
 

األبناء البالغين الذين 
يعيشون في المنزل

ماذا تفعل إذا كنت ترغب في رحيلهم؟

القضايا القانونية المتعلقة بكبار السن

ArabicAdult children living at home



اليس من غير المألوف أن يجد كبار السن 
أنفسهم يشاركون منزلهم مع أحد أطفالهم 
البالغين. قد يرغب األطفال البالغون في 

االنتقال للعيش مع والديهم ألنهم فقدوا 
وظيفتهم، أو تعرّضوا النهيار عالقتهم أو ألي 

سبٍب آخر.

قد تفكر في تقديم ملجأ مؤقت لطفلك حتى 
يتمكن من إعالة نفسه مرة أخرى.

وقد تكون بالفعل تعرضت لموقف مماثل. أو 
ربما لم ينتقل أطفالك من المنزل في المقام 

األول.

ومع ذلك، ال يستبعد أن يرغب كبار السن في 
أن يترك أطفالهم الكبار منزلهم ألنهم يسيئون 

إليهم وال يحترمونهم، أو ألنهم ال يقدمون 
أي مساهمة مالية وال يساهمون في األعمال 

المنزلية، أو لمجرد أّن هذا الترتيب لم يعد 
يُجدي نفعًا كالسابق. 

الوقاية خير من العالج
على الرغم من أّن التزامات الوالدين تنتهي بمجرد أن 
يصبح الطفل بالغًا، من المفهوم أنك ستستمر في القلق 
بشأن الرفاهية المستمرة ألطفالك. ومع ذلك، رفاهيتك 

ال تقل أهمية. القرار يعود إليك سواء كنت تريد أن يظل 
طفلك البالغ في منزلك أم ال، وال بأس من رفضك لذلك.

إذا قررت السماح لطفلك بالعيش معك، فمن المهم أن 
يكون كالكما واضًحا بشأن كيفية فعل ذلك حتى ال يحدث 

أي سوء فهم في آخر المطاف. 

فّكر في إرساء قواعد أساسية قبل الموافقة على مشاطرة 
منزلك. من السديد إبرام اتفاق كتابي بينكما، بحيث يحمل 

هذا االتفاق توقيعكما ويكون مؤرًخا.
قد يشمل االتفاق أمور مثل:

كم من الوقت ترغب في بقائه؟ 	■

هل سيدفع لك المال؟  ■
هل سيساهم في الفواتير المنزلية؟   ■

هل يمكنه استقبال أصدقائه أو هل يمكنهم المبيت    ■
عنده؟  

هل ستقدم له أي خدمات منزلية أم أنه سيتولى     ■
مسؤولية غسل مالبسه وإعداد وجباته؟  

هل ستطلب منه المشاركة في تنظيف المنزل     ■
وصيانته بشكل عام؟  

هل يمكنه التدخين أو الشرب في المنزل؟  ■
في حال مخالفته للقواعد، كم مدة اإلشعار الذي     ■

ستعطيه له للمغادرة؟  

يجب أن يحتفظ كالً منكما بنسخة من هذا االتفاق.
يمكنك استخدام عقد إيجار سكني خاص إذا كنت تريد أن 

يدفع طفلك إيجاًرا ويكون مستأجًرا في منزلك.

يمكنك الحصول على نموذج لعقد إيجار سكني من 
معظم وكاالت األنباء ومتاجر األدوات المكتبية، أو 

عبر اإلنترنت من هيئة التجارة المشروعة في والية 
نيو ساوث ويلز )NSW Fair Trading  على الرابط  
www.fairtrading.nsw.gov.au أو من مؤسسة نيو 

 ساوث ويلز العقارية عبر الموقع اإللكتروني:
www.reinsw.com.au

إنهم يعيشون معي بالفعل. هل يمكنني 
جعلهم يغادرون؟

بصفتك مالًكا أو مستأجًرا لمنزلك، يحق لك تحديد من 
يعيش فيه. حتى إذا قمت بدعوة شخص ما إلى منزلك، 

يحق لك تغيير رأيك.
ومع ذلك، ال توجد طريقة سهلة إلجبار شخص ما على 
مغادرة منزلك إذا رفض الذهاب، خاصةً عندما يكون 

ابنك أو ابنتك. قد ترغب في رحيلهم ولكنك ال تزال قلقًا 
بشأن رفاهيتهم وعالقتك بهم.

لديك بعض الخيارات إذا كنت ترغب في مغادرة طفلك.

)

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


اطلب منه المغادرة

اختر وقتًا مناسبًا إلجراء محادثة مع طفلك - عندما ال يكون 
أي منكما متوتًرا أو غاضبًا أو مستعجالً إن أمكن ذلك. كن 
صريًحا بشأن سبب رغبتك في مغادرته. حدد إطاًرا زمنيًا 

غير قابل للتفاوض لحدوث ذلك. تذكر - إنه منزلك.

جّرب خدمة الوساطة
إذا لم يُجدي الحديث نفعًا، فقد يتمكن مركز العدالة 

المجتمعية )CJC( من مساعدتك. مركز العدالة المجتمعية 
)CJC( عبارة عن خدمة حكومية مجانية تساعد 

األشخاص، بما في ذلك العائالت، على حل النزاعات 
من خالل التحدث إلى بعضهم البعض في بيئة آمنة وغير 
رسمية. هذه الخدمة طوعية وال يمكن إرغام الناس على 

المشاركة. راجع الفقرة "أين يمكنني الحصول على مزيد 
من المساعدة؟" لالطالع على مزيٍد من التفاصيل عن 

.)CJC( مراكز العدالة المجتمعية

استعن بالقانون
إذا فشلت الوساطة أيًضا، فقد يتعين عليك اتخاذ إجراء 

قانوني ضد طفلك. يعتمد نوع اإلجراء القانوني الذي يمكنك 
اتخاذه على وضعك. يجب عليك استشارة محام بشأن ما إذا 

كان يمكن للقانون مساعدتك. 

كيف يمكن للقانون المساعدة في ذلك؟
قد يتمكن القانون من المساعدة إذا كان طفلك مستأجًرا في 
منزلك، ويهددك أو يعتدي عليك أو يتعدى على ممتلكاتك

طفلك مستأجر في منزلك
قد يعتبر القانون طفلك مستأجًرا في منزلك إذا وافقت على 

السماح له بالعيش في عقارك مقابل أن يدفع لك المال أو 

القيام برعايتك أو تولي أعمال الصيانة في المنزل.
إذا كان األمر كذلك، فقد تتمكن من الطلب من محكمة 
نيو ساوث ويلز المدنية واإلدارية )NCAT( مساعدتك 

في طرده.

يجب عليك استشارة محام بشأن ما إذا كان طفلك 
مستأجًرا. قد ال يكون مستأجًرا بل مقيًما أو نزيالً، وفي 

هذه الحالة سيتعين عليك اتخاذ خطوات مختلفة.

طفلك يهددك أو يعتدي عليك
لست مضطًرا للتسامح مع السلوك العنيف الصادر عن 

طفلك أو عن أي شخص آخر. إذا قام بتهديدك أو استخدم 
العنف تجاهك، يمكنك إخبار الشرطة وقد يتم اتهامه 

بارتكاب جريمة جنائية.

يمكنك أيًضا تقديم طلب إلى محكمة محلية إلصدار 
محضر بعدم التعرض )AVO( - وهو أمر من المحكمة 

يحظر سلوك طفلك أو يقيده. قد تساعدك الشرطة في هذا 
األمر أو يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة بنفسك.

قد تصدر المحكمة كذلك "أمر استبعاد". وهذا يعني هذا 
أنه سيتعين على طفلك مغادرة المنزل - يمكن لهذا األمر 

أيًضا منعه من االقتراب من العقار. ويمكن أن توجه 
له الشرطة تهمة إذا خالف األمر. يمكن إصدار أمر 

االستبعاد حتى إذا كان طفلك يشاركك في امتالك العقار 
أو في استئجاره. 

راجع الفقرة "أين يمكنني الحصول على مزيد من 
المساعدة" لالطالع على تفاصيل بشأن المكان الذي تلجأ 

إليه للحصول على المساعدة في حالة العنف المنزلي.



  
 

 

أمثلة على الرسالة التفسيرية وإشعار مالحظة
اإلخالء

إذا كانت سالمتك معرضة للخطر:
اتصل بالشرطة إذا انطوى األمر على العنف.  ■

ابق مع قريب أو صديق مقرب أو احجز في     ■
فندق حتى يتوقف التهديد أو اإلساءة.  

غيّر رقم هاتفك بمجرد مغادرة طفلك المسيء     ■
للمنزل.  

غيّر أقفال العقار.  ■

طفلك يتعدى على ممتلكاتك

يعدّ دخول شخص ما إلى عقارك دون موافقتك، أو 
أن يرفض المغادرة بعد أن طلبت منه ذلك، جريمة 

ى التعدي—ما لم يتمتع بحق قانوني في  جنائية—تسمَّ
التواجد هناك. )سيتمتع بالحق القانوني في التواجد هناك 

إذا كان مستأجًرا أو شريكاً في ملكية العقار(.
إذا كان طفلك يتعدى على الممتلكات، فثمة بعض األشياء 

التي يمكنك فعلها.

تحدث إلى الشرطة

راِسل طفلك واطلب منه المغادرة بحلول تاريخ معين. 
يمكنك االستعانة باألمثلة على الرسالة التفسيرية وإشعار 

اإلخالء المدرجة في هذه الصفحة.
إذا رفض المغادرة، يمكنك أن تحاول الطلب من الشرطة 

مساعدتك في طرده. ومع ذلك، إذا ساعدتك الشرطة، 
فقد تتباين نوع المساعدة التي ستقدمها. يحجم بعض 

رجال الشرطة عن التورط فيما يعتبرونه نزاًعا خاًصا 
بين أفراد األسرة. وقد ترغب الشرطة في الحصول 

على دليل على أنك تملك العقار أو تستأجره. يجب عليك 
أيًضا أن تُريهم نسخة من الرسالة التي تطلب فيها من 

طفلك المغادرة. إذا وافقت الشرطة على محاولة إقناعه 
بالمغادرة، فهذه هي الطريقة األسهل إلخراج طفلك من 

منزلك.

إرسال خطاب من محام

يمكنك أن تطلب من محاٍم أن يرسل خطابًا إلى طفلك 
يشير فيه إلى أنه يتعدى على الممتلكات ويطلب منه 

المغادرة ويهدده باتخاذ إجراء قانوني إذا رفض.

الرسالة التفسيرية

]التاريخ الذي تقدّم فيه الرسالة أو ترسلها بالبريد أو 
ترسلها عبر البريد اإللكتروني إلى طفلك[

عزيزي ]اسم الطفل[

]أرغب/نرغب[ في مغادرتك ]عنوان الملكية[

لقد ]طلبت/طلبنا[ منك مغادرة عقارنا، وأنت 
رفضت فعل ذلك.

ليس ]لدّي/لدينا[ اآلن خياًرا آخر سوى استخدام 
القانون إلجبارك على المغادرة.

يُرجى قراءة إشعار اإلخالء المرفق.

]توقيع الوالد)ة([

إشعار اإلخالء

إلى: ]اسم الطفل[

بخصوص: ]عنوان الملكية[

]أسحب/نسحب[ منك اإلذن بمواصلة العيش في 
]عقاري/ عقارنا[.

يجب عليك إخالء المبنى بحلول ]التاريخ[.

إذا لم تغادر بحلول هذا التاريخ، فستنتهك البند 4 
من قانون حماية األراضي المغلقة للعام 1901 

وستكون متعديًا على الممتلكات.

]سأبلغ/سنبلغ[ الشرطة بتعديك على الممتلكات 
والطلب منهم إخراجك من المبنى.

قد ]أقوم/نقوم[ أيًضا بإزالة متعلقاتك الشخصية من 
العقار وتغيير األقفال دون إعطائك أي إنذار آخر.

]توقيع الوالد)ة([ ]تاريخ التسليم/اإلرسال بالبريد/
اإلرسال بالبريد اإللكتروني[

………………………………....……../…..…/……..



  
 

مالحظة

غيّر األقفال

بصفتك مالك العقار، يمكنك تغيير األقفال ورفض عودة 
طفلك إلى العقار.

قّدم طلبًا إلصدار أمر قضائي من المحكمة العليا

إذا فشلت جميع هذه الخيارات، يمكنك أن تطلب من 
المحكمة العليا إصدار أمر قضائي - وهو أمر من 
المحكمة يوّجه طفلك إلى التوقف عن التعدي على 

ممتلكاتك ومغادرة العقار. إذا تّم إصدار األمر وما زال 
يرفض، فستوّجه إليه تهمة ازدراء المحكمة ويمكن إلقاء 
القبض عليه وسجنه لفترة من الوقت. ستحتاج إلى محاٍم 

إذا قررت فعل ذلك. إجراءات المحكمة مكلفة ومعقدة 
ويجب االستعانة بها كحل أخير.

خط المساعدة لحاالت اإلساءة إلى األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة والمسنين

يوفر معلومات سرية، والدعم وإحاالت ألشخاص عانوا 
من إساءة معاملتهم كونهم شخًصا مسنًا يعيش في المجتمع، 

أو شهدوا تلك الحالة أو اشتبهوا فيها.
هاتف: 221 628 1800

www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

هيئة مقدمي الرعاية في والية نيو ساوث ويلز
جمعية مكونة من األقارب واألصدقاء تتولى رعاية 

األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو مرض نفسي أو 
إدمان المخدرات والكحول أو المرض أو الضعفاء. توفر 
المعلومات واإلحاالت والدعم والمشورة لمقدمي الرعاية.

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

)NCAT( محكمة نيو ساوث ويلز المدنية واإلدارية
هاتف: 228 006 1300

www.ncat.nsw.gov.au

الخط الساخن لحاالت العنف المنزلي
يقدّم المشورة والنصيحة والمساعدة المجانية والسرية.
هاتف: 463 656 1800 هاتف: 442 671 1800

خط Wayahead لدعم الصحة النفسية
يوفر المعلومات والدعم واإلحالة إلى الخدمات التي قد 
تساعد في مشاكل الصحة النفسية التي تعاني منها أنت 

وعائلتك - بما في ذلك الصحة النفسية المجتمعية وخدمات 
التدخل في حاالت األزمات وتوفير العالج واإلقامة.

هاتف: 991 794 1300
www.wayahead.org.au

مراكز العدالة المجتمعية
خدمة حكومية مجانية لمساعدة الناس على حل النزاعات 

من خالل الوساطة.
هاتف: 777 990 1800

www.cjc.justice.nsw.gov.au 

خدمة الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام 
)WDVCAS( المحكمة

يمكن أن تساعدك خدمة )WDVCAS( المحلية في التقدم 
بطلب إلصدار محضر بعدم التعرض )AVO( لحمايتك 

من التعّرض لمزيٍد من العنف أو اإلساءة أو مساعدتك في 
معرفة الخيارات المتاحة لك. قد تساعدك أيًضا فيما يتعلق 

بالسكن والمساعدة المالية واالستشارات والمسائل القانونية 
ذات الصلة.

هاتف:  

قد يكون طفلك يعاني من مرض نفسي يجعل من 
الصعب عليه العمل بشكٍل جيد في المجتمع أو العيش 

باستقاللية. قد تحتار بين رغبتك في توفير الرعاية 
والدعم واإلقامة له، والحاجة إلى حماية نفسك 

واألشخاص اآلخرين الذين يعيشون في منزلك من 
السلوك العنيف.

تحتوي فقرة "أين يمكنني الحصول على مزيد من 
المساعدة؟" على تفاصيل بشأن كيفية التصرف إذا 

كان طفلك يعاني من مرض نفسي.

كيف يمكنني الحصول على مزيٍد من 
المساعدة؟

خدمة حقوق كبار السن
تقدم استشارات قانونية مجانية ودعًما لألشخاص 

المسنين في مجموعة من مجاالت القانون.
هاتف: 079 424 1800

www.seniorsrightsservice.org.au

 LawAccess NSW
تقدم معلومات قانونية مجانية هاتفيًا، واستشارات 

وإحاالت إلى خدمات أخرى بما في ذلك، إلى أقرب 
مكتب للمساعدة القانونية في نيو ساوث ويلز، والمراكز 

القانونية المجتمعية والمحامين الخاصين وغيرها من 
المنظمات التي تستطيع مساعدتك.

هاتف: 529 888 1300
www.lawaccess.nsw.gov.au1800 WDVCAS (1800 938 227) 

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


 

 

  

   

 

المنشورات األخرى المتاحة:

الهدف من هذا المنشور تقديم دليل عام بشأن القانون. لذا ال ينبغي االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونوصي بالتحدث إلى 
محاٍم عن حالتك الخاصة.

المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة في وقت طباعته، ولكنها قد تخضع للتغيير. للحصول على مزيٍد من 
المعلومات، يُرجى االتصال بخط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW على الرقم 529 888 1300.

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 :اطلب المنشورات عبر اإلنترنت من على الموقع اإللكتروني
تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟

لماذا نكتب وصية؟
دليل لكتابة الوصية

هل تتعرض للعنف أو إساءة المعاملة؟
يمكنك إيقاف ذلك

هل أنت أحد األجداد؟
إليك الردود على أسئلتك القانونية

مساعدة عائلتك ماليًا
تعّرف على المخاطر

يرغبون في مغادرتي
البقاء في منزلك بعد وفاة شريكك

من سيقرر عنك إن لم تستطع أن تقرر 
بنفسك؟

فّكر في التخطيط للمستقبل

منزلك والمعاش التقاعدي
ما تحتاج معرفته

هل تنوي االنتقال للعيش مع عائلتك
تأكد من حماية مصالحك

 )TIS National( إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، يُرجى االتصال بخدمة الترجمة التحريرية والفورية
على الرقم 450 131 )من 9 صباًحا وحتى 5 مساًء( وطلب خط المساعدة للمعلومات القانونية 

.LawAccess NSW

هل تواجه صعوبة في السمع أو الكالم؟
إذا كنت تواجه صعوبة في السمع أو الكالم، يُرجى االتصال بنا من خالل خدمة االتصال القومية )NRS( على 
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