
 

 فرزندان بالغ ساکن 
در خانه

اگر مایل باشید خانه تان را ترک کنند، باید چکار کنید؟

مشکالت حقوقی برای سالمندان

Dari/FarsiAdult children living at home



اینکه سالمندان خانه خود را با فرزندی 
که به سن قانونی رسیده است به اشتراک 

بگذارند چیز غیرعادی ای نیست. ممکن است 
فرزندان بالغ به این دلیل که شغل خود را از 
دست داده اند، در رابطه شان ناموفق بوده اند 
یا به دالیل دیگر مایل باشند نزد والدین خود 

برگردند.

ممکن است به فکر ارائه »پناهگاهی« موقت 
برای فرزندتان باشید تا بتواند دوباره روی 

پای خود بایستد.

ممکن است از قبل در این شرایط قرار داشته 
باشید. یا شاید فرزندانتان هیچ گاه خانه را 

ترک نکرده باشند.

به هرحال، اینکه سالمندان بخواهند فرزندان 
بالغشان به این دالیل خانه را ترک کنند چیز 
غیرمعمولی نیست: رفتارشان توهین آمیز یا 

بدون احترام است،

سهم خود را از هزینه ها پرداخت نمی کنند یا 
در کارهای خانه کمک نمی کنند یا اینکه دیگر 

صرفاً ماندن در خانه به صالح نیست.

پیشگیری بهتر از درمان است
تعهدات شما به عنوان والدین پس از رسیدن فرزندتان به سن 

بلوغ تمام می شود، اما قابل درک است که همچنان نگران 
رفاه مستمر فرزندان خود باشید. البته رفاه شما نیز به همان 
اندازه مهم است. اینکه بخواهید فرزند بالغتان در خانه بماند 

یا خیر به شما بستگی دارد و پاسخ منفی تان برای ماندن 
فرزندتان در خانه هیچ اشکالی ندارد.

اگر تصمیم بگیرید که اجازه دهید فرزندتان در خانه با شما 
زندگی کند، مهم است هر دو در مورد این رویه شفاف 

صحبت کنید تا بعداً هیچ سوءتفاهمی ایجاد نشود.

پیش از موافقت در این رابطه که به او اجازه دهید در خانه تان 
زندگی کند، در مورد مشخص کردن قوانین اصلی فکر کنید. 

بهتر است توافق نامه ای کتبی بنویسید که هر دو آن را امضا کنید 

و تاریخ بگذارید.

این توافق نامه می تواند این موارد را پوشش دهد:

می خواهید چه مدت در خانه بماند؟  ■
آیا پولی به شما می پردازد؟  ■

آیا سهمی در پرداخت صورتحساب های خانه قبول     ■
می کند؟  

دوستانش می توانند به او سر بزنند یا در طول شب     ■
در خانه بمانند؟  

آیا هیچ خدمات خانگی به او ارائه می دهید یا آیا او     ■
مسئول شست وشوی لباس ها و تهیه غذای خود است؟  

آیا ملزم به انجام سهم خود در تمیز کردن و انجام امور     ■
کلی خانه است؟  

آیا می تواند در خانه مشروب بنوشد یا سیگار بکشد؟  ■
اگر قوانین را نقض کند، چه مدت به او فرصت می دهید     ■

خانه را ترک کند؟  

هر دوی شما باید نسخه ای از توافق نامه را نزد خود نگه دارید.
اگر می خواهید فرزندتان اجاره بپردازد و به عنوان مستأجر در 

خانه تان باشد، می توانید از توافق نامه اجاره مسکونی استفاده 
کنید.

می توانید فرم توافق نامه اجاره مسکونی را از اکثر 
روزنامه فروشی ها یا نوشت افزار فروشی ها، یا به صورت آنالین 

 از NSW Fair Trading به نشانی
www.fairtrading.nsw.gov.au یا مؤسسه امالک و 

www.reinsw.com.au به نشانی NSW مستغالت
دریافت کنید.

از قبل با من زندگی می کند. می توانم از او 
بخواهم خانه ام را ترک کند؟

شما به عنوان مالک یا اجاره دهنده خانه تان از این حق 
برخوردارید که بگویید چه کسی آنجا زندگی کند. حتی اگر کسی 

را به خانه تان دعوت کرده باشید، حق دارید نظرتان را تغییر 
دهید.

اما در صورت خودداری فرد برای بیرون رفتن از خانه تان، 
به ویژه اگر دختر یا پسرتان باشد، راه ساده ای برای بیرون 

کردن او از خانه وجود ندارد. ممکن است از او بخواهید خانه 
را ترک کند، اما همچنان نگران رفاه و رابطه تان با او باشید.

اگر بخواهید فرزندتان خانه را ترک کند، چند گزینه پیِش 
رویتان قرار دارد.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au
http://www.reinsw.com.au


از او بخواهید خانه را ترک کند
زمانی مناسب برای صحبت با فرزندتان انتخاب کنید؛ در 

صورت امکان زمانی انتخاب کنید که هیچ کدام از شما ناراحت 
یا عصبانی نباشید و وقت کافی داشته باشید. در مورد دلیلی 

که می خواهید او خانه را ترک کند، صریحاً صحبت کنید. 
یک بازه زمانی غیرقابل مذاکره برای این اقدام انتخاب کنید. 

فراموش نکنید که اینجا خانۀ شماست.

میانجی گری را امتحان کنید
اگر صحبت کردن جواب نداد، ممکن است یک مرکز عدالت 

اجتماعی )CJC( بتواند به شما کمک کند. CJC یک 
سرویس دولتی رایگان است که به افراد، از جمله خانواده ها، 
کمک می کند اختالفات را از طریق صحبت کردن در مکانی 

ایمن و غیررسمی حل وفصل کنند. این سرویس اختیاری است 
و نمی توان کسی را مجبور کرد در آن حاضر شود. برای 
اطالع از جزئیات مربوط به CJC ها، به بخش »از کجا 

می توانم کمک بیشتری دریافت کنم؟« مراجعه کنید.

از قانون استفاده کنید
اگر میانجی گری نیز نتیجه نداد، می توانید اقدام قانونی علیه 

فرزندتان انجام دهید. نوع اقدام قانونی که می توانید انجام دهید 
به شرایط شما بستگی دارد. می توانید از وکیلی سؤال کنید آیا 

قانون می تواند به شما کمک کند.

قانون چگونه می تواند کمک کند؟
اگر فرزندتان مستأجر خانه تان است، شما را تهدید می کند یا 

به شما تعرض می کند یا وارد ملک شما می شود، قانون ممکن 
است بتواند به شما کمک کند.

فرزندتان مستأجر خانه تان است

اگر قبول کرده باشید که فرزندتان در ازای بازگشت به خانه 
هزینه ای به شما بپردازد یا از شما مراقبت کند یا کارهای 

تعمیر و نگهداری خانه را انجام دهد، قانون ممکن است 
فرزندتان را به عنوان مستأجر در نظر بگیرد.

 اگر چنین است، ممکن است بتوانید از دیوان داوری مدنی 
 و اداری NSW              درخواست کنید در اخراج او 

از خانه به شما کمک کند.
می توانید از وکیلی سؤال کنید آیا فرزندتان مستأجر خانه 

boarder  شماست. ممکن است مستأجر نباشد، بلکه 
 lodger ساکن همراه با پرداخت اجاره و هزینۀ غذا( یا( 
)ساکن همراه با پرداخت اجاره اتاق( باشد که باید اقدامات 

دیگری انجام دهید.

فرزندتان شما را تهدید می کند یا به شما تعرض می کند
مجبور نیستید رفتار خشونت آمیز فرزندتان یا هر کس 

دیگری را تحمل کنید. اگر شما را تهدید می کند یا رفتارش 
خشونت آمیز است، می توانید موضوع را به پلیس اطالع 

دهید و ممکن است محکوم به جرم جنایی شود.
 ،)AVO( همچنین می توانید بازداشت به دلیل حکم خشونت

حکم دادگاهی که رفتار فرزندتان را محدود یا ممنوع 
می کند، از دادگاه محلی درخواست کنید. پلیس ممکن است 
بتواند در این زمینه به شما کمک کند یا می توانید خودتان 

این درخواست را در دادگاه طرح کنید.
دادگاه می تواند »حکم استثنا« صادر کند. این بدان معناست 

که فرزندتان مجبور خواهد بود خانه تان را ترک کند و 
اجازه نخواهد داشت به ملک شما نزدیک شود. در صورت 
نقض این حکم، ممکن است پلیس او را دستگیر کند و متهم 
شود. حکم استثنا می تواند حتی در صورتی صادر شود که 

فرزندتان به طور مشترک با شما مالک ملک باشد یا به طور 
مشترک اجارۀ آن را پرداخت کند.

برای اطالع از جزئیات مربوط به محل هایی که می توانید 
در زمینه خشونت خانگی کمک دریافت کنید، به بخش »از 

کجا می توانم کمک بیشتری دریافت کنم؟« مراجعه کنید.

 )NCAT(



فرزندتان غیرقانونی وارد ملک می شود
اگر فردی بدون موافقت شما وارد ملک شما شود یا پس 

از اینکه از او خواستید آنجا را ترک کند این کار را انجام 
ندهد، این یک جرم جنایی است که ورود غیرقانونی نام 

دارد، مگر اینکه حقوق قانونی برای این کار داشته باشد. 
)اگر فردی مستأجر یا مالک مشترک ملکی باشد، او از 

حقوق قانونی برای حضور در آن ملک برخوردار است(.

اگر فرزندتان غیرقانونی وارد ملک می شود، چند اقدام را 
می توانید انجام دهید.

با پلیس صحبت کنید
کتباً از فرزندتان بخواهید تا تاریخی معین خانه را ترک 

کند. می توانید از نمونه های صفحه مقدمه نامه )کاور لتر( و 
اطالعیه تخلیه در این صفحه استفاده کنید.

اگر از این کار خودداری کرد، می توانید از پلیس کمک 
بگیرید که در بیرون انداختن او کمک کند. اما اینکه پلیس  

کمک خواهد کرد یا چه نوع کمکی خواهد کرد، متفاوت 
است. بعضی از پلیس ها مایل نیستند خود را درگیر چیزی 

کنند که از نظرشان اختالف خصوصی بین اعضای خانواده 
است. ممکن است پلیس مدارکی را بخواهد که اثبات کند 

شما مالک ملک هستید یا آن را اجاره داده اید. همچنین باید 
کپی نامه ای را که در آن از فرزندتان خواسته اید خانه را 

ترک کند، به پلیس نشان دهید. اگر پلیس موافقت کند که او 
را مجاب به ترک خانه کند، این آسان ترین راه برای بیرون 

انداختن فرزندتان از خانه است.

نامه ای از وکیل ارسال کنید
می توانید از وکیلی بخواهید نامه ای برای فرزندتان ارسال 

کند و در آن به فرزندتان اطالع دهد که در حال ورود 
غیرقانونی به ملک است و از او بخواهد خانه را ترک کند 

و در صورت خودداری وی، او را تهدید به اقدام قانونی 
کند.

نمونه های صفحه مقدمه نامه و اطالعیه 
تخلیه

  
 

نکته

اگر جان شما در خطر است:
اگر رفتار خشونت آمیز وجود دارد، با پلیس تماس    ■

بگیرید.  
تا زمانی که تهدید یا سوءرفتار متوقف شود، نزد     ■
یکی از اقوام یا دوست نزدیک بروید یا اتاقی در     

هتلی رزرو کنید.  
پس از اینکه فرزند سوءاستفاده گرتان خانه را ترک    ■

کرد، شماره تلفن خود را تغییر دهید.  
قفل درهای ملکتان را تعویض کنید.  ■

صفحه مقدمه نامه 
]تاریخی که نامه را به فرزندتان می دهید، برایش 

پست یا ایمیل می کنید[

]نام فرزند[ عزیز،

]من/ما[ از شما می خواهم/می خواهیم ]نشانی ملک[ 
را ترک کنید.

]من/ما[ از شما درخواست کرده ام/کرده ایم ملک ما را 
ترک کنید و از این کار خودداری کرده اید.

]من/ما[ اکنون هیچ گزینۀ دیگری به جز اقدام قانونی 
در این زمینه ندارم/نداریم.

لطفاً اطالعیه تخلیه پیوست شده را مطالعه کنید.
]امضای والد[

اخطار تخلیه

به: ]نام فرزند[

در مورد: ]نشانی ملک[

]من/ما[ از اجازۀ خود در رابطه با ادامه یافتن زندگی 
شما در ملک ]من/مان[ صرف نظر کردم/کردیم.

شما باید ملک را تا ]تاریخ[ تخلیه کنید.

اگر تا این تاریخ ملک را تخلیه نکنید، بخش 4 قانون 
محافظت از ملک مصوب 1901 پیوست شده را نقض 

کرده اید و ورود شما به ملک غیرقانونی خواهد بود.

]من/ما[ ورود غیرقانونی شما را به پلیس گزارش 
خواهم/خواهیم کرد و از پلیس درخواست می کنم/

می کنیم شما را از ملک بیرون بیندازد.

]من/ما[ ممکن است بدون هیچ هشداری، وسایل 
شخصی شما را از ملک بیرون بیندازم/بیندازیم و 

قفل های در را تعویض کنم/کنیم.

..……/…..…/..……   …………………………

]تاریخ ابالغ/پست/ایمیل[ ]امضای والد[  



قفل ها را تعویض کنید
شما به عنوان مالک ملک می توانید قفل ها را تعویض کنید و 

اجازه ندهید فرزندتان دوباره وارد ملک شود.

برای قرار منع از دادگاه عالی درخواست دهید
اگر این گزینه ها اثرگذار نبود، می توانید از دادگاه عالی 

درخواست کنید یک قرار منع صادر کند - یک حکم دادگاه 
که به فرزندتان دستور می دهد ورود به ملک را متوقف و 
ملک را تخلیه کند. اگر این حکم صادر شود و فرزندتان 
همچنان از انجام این اقدام خودداری کند، او حکم دادگاه 

را نقض کرده و ممکن است دستگیر شود و برای مدتی به 
زندان بیفتد. اگر تصمیم به این کار گرفتید، به وکیل نیاز 
خواهید داشت. اقدام دادگاه پیچیده و هزینه بر است و باید 

به عنوان آخرین گزینه استفاده شود.

خط راهنمای سوء استفاده مربوط به سالخوردگی و از کار 
افتادگی

اطالعات محرمانه، حمایت و ارجاع به افرادی ارائه 
می دهد که سوءاستفاده از سالمندی ساکن در جامعه را 
تجربه کرده اند، شاهد بوده اند یا به آن مشکوک هستند.

تلفن: 221 628 1800
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

Carers NSW
انجمنی برای اقوام و دوستانی که از فرد دچار معلولیت، 
بیماری روانی، وابسته به الکل و مواد مخدر، بیماری یا 

فردی که ضعیف است، مراقبت می کنند. اطالعات، ارجاع، 
پشتیبانی و مشاوره به مراقبان ارائه می کند.

تلفن: 636 242 1800
www.carersnsw.org.au

   NCAT) NSW دیوان داوری مدنی و اداری
تلفن: 228 006 1300

www.ncat.nsw.gov.au

خط راهنمای خشونت خانگی
مشاوره، توصیه و کمک رایگان و محرمانه ارائه می کند.

تلفن: 463 656 1800  تلفن: 442 671 1800

Wayahead خط پشتیبانی سالمت روانی
اطالعات، پشتیبانی و ارجاع به خدماتی ارائه می کند که در 

زمینه مشکالت سالمت روانی به شما و خانواده تان کمک 
می کند، از جمله سالمت روانی جامعه، خدمات و هماهنگی 

در زمینه درمان و مداخله در شرایط بحرانی.
تلفن: 991 794 1300

www.wayahead.org.au

مراکز عدالت اجتماعی
سرویس دولتی رایگان برای کمک به افراد جهت 

حل وفصل مشاجرات از طریق میانجی گری.
تلفن: 777 990 1800

www.cjc.justice.nsw.gov.au 

سرویس حامی دادگاه خشونت خانوادگی علیه زنان 
)WDVCAS(

WDVCAS محلی شما می تواند به شما کمک کند برای 
AVO درخواست دهید تا از شما در برابر خشونت یا 

سوءرفتار بیشتر محافظت شود، یا به شما کمک شود از 
گزینه های موجود برای خود آگاه شوید. عالوه بر این، این 

خدمات می تواند در زمینه مشکالت مسکن، کمک مالی، 
مشاوره و مشکالت حقوقی مرتبط به شما کمک کند.

تلفن: )227 938 1800(    

  
 

نکته

ممکن است فرزندتان دچار بیماری روانی باشد که 
زندگی در جامعه یا زندگی مستقل را برایش دشوار 

بسازد. ممکن است بین خواسته تان برای ارائه مراقبت، 
پشتیبانی و مسکن به او و نیاز به محافظت از خود و 
دیگر افراد ساکن در خانه در برابر سوءرفتار او گیر 

کرده باشید.
بخش »از کجا می توانم کمک بیشتری دریافت کنم؟« 

دارای جزئیات بیشتری در مورد اقداماتی است که 
می توانید زمانی انجام دهید که فرزندتان دچار بیماری 

روانی است.

از کجا می توانم کمک بیشتری بگیرم؟
خدمات حقوق سالمندان

به سالمندان در طیفی از حوزه های حقوقی مشاوره و کمک 
حقوقی رایگان ارائه می دهد.

تلفن: 079 424 1800
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
اطالعات حقوقی تلفنی رایگان، مشاوره و ارجاع به سایر 

 خدمات، از جمله ارجاع به نزدیک ترین دفتر 
 Legal Aid NSW، مراکز حقوق اجتماعی، وکالی 

خصوصی و سایر سازمان هایی ارائه می دهد که می توانند 
به شما کمک ارائه دهند.

تلفن: 529 888 1300
www.lawaccess.nsw.gov.au

)

1800 WDVCAS

http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.carersnsw.org.au
http://www.ncat.nsw.gov.au
http://www.wayahead.org.au
http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au


 

 

  

   

 

بروشورهای دیگر در دسترس:

چرا باید وصیت نامه نوشت؟
راهنمای نوشتن وصیت نامه

خشونت یا سوءاستفاده تجربه می کنید؟
می توانید آن را متوقف کنید

پدربزرگ/مادربزرگ هستید؟
سؤاالت حقوقی تان پاسخ داده شده است

به اعضای خانواده تان کمک مالی می کنید؟
درک خطرات

می خواهند خانه را ترک کنم
ماندن در خانه در زمانی که شریک زندگی تان 

فوت می شود

اگر نتوانید در رابطه با امورات خود 
تصمیم گیری کنید، چه کسی این کار را انجام 

خواهد داد؟
برنامه ریزی پیشاپیش داشتن

خانه شما و مستمری بازنشستگی
آنچه باید بدانید

نقل مکان پیش اعضای خانواده
اطمینان یافتن از محافظت از منافع خود

.

این بروشور یک راهنمای کلی برای آشنایی با قانون است. شما نباید به آن به عنوان مشاوره حقوقی تکیه کنید، همچنین توصیه 
می کنیم در مورد وضعیت خود با مشاور حقوقی صحبت کنید.

این اطالعات هنگام چاپ درست است، با این حال ممکن است تغییر کند. جهت کسب اطالعات بیشتر با LawAccess به 
شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.

This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

www.legalaid.nsw.gov.au/publications :بروشورها را به صورت آنالین از این طریق زیر سفارش دهید

ما را در رسانه های اجتماعی پیدا کنید:

آیا برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟
اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، از طریق شمارۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر(، با خدمات ترجمه کتبی و 

شفاهی )Translating and Interpreting Service, TIS National( تماس بگیرید و درخواست کنید با 
LawAccess NSW صحبت کنید.

مشکل شنوایی یا تکلم دارید؟

اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، از طریق ) National Relay Service, NRS( به شمارۀ 
 677 133  با ما تماس بگیرید و درخواست کنید که با LawAccess NSW صحبت کنید یا به نشانی 

 www.relayservice.gov.au مراجعه نمایید
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