ความช่ วยเหลือสาหรับบิดามารดาหลังการแยกกันอยู่
ในกรณี ที่ครอบครัวที่กาลังแตกแยกมีความขัดแย้งสู งในเรื่ องข้อตกลงเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
รัฐบาลออสเตรเลียจัดเงินทุนอุดหนุนโครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตร (Parenting Orders Program)
การแยกกันอยู่ (Post Separation Cooperative Parenting) ประเทศ

โครงการคาสั่ งการเลีย้ งดูบุตร

ารการร่ วมมือในการเลีย้ งดูบุตรหลังการแยกกันอยู่

ร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตร
บิดามารดามุ่ง ที่ ของตน

?

โครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูเ่ ป็ นโครงการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติวา่ ด้
วยกฎหมายครอบครัว ทั้งสองบริ การนี้ ช่วยให้ บิดามารดาที่แยกกันอยูแ่ ละมีความขัดแย้งสู งทราบ ว่าความขัดแย้งของบิดามารดามีผลกระทบต่อบุตรอย่างไร
และทาไมบุตรจึงต้องการ ให้บิดามารดาสนับสนุนความสัมพันธ์ของเขา กับบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองบริ การนี้ช่วยให้บิดามารดามุ่งเน้นที่ความต้องการของเด็ก แทนที่จะเป็ นความขัดแย้ง และการร่ วมกาหนดข้อตกลง
เพื่อช่วยบิดามารดาและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ใช้เวลากับบุตร

ทาไมจึงไปโครงการคาสั่ งการเลีย้ งดูบุตร?
บางครั้งครอบครัวที่แตกแยก อาจไม่สามารถตกลงกันได้ เกี่ยวกับข้อตกลงในการพบบุตรของพวกเขา และคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ผล บิดามารดาอาจไป
ขอให้ศาลออกคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตรมาแล้ว แต่ก็ยงั คงมีปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เหล่านั้น โครงการคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตร
สามารถช่วยเหลือบิดามารดาในการรับฟัง สิ่ งที่เด็กต้องการและจาเป็ นสาหรับเด็ก ในแต่ละช่วงอายุ และขั้นตอนการพัฒนาของพวกเขา

ทาไมจึงต้ องใช้ บริการการร่ วมมือในการเลีย้ งดูบุตรหลังการแยกกันอยู่?
บิดามารดาหลายคนทราบ ว่าความขัดแย้งระหว่างพวกตน ทาให้บุตรของตนไม่มีความสุ ข แต่รู้สึกว่าตนไม่สามารถทาสิ่ งใดได้
เด็กอาจกาลังมีปัญหาด้านอารมณ์ ถึงแม้วา่ เมื่อดูจากภายนอก พวกเขาจะดูเหมือนเป็ นปกติสุขก็ตาม
บริ การความร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูส่ ามารถช่วยให้ท่านทราบ ว่าบุตรต้องการอะไร หลังจากที่บิดามารดาของตนแยกกันอยู่
และหาวิธีช่วยเหลือบุตรของท่าน
บริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ ไม่ใช่เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการขจัดกรณี พิพาทกับบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ง แต่เป็ นเรื่ องที่ว่า
ความขัดแย้งของบิดามารดาที่แยกกันอยู่ มีผลกระทบต่อบุตรอย่างไร และท่านสามารถทาอะไรได้เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ในฐานะคนๆหนึ่ง
บริ การนี้สามารถช่วยท่านหาวิธี ช่วยบุตรของท่าน ไม่วา่ เขาจะกาลังอยูก่ บั คุณหรื อไม่ตาม

โครงการคาสั่ งการเลีย้ งดู บุตรมีระยะเวลานานเท่ าใด?
โครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตรสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้นานเท่าที่พวกเขาต้องการ ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเวลาสามเดือนหรื อนานถึงสองปี ก็ได้

บริการการร่ วมมือในการเลีย้ งดูบุตรหลัง การแยกกันอยู่มีระยะเวลานานเท่าใด?
ตามปกติ การสัมมนาเชิงวิชาการใช้เวลาประมาณครึ่ งวัน หลังจากนั้น
บริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูส่ ามารถให้คาปรึ กษาและความช่วยเหลือต่อไป โดยอาจจะเป็ นไม่กี่สปั ดาห์หรื อหลายเดือนก็ได้

คุณรู้ สึกไม่ ปลอดภัยหรือไม่ ?
โครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูม่ ีการเตรี ยมการพร้อมใช้
เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ หากท่านมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่าน หรื อความปลอดภัยของบุตรของท่าน
ท่านควรรี บแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของแผนกบริ การทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้

บุตรของข้ าพเจ้ าจะปลอดภัยหรือไม่ ?
ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
สาหรับโครงการคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตรและบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ โปรดปรึ กษาเจ้าหน้าที่
ถ้าท่านมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรของท่าน

ใครสามารถใช้ บริการของโครงการคาสั่ งการเลีย้ งดูบุตรและบริการการร่ วมมือในการเลีย้ งดูบุตรหลังการแยกกันอยู่?
บิดามารดาที่แยกกันอยูซ่ ่ ึงไม่พดู กันหรื อมีปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงในการเลี้ยงดูบุตรหรื อคาสัง่ ศาล
สามารถขอรับบริ การจากโครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูไ่ ด้
ท่านสามารถเข้าร่ วมในบางโครงการตามลาพังหรื อในฐานะสามีภรรยาหรื อเป็ นครอบครัวก็ได้ บุตรของท่านก็ สามารถมีส่วนร่ วมได้เช่นกัน
บิดามารดาที่แยกทางกัน ซึ่ งไม่สามารถสื่ อสารโดยไม่ทะเลาะกันได้ สามารถขอรับบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูท่ างได้
ฝ่ ายบริ การจะจัดให้บิดามารดามาพบในช่วงเวลาต่างกัน เพื่อที่ท้ งั สองฝ่ ายก็จะไม่ตอ้ งพบกัน โครงการนี้ มีเป้ าหมายที่ผปู ้ กครองทั้งสองฝ่ ายในฐานะรายบุคคล
และ มีประโยชน์ ถึงแม้วา่ จะมีบิดามารดาเพียงฝ่ ายเดียวเข้าร่ วมโครงการ

จะเกิดอะไรขึน้ ในระหว่างโครงการคาสั่ งการเลีย้ งดูบุตร?
มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้น ในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตร สิ่ งเหล่านี้ อาจรวมถึง การพูดคุยกับผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว
การเข้าร่ วมในการสัมมนาข้อมูล การมีส่วนร่ วมในกลุ่มการเรี ยนรู ้กบั บิดามารดาคนอื่นๆ ซึ่งกาลังมีปัญหาคล้ายกัน และพยายามขจัดข้อพิพาทในครอบครัว
ถ้าบิดามารดาทั้งสองฝ่ ายเต็มใจ

จะเกิดอะไรขึน้ ที่บริการการร่ วมมือในการเลีย้ งดูบุตรหลังการแยกกันอยู่?
มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้น ในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ สิ่ งหนึ่ งที่จะมีเสมอ
คือการสัมมนาเชิงวิชาการ ร่ วมกับบิดามารดาผูอ้ ื่นที่มีปัญหาคล้ายกัน นอกจากนี้ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัวก็จะให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ด้วย ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของท่าน บริ การฯจะอธิบายว่าท่านสามารถคาดหวังสิ่ งใดได้บา้ งเมื่อท่านพูดคุยกับพวกเขา

มีความช่ วยเหลืออะไรสาหรั บบุตรของข้ าพเจ้ า?
ในฐานะส่วนหนึ่ งของโครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตร เด็กจะสามารถพูดคุยกับผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัวได้ นอกจากนี้ เด็กยังสามารถเข้าร่ วมกลุ่มกับเด็กคนอื่น
ซึ่งมีครอบครัวที่ประสบปัญหาคล้ายกัน นี่ ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัว
บริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ มีเป้ าหมายในการช่วยเหลือเด็กผ่านทางบิดามารดาของพวกเขา องค์กรบางแห่ งอาจ
ให้คาปรึ กษาหรื อความช่วยเหลือเฉพาะทางอื่นๆ สาหรับเด็กด้วยโปรแกรมที่ต่างออกไป หรื ออาจจะมีการแนะนาบริ การอื่นในท้องที่ให้กบั พวกเขา
ท่านสามารถปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับความต้องการของบุตรของท่านกับบริ การฯ ได้ทุกเวลา

ข้ าพเจ้ าสามารถใช้ โครงการคาสั่ งการเลีย้ งดูบุตรหรือบริการการร่ วมมือในการเลีย้ งดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ได้ เมื่อใด?
ศาลอาจสนับสนุนหรื อสัง่ ให้บิดามารดาเข้าโครงการหรื อบริ การ บริ การติดต่อของเด็ก
ใน
ให้คาปรึ กษาครอบครัวหรื อบริ การอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของท่านหลังการแยกกันอยู่ อาจส่ งต่อท่านหรื อบิดามารดาฝ่ ายหนึ่งของบุตรของท่าน
ไปโครงการคาสัง่ การเลี้ยงดูหรื อบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยูไ่ ด้ บางครั้ง บิดามารดาตัดสิ นใจด้วยตนเองว่าจะไป
โครงการคาสัง่ การเลี้ยงดู บุตรหรื อบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่

สิ่ งทีข่ ้ าพเจ้ าพูดจะเป็ นความลับหรือไม่ ?
เป็ น ภายใต้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายครอบครัว ทุกสิ่ งที่ท่านพูด ในโครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตร
หรื อบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ ต่อหน้าของผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัว หรื อ ผูป้ ฏิบตั ิงานการขจัดกรณี พิพาทในครอบครัวนั้น
เป็ นความลับ ยกเว้นในบางสถานการณ์ เช่น เพื่อป้ องกันภัยคุกคามร้ ายแรง ต่อชีวิตหรื อสุ ขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
หรื อเพื่อป้ องกันการก่อความผิดทางอาญา ผูใ้ ห้คาปรึ กษาครอบครัวหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานการขจัดกรณี พิพาทในครอบครัวต้องรายงาน เรื่ องการทารุ ณเด็ก
หรื อมีความเสี่ ยงของการทารุ ณกรรม ให้เจ้าหน้าที่ทราบและนี่ อาจถูกใช้เป็ นหลักฐานได้ในบางกรณี

จะมีค่าใช้ จ่ายเท่าไหร่ ?
บางที ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การ ของโครงการคาสั่งการเลี้ยงดูบุตร หรื อบริ การการร่ วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่
จานวนเงินที่ท่านจะต้องจ่ายนั้น ขึ้นอยูก่ บั สถานะทางการเงินของท่าน แจ้งให้บริ การฯทราบ ถ้าท่านเป็ นผูม้ ีรายได้น้อย หรื อประสบปัญหาด้านการเงิน
เพราะบริ การฯ จะได้เตรี ยมการให้พร้อมใช้ เพื่อให้แน่ใจ ว่าท่านยังคงสามารถเข้าร่ วมโครงการได้

การไปศาล
ถ้าท่านตัดสิ นใจ ไปขอคาวินิจฉัยจากศาล เกี่ยวกับบุตรของท่านศาลอาจแนะนา หรื อสัง่ ให้ท่าน หรื อบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ง หรื อทั้งคู่
เข้าร่ วมโครงการการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ ศาลสามารถสัง่ การเข้าร่ วมโปรแกรมเหล่านี้ ได้ทุกเวลา ระหว่างการดาเนิ นการในชั้นศาล นอกจากนี้
ศาลก็ยงั สามารถสัง่ ให้ท่าน หรื อบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ง เข้าร่ วมในการส่งมอบบุตร หรื อการเยีย่ มบุตรภายใต้การควบคุมดูแล ที่บริ การติดต่อของเด็ก หากท่าน
หรื ออีกฝ่ ายหนึ่ง ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตร ศาลอาจเพิ่มคาสัง่ ให้ท่านเข้าร่ วมโครงการการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่
ศาลอาจสั่งให้ผทู้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งศาล จ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ของอีกฝ่ าย สาหรับการพิจารณาคดี

ข้ าพเจ้ าจะหาโครงการคาสั่ งการเลีย้ งดูบุตรหรือบริการการร่ วมมือในการเลีย้ งดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ได้ อย่างไร?
ท่านสามารถโทรติดต่อสายบริ การให้คาปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวที่หมายเลข 1800 050 321
10.00 น . 16.00 น . (
ราชการแห่ งชาติ)
พวกเขาสามารถช่วยท่าน
บ้าน ท่าน
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์
หาข้อมูล
ใน
บริ การ

8.00 น .

www.familyrelationships.gov.au

20.00 น .

