دارید فرزندان تیامن ای خود تیامن مورد در ینگران شما اگر

 .دارند کارکنان و انیمشترامنیت  حفظ یبرای باتیترت پروگرام کننده این

 فیس آن چقدر خواھد شد؟
خواھد  یبستگ شما یمال طیشرا بھ فیس نیا .بپردازید شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام  یبرا یفیس است ممکن شما

 ند کھشو مطمئن بتوانند آنھا تا بگویید کارکنان بھ دیتوان یم مالی تجربھ می کنیدتکلیف  کمی دارید یا عایدی شما اگر .داشت
 .کند استفاده پروگرام از تواند یم شما فرزند



 افتد؟ یم یاتفاق چھ شدنجدا از بعد اطفال از تیحما پروگرام در
 و آنھا کھ برای آنچھ درک بھ یبانیپشت ارائھ جملھ از ،کند کمک بھ چند شیوه جوان افراد و اطفالبھ  تواند یم پروگرام نیا

 با یگروھ کار ای یک بھ یک مشوره است ممکن نیا .افتد یم اتفاقشان  مادر و پدر ییجدا از بعد و طول در شان، خانواده
 .باشد مشابھ نیسن در اطفال

 از را آنھا ورا درک کنند  خانواده باتیترت در مورد راتییتغ جوان افراد و اطفال تا کند یم کمک لیھمسا تیحما از نوع نیا
 تجربھ را دشوار مشابھ موارد گرید اطفال کھ کنند درک آنھا کند یم کمک آن نیھمچن .کندی م یبانیپشت را راتییتغ نیا قیطر

 اطفال یبرا دیمف یھا یجیستراتا تواند یم ھمسالی یبانیپشت .راحتی فراھم می کند خود تیوضع مورد در آنھا یبرا و می کنند
 .کند فراھم شان بوجود می آید مادر و پدر جدایی با کھی درد و استرس تیریمد یبرا جوان افراد و

 از یبرخ است ممکن ای کمک دریافت کند  شما با اش احساسات و ھا دهیا گذاشتن اشتراک در بھ است ممکن نیھمچن شما فرزند
ی ھا مھارت جوان افراد و اطفال تا کند یم کمک شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام  .شود ارائھ بھ او دیمف معلومات
 .کرد خواھد کمک خود یزندگ در چالش با را آنھا کھکسب کنند  یاجتماع زندگی و

ی طفل ھر پروگرام برای کھ دارد وجود احتمال نیا .است شده یطراح خانواده مختلف یھا تیموقع از تیحما یبرا پروگرام نیا
 .ھستند دسترس در پروگرام طول در کھی ضرورت داشتھ باشند مختلف یبانیپشت خدمات است ممکن اطفالچون  مختلف باشد

 است؟برای چھ کسی   شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام 
 اطفال برای مختلف مراحل و ینسن بھ توجھ بایی ھا تیفعال .دنکن استفاده پروگرام نیا از توانند یم سال 18 ریزافراد  ھمھ

 پگرو در یا ،می کنند نخواھند کرد خردسال اطفال کھ را یزیچ ھمان معموال نوجوانان .اند شده یطراح نوجوانان تا خردسال
 دهیا و احساسات گذاشتن اشتراک بھ یبرا جلسات از یبرخ بھ است ممکن خواھران و برادران اما ،کار نخواھند کرد آنھا با ھا
 .یشان با ھم حضور یابندھا

  خانواده ییجدا طول در کنند تا کمک کند  پروگرام از استفاده بھ قیتشو نیسن تمام در را اطفال دیبا شده جدا ھم از مادر و پدر
 .شود دهیشنصدای آنھا 

 دارد؟ وجود ام خانواده ھیبق و من یبرای کمک چھ
 یم پروگرام کارکنان د،یدار ضرورت بھ کمک خودتان یبرا شما اگر .باشد یم موجود ساالنکالن یبرا گرید یھا پروگرام

 ندنتوا یم نیھمچن سرپرستان، ای کالنمادر و کالنپدر مانند خانواده، یاعضا ریسا .صحیح ارجاع دھند خدمات بھ شما را دنتوان
 .بھ خدمات حمایتی ارجاع شوند

 نگاه www.familyrelationships.gov.au نیآنال خانواده روابطبھ  شتریب معلومات افتنی ید برایتوان یم نیھمچن شما
 کنید.

می گوید محرمانھ شدن جدا از بعد اطفال از تیحمادر پروگرام  من فرزند کھ ییزھایچ ایآ
 ؟ھست

 .است محرمانھ دیگو یم مشوره جلسھ کی در شما فرزند ھر چیزی کھ .بلھ

 مشاور کی در این صورت ،صحبت می کند بھ شما بگوید پروگرام طول در کھ در مورد چیزھایی  می خواھد شما فرزند اگر
 .است محرمانھ خانواده مشوره در ھ شدهگفت یزیچ ھر کھ کند یم انیب خانواده قانون .را بکند کار نیا کھ کرد خواھد کمک او بھ

 .دیکن صحبتمی کنند  اجرا را پروگرام کھ یکسان با یتیرضا ای یخصوص میحر مسائل گونھ ھر مورد در دیتوان یم شما

 کھ آنچھ مورد در یکس بھ است ممکن دارد وجود یکس مصونیت ای یسالمت یبرا خطری کھشتھ باشد دا باور مشاور اگر کی
 .اطالع دھد  دیگو یم شما فرزند

 .راپوردھد مقامات بھ ،وجود دارد استفاده سوء خطر گونھ ھر اگر ای ،ی آزار طفل گونھ ھر دیبا مشاور کی
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 رم؟یبگ تماس شدنجدا از بعد اطفال از تیحمابا پروگرام  چگونھ
 جمعھ تا دوشنبھبعد از ظھر  8صبح تا  8ساعات   نیب  321 050 1800 بھ شماره خانواده مشوره رابطھ لینشما می توانید 

 کمک شما بھ توانند یم آنھا .دیریبگ تماس)  یمل یعموم رخصتی ھای جز بھ(  شنبھبعد از ظھر  4صبح تا  10ساعات   و
 شما یکینزد در شدنجدا از بعد اطفال از تیحماپروگرام  چیھ اگر .دیکن دایپ تان را طفل بھ کمک یبرا پروگرام نیکترینزد ندنک

 .شتھ باشددا وجود یکینزد در است ممکندیگری   دیمف خدماتچھ  کھ دیبگو شما بھ تواند یم لین مشوره دارد،ن وجود
 خدمات گرید کردن دایپ یبرارا   www.familyrelationships.gov.au نیآنال خانواده روابط دیتوان یم نیھمچن شما

 .می باشد گرید مسائل و خانواده مورد در دیمف معلومات از یادیز مقدار یحاو تیسا وب نیا .ببینید خانواده ارتباط
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