
 

 

 راهنمایی والدین پس از جدایی
«  فرزندداریبرنامه احکام »دارند، دولت استرالیا  ترتیبات فرزندداریهای جدا شده کشمکش فراوانی درباره  از آنجا که خانواده

(Parenting Orders Program و خدمات )«  پس از جداییفرزندداری همکارانه فرزندداری( »Post Separation 
Cooperative Parenting.را در سراسر استرالیا برای فراهم کردن زمینه توجه والدین به کودکان اجرا کرده است ) 

 چیست؟« پس از جداییفرزندداری همکارانه یفرزنددار »و خدمات «  یفرزندداربرنامه احکام »

های ویژه مراقبت از کودکان پس  برنامه« پس از جداییفرزندداری همکارانه فرزندداری »و خدمات «  فرزندداریبرنامه احکام »
ای که در زمینه مراقبت از کودکان خود اختالف دارند  ها به والدین جدا شده هستند. این برنامه« قانون خانواده»از جدایی بر اساس 

ر کشمکش والدین بر کودکان و نیاز کودکان به حمایت پدر/مادر از رابطه آنها با مادر/پدر آشنا شوند.  اینها به کند تا با تاثیکمک می
والدین و سایر اعضای  صرف وقتکند تا به جای کشمکش بر نیازهای کودکان متمرکز شوند و تمهیداتی برای  والدین کمک می

 خانواده با کودکان ترتیب دهند.

 مراجعه کنم؟ برنامه احکام فرزندداریچرا باید به 

شود.  ناکارآمد می فرزندداریتوانند درباره تمهیدات دیدار با کودکان به توافق برسند و احکام  های جدا شده نمی گاهی اوقات خانواده
وبرو شده باشند. به دادگاه رفته باشند ولی در زمینه رعایت این حکم با مشکل ر فرزندداریوالدین ممکن است برای گرفتن حکم 

 های کودکان در سنین و مراحل مختلف رشد آشنا شوند. کند تا با نیازها و خواسته به والدین کمک می«  فرزندداریبرنامه احکام »

 مراجعه کنم؟« پس از جداییفرزندداری همکارانه یفرزنددار »چرا باید به خدمات 

پندارند که در این زمینه کاری از  شود ولی می آنها باعث ناراحتی فرزندان میدانند که کشمکش بین  بسیاری از والدین جدا شده می
 »آید. کودکان ممکن است دچار مشکالت عاطفی شوند، حتی اگر آثار ناراحتی در چهره آنها آشکار نباشد. خدمات  آنها بر نمی
شان آشنا شوید و  کودکان پس از جدا شدن والدین کند که با نیازهای به شما کمک می« پس از جداییفرزندداری همکارانه فرزندداری

 های کمک کردن به فرزندتان را بیابید. راه

به حل اختالف بین والدین مربوط نیست. این خدمات به آثار کشمکش بین « پس از جداییفرزندداری همکارانه فرزندداری »خدمات 
توانید بفهمید که چگونه باید  پردازد. با این خدمات می اره انجام دهید، میتوانید در این ب والدین جدا شده بر فرزندان و اقداماتی که می

 کنند یا خیر. نظر از این که آنها با شما زندگی می  به فرزندان خود کمک کنید، صرف

 کشد؟ چقدر طول می یفرزندداربرنامه احکام 

 شود. این مدت از سه ماه تا دو سال متغیر است. اجرا میها به آن نیاز دارند،  تا زمانی که خانواده فرزندداریبرنامه احکام 



 

 

 کشد؟ چقدر طول می« پس از جداییفرزندداری همکارانه یفرزنددار »

« پس از جداییفرزندداری همکارانه فرزندداری »کشد. پس از آن، خدمات  این سمینار آموزشی معموالً حدود نیم روز طول می
 شود. ارائه کند. مشاوره و حمایت طی چند هفته یا چند ماه ارائه میتواند مشاوره و حمایت بیشتری  می

 اگر احساس ناامنی کنید، چه باید بکنید؟

تمهیداتی برای محافظت از ایمنی « پس از جداییفرزندداری همکارانه فرزندداری »و خدمات «  فرزندداریبرنامه احکام »
نگران ایمنی خود یا فرزندتان هستید، باید موضوع را در اولین فرصت به کنندگان و کارکنان در نظر گرفته است. اگر   مراجعه

 اطالع دهید. « خدمات»کارکنان 

 آیا کودک من امنیت خواهد داشت؟

بسیار مهم است. اگر « پس از جدایی فرزندداری همکارانه »و خدمات « برنامه احکام فرزندداری»ایمنی همه اعضای خانواده در 
 ان هستید، موضوع را با کارکنان در میان بگذارید.نگران ایمنی فرزندت

پس از  فرزندداری همکارانه »و خدمات « برنامه احکام فرزندداری»تواند از  چه کسی می
 استفاده کند؟« جدایی

ا مشکل روبرو کنند یا در زمینه استفاده از تمهیدات مراقبت از کودکان یا اجرای احکام داده ب ای که با هم صحبت نمی والدین جدا شده
ها  تان در برنامه  توانید به تنهایی یا به همراه همسر یا خانواده شرکت کنند. می« برنامه احکام فرزندداری»توانند در  هستند می

 ها شرکت کنند.  توانند در برنامه تان نیز می  شرکت کنید. فرزندان

پس از  فرزندداری همکارانه »توانند از خدمات  ار کنند نیز میتوانند بدون نزاع با هم ارتباط برقر ای که نمی والدین جدا شده
های مجزا در برنامه شرکت کنند تا با هم دیدار نداشته باشند. این  شود که والدین در نوبت استفاده کنند. ترتیبی داده می« جدایی

 برنامه برای پدر و مادر به صورت مجزا در نظر گرفته شده است و حتی در صورت حضور فقط یکی از والدین سودمند است.

 افتد؟ چه اتفاقی می« فرزندداریبرنامه احکام »در 

توان به صحبت کردن با مشاور خانواده، حضور در  شود. از این موارد می شامل موارد مختلفی می« برنامه احکام فرزندداری»
های آموزشی در کنار سایر والدین دچار مشکالت مشابه، و در صورت تمایل والدین، تالش  رسانی، شرکت در گروه سمینار اطالع

 ی حل اختالف خانوادگی اشاره کرد.برا

 افتد؟ چه اتفاقی می« پس از جدایی فرزندداری همکارانه »در خدمات 

دهد. همواره سمیناری آموزشی با حضور والدینی که  رخ می« پس از جدایی فرزندداری همکارانه »اتفاقات بسیاری در خدمات 
پردازد. مسئوالن ارائه  ه بسته به نیاز شما به ارائه سایر خدمات میشود. مشاور خانواد دچار مشکالت مشابه هستند، برگزار می

 خدمات درباره آن به شما توضیح خواهند داد.

 شود؟ هایی به فرزندان من ارائه می چه کمک

توانند با مشاور خانواده صحبت کنند. ممکن است امکان حضور آنها در کنار سایر  کودکان می« برنامه احکام فرزندداری»در 
ها چه  توانند بفهمند که در خانواده کودکانی که خانواده آنها دچار مشکالت مشابه هستند، وجود داشته باشد. بدین ترتیب آنها می

 افتد. اتفاقاتی می



 

 

شود. برخی  رسانی به کودکان از طریق والدین آنها ارائه می  با هدف کمک« پس از جدایی فرزندداری همکارانه »خدمات 
های مختلف باشند؛ آنها ممکن  کن است قادر به ارائه مشاوره یا سایر خدمات تخصصی ویژه کودکان در قالب برنامهها مم سازمان

 توانید نیازهای فرزندتان را با مسئوالن این خدمات در میان بگذارید. در هر زمان میشما است سایر خدمات محلی را پیشنهاد کنند. 

« پس از جدایی فرزندداری همکارانه »و خدمات « ندداریبرنامه احکام فرز»چه زمانی باید از 
 استفاده کنم؟

، «تماس کودکان خدمات»حاضر شوند. « خدمات»یا « برنامه»یا دستور از والدین بخواهد که در  تشویقدادگاه ممکن است با 
 کنند، ممکن است شما یا پدر/ ک می، مشاور خانواده یا سایر مراکزی که پس از جدایی به خانواده شما کم«مرکز روابط خانوادگی»

معرفی کند. گاهی اوقات، والدین « پس از جدایی فرزندداری همکارانه »و خدمات « برنامه احکام فرزندداری»را به  دیگرمادر 
 کنند. استفاده می« پس از جدایی فرزندداری همکارانه »و خدمات « برنامه احکام فرزندداری»داوطلبانه از 

 ماند؟ محرمانه می آیا اطالعات من

« پس از جدایی فرزندداری همکارانه »یا خدمات « برنامه احکام فرزندداری»، همه اظهارات شما در «قانون خانواده»بله، طبق 
شود، مگر در شرایط استثنایی مانند مواردی که  در حضور مشاور خانواده یا کارور حل اختالف خانوادگی محرمانه تلقی می

ر افتادن زندگی یا سالمت افراد یا پیشگیری از ارتکاب جرم ضروری باشد. مشاور خانواده یا کارور حل پیشگیری از به خط
رسانی در  آزاری، را به مقامات مسئول اطالع دهد و این اطالع  آزاری، یا احتمال کودک  اختالف خانوادگی باید موارد کودک

 شود.  مواردی مدرک محسوب می

 چقدر هزینه دارد؟

برای شما هزینه دارد. مقدار « پس از جدایی فرزندداری همکارانه »یا خدمات « برنامه احکام فرزندداری»وقات استفاده از گاهی ا
را از این « خدمات»درآمد یا دچار مشکالت مالی هستید،  پولی که باید پرداخت کنید به وضعیت مالی شما بستگی دارد. اگر کم

 کند. نظر گرفتن تمهیداتی حضور شما در برنامه را تضمین میبا در « خدمات»مشکالت آگاه کنید. 

 مراجعه به دادگاه

اگر بخواهید برای گرفتن حکم درباره فرزندتان به دادگاه مراجعه کنید، دادگاه ممکن است به شما یا همسرتان، یا هر دو، پیشنهاد یا 
تواند حضور در این  در هر مرحله از فرآیند دادرسی می پس از جدایی شرکت کنید. دادگاه فرزندداریدستور دهد که در برنامه 

 خدمات»ها را الزامی کند. دادگاه ممکن است به شما یا همسرتان دستور دهد که در جلسات تبادل یا تماس نظارت شده در  برنامه
 شرکت کنید. « تماس کودکان

پس از جدایی فرزندداریبه شما دستور دهد که در برنامه  پیروی نکنید، دادگاه ممکن استفرزندداریاگر شما، یا همسرتان، از حکم 
 های قانونی دعوای طرف دیگر ملزم کند.  شرکت کنید. دادگاه ممکن است فرد سرپیچی کننده از حکم را به پرداخت هزینه

را پیدا « پس از جدایی فرزندداری همکارانه »و خدمات « برنامه احکام فرزندداری»چگونه 
 کنم؟

)به  321 050 1800با شماره  عصر شنبه 4صبح تا  01و  دوشنبه تا جمعه یشب روزها 8صبح تا  8ساعت توانید از  میشما 
را به شما « خدمات»یا « برنامه»توانند نزدیکترین  تماس بگیرید. آنها می« خط راهنمای روابط خانوادگی»جز تعطیالت رسمی( با 

 که به شما نزدیک باشد، پیشنهاد کنند.معرفی کنند یا برنامه مرتبط دیگری را 

به نشانی « روابط خانوادگی آنالین»توانید به  می« خدمات روابط خانوادگی»برای کسب اطالعات درباره 
www.familyrelationships.gov.au .نیز مراجعه کنید  
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