โปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่
รัฐบาลออสเตรเลียอุดหนุนด้านการเงิน สาหรับโปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่ เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน ผูท้ ี่ตอ้ งการการสนับสนุน
เมื่อบิดามารดาของเขาแยกกันอยู่

โปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่คืออะไร?
โปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่ ให้การสนับสนุนสาหรับเด็กและเยาวชนไม่จากัดอายุ ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
ให้สามารถรับมือกับและมีความเข้าใจใน การแยกกันอยูข่ องบิดามารดาของตน
โปรแกรมนี้ช่วยเด็กและเยาวชน ในการจัดการเกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจาก การแยกกันอยูข่ องบิดามารดาของตน และสถานการณ์ที่เด็กตกอยู่
ช่วยเด็กในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการแยกกันอยู่ และให้เด็กได้แสดงความรู ้สึก และความคิดเห็นของพวกเขา
เกี่ยวกับการแยกกันอยู่
โปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่ ให้โอกาสเด็กและเยาวชน ที่จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวเขา
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการแยกกันอยูข่ องบิดามารดาของเขา เมื่อเด็กสามารถพูดถึงเรื่ องราว ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ เกี่ยวกับชี วิตของพวกเขา
ความสามารถในการจัดการความ เครี ยด เกี่ยวกับการแยกกันอยูข่ องบิดามารดาของพวกเขา ก็จะดีข้ ึน
เด็กและเยาวชนสามารถมาที่ โปรแกรมฯ เมื่อใดก็ได้ ระหว่างหรื อหลังจากการแยกกันอยู่

ข้ าพเจ้ าจะทราบได้ อย่ างไรว่ าบุตรของข้ าพเจ้ าจาเป็ นต้ องได้ รับความช่ วยเหลือ?
บางทีก็เป็ นการยาก ที่จะบอกได้ ว่าบุตรของท่านจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ ถ้าบุตรของท่านยังคงรู ้สึกเศร้า โกรธหรื อเสี ยใจอยูต่ ่อไป
ท่านน่าจะหาใครสักคน ที่เด็กสามารถพูดด้วยได้ ถ้าความประพฤติของบุตรของท่านเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ระหว่างหรื อหลังจากการแยกกันอยู่
เด็กอาจจาเป็ น ต้องได้รับการสนับสนุน เป็ นพิเศษมากหน่อย เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจในสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนทุกคนต้องการเวลา สาหรับการปรับตัว ต่อสถานการณ์ใหม่น้ ี แต่ถา้ ท่านวิตกกังวล ว่ามีอะไรผิดปกติ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้

แล้ วถ้ าข้ าพเจ้ ารู้ สึกไม่ ปลอดภัยหรือข้ าพเจ้ าคิดว่ าบุตรของข้ าพเจ้ าไม่ ปลอดภัยล่ ะ?
ถ้าท่านเป็ นห่ วงความปลอดภัยของท่าน หรื อความปลอดภัยของบุตรของท่าน ท่านควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้
องค์กรต่างๆที่ดาเนิ นโปรแกรมนี้ มีการเตรี ยมการพร้อมใช้ ที่จะดูแลผูใ้ ช้บริ การและเจ้าหน้าที่ ให้ปลอดภัย

แล้วจะเสี ยค่ าใช้ จ่ายเท่าใด?
ท่านอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม สาหรับโปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่ ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางการเงินของท่าน
ท่านสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ ถ้าท่านมีรายได้น้อย หรื อกาลังมีปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้แน่ใจ ว่าบุตรของท่านสามารถใช้โปรแกรมนี้ ได้

จะเกิดอะไรขึน้ ทีโ่ ปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่?
โปรแกรมนี้ สามารถช่วยเด็กและเยาวชนได้หลายวิธี ซึ่ งรวมถึง การให้ความช่ วยเหลือสนับสนุน ให้เด็กเข้าใจ ว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา
และครอบครัวของพวกเขา ระหว่างและหลังการแยกกันอยูข่ องบิดามารดาของพวกเขา นี่อาจรวมถึง การให้คาปรึ กษาตัวต่อตัว
หรื อเป็ นกลุ่มกับเด็กที่มีอายุใกล้เคียงกัน
การสนับสนุนแบบกลุ่ม (Peer support) นี้ ช่วยเด็กและเยาวชน ให้เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับข้อตกลงของครอบครัว
และให้การสนับสนุนพวกเขา ตลอดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น นอกจากนี้ มันยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจ ว่าเด็กคนอื่นๆ ก็มีปัญหายุง่ ยากคล้ายๆ กันกับพวกเขา
และให้ความอบอุ่นแก่เด็ก ในสถานการณ์ของพวกเขา การสนับสนุนแบบกลุ่ม สามารถให้กลยุทธ์ที่มีประโยชน์ สาหรับเด็กและเยาวชน
เพื่อจัดการความเจ็บปวดและความเครี ยด ที่มากับการแยกกันอยูข่ องบิดามารดา
นอกจากนี้ บุตรของท่านอาจได้รับความช่วยเหลือบางประการ ในการที่จะแบ่งปั นความคิดและความรู ้สึกของเขากับท่าน หรื อเด็กๆ อาจได้รับข้อมูลที่มีประ
โยชน์บางอย่าง โปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่ ช่วยเด็กและเยาวชนให้มีทกั ษะ ในการดารงชี วิตและทางสังคม
ที่จะช่วยพวกเขาเผชิ ญกับสิ่ งท้าทายอื่นๆในชี วิตของพวกเขาได้
โปรแกรมนี้ ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้การสนับสนุนสถานการณ์หลากประเภท ในครอบครัวไม่น่าที่จะมีโปรแกรมใดเหมือนกัน สาหรับเด็กแต่ละคน
เพราะเด็กอาจต้องการบริ การสนับสนุนต่างกัน ที่มีให้ตลอดโปรแกรม

โปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่เป็ นโปรแกรมสาหรับใคร?
ผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า18 ปี สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ กิจกรรมของโปรแกรมได้รับการออกแบบมา ให้เหมาะสมกับอายุและขั้นตอนที่แตกต่างกัน
จากเยาวชนตลอดไปจนถึงวัยรุ่ น ตามปกติ วัยรุ่ นมักจะไม่ทาสิ่ งเดียวกับเยาวชน หรื อทางานกลุ่มกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม
พี่กบั น้องอาจจะไปเวลาเดียวกันบ้างได้ เพื่อแบ่งปั นความรู้สึกและความคิดของพวกเขา
บิดามารดาที่แยกกันอยู่ ควรสนับสนุนบุตรของตนให้ใช้โปรแกรมนี้ เพื่อช่วยให้เด็กๆได้แสดงออกระหว่างการแตกแยกของครอบครัว

มีความช่ วยเหลืออะไรให้ ข้าพเจ้ าและคนทีเ่ หลือในครอบครัวบ้ าง?
มีโปรแกรมอื่นๆ สาหรับผูใ้ หญ่ถา้ ท่านต้องการความช่วยเหลือสาหรับตัวท่านเอง
เจ้าหน้าที่ของโปรแกรมสามารถส่ งท่านต่อไปยังบริ การที่ถูกต้องได้สมาชิ กในครอบครัวคนอื่นๆ เช่นปู่ ย่าตายาย หรื อผูใ้ ห้การดูแล
ก็สามารถได้รับการส่ งต่อไปยังบริ การให้การสนับสนุนได้ดว้ ยเช่นกัน
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปที่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ ที่ www.familyrelationships.gov.au เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่ งทีบ่ ุตรของข้ าพเจ้ าพูดทีโ่ ปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่เป็ นความลับหรือไม่ ?
เป็ น ทุกสิ่ ง ที่บุตรของท่านพูด ในช่วงการให้คาปรึ กษาจะเป็ นความลับ

ถ้าบุตรของท่าน ประสงค์จะบอกให้ท่านทราบ ถึงสิ่ งใดก็ตาม ที่เขาปรึ กษา หารื อระหว่างโปรแกรม
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะช่วยเขาให้ทาการดังกล่าวพระราชบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายครอบครัวกล่าวว่า สิ่ งที่พดู ในการให้คาปรึ กษาครอบครัวนั้นเป็ นความลับเฉพาะ
ท่านสามารถพูดเกี่ยวกับปัญหาของความเป็ นส่ วนตัว หรื อความยินยอม กับผูท้ ี่ดาเนิ นโปรแกรม
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา อาจต้องบอกให้ใครสักคนทราบ ถึงเรื่ องสิ่ งที่บุตรของท่านพูด ถ้าเขาเชื่ อ ว่ามีอนั ตรายต่อสุ ขภาพหรื อความปลอดภัยของใครสักคน
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาต้องรายงานการทารุ นเด็ก หรื อถ้ามีความเสี่ ยงของการทารุ นกรรม ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ข้ าพเจ้ าจะติดต่ อโปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยู่ได้ อย่ างไร?
ท่านสามารถโทรไปที่ สายคาแนะนาความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ที่หมายเลข1800 050 321 ระหว่างเวลา 8 น.และ 20 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และเวลา 10 น. ถึง 16 น. วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการแห่ งชาติ) พวกเขาสามารถช่วยท่าน หาโปรแกรมที่ใกล้บา้ นท่านที่สุด
ให้ช่วยบุตรของท่านได้ ถ้าไม่มีโปรแกรมการสนับสนุนเด็กหลังการแยกกันอยูใ่ กล้บา้ นท่าน
สายคาแนะนาสามารถบอกท่านได้ว่าอาจมีบริ การที่มีประโยชน์อื่นๆใกล้บา้ นท่านหรื อไม่
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ ได้ที่ www.familyrelationships.gov.au เพื่อหาบริ การอย่างอื่น
สาหรับความสัมพันธ์ในครอบครัว เว็บไซต์น้ ี มีขอ้ มูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับครอบครัวและเรื่ องราวอื่นๆมากมาย

