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وهذا بالرغم من أن عمل اتفاق رسمي عند الحاالت 
التي تنطوي على مبالغ كبيرة أو عقار أو أراض هو من 

األمور الحكيمة بغض النظر عن أطراف هذا االتفاق.

وال تعني الرغبة في الحصول على اتفاق رسمي بأنك ال 
تثق في اهلك، لكن مهما بلغت ثقتك في أن عالقتك بأفراد 
أسرتك لن تتدهور؛ فهناك أسباب أخرى جديدة للحصول 

على اتفاق رسمي:
ستساعدك أنت وأسرتك على فهم نيات وتوقعات     ■
كل األطراف. فعلى سبيل المثال، إن كان المال     
الذي تساهم به على شكل هبة أم قرض. كما وقد     

يختلف ما تتوقعه أنت من دعم وعناية من أسرتك عما    
يفكرون هم في مدك به.  

إذا لم يكن االتفاق خطيّاً، قد تعتقد سنترلينك بأن     ■
مساهمتك هبة ألسرتك؛ وتقوم بخفض معاشك     

على إثر ذلك.  
يساعدك االتفاق أنت وأسرتك على مناقشة ما     ■
في حالة عدم رضا أي من الطرفين    تريد حدوثه    
عن نتائجه المتوقعة، والوصول إلى اتفاق بشأن     

ذلك.   

في حالة االلتباس بشأن ما تم االتفاق عليه، يمكن     ■
لالتفاق المكتوب أن يساعد على حل أي خالف.  

النصيحة الثانية: احصل على استشارة قانونية
يستحسن أن تستشير محاميًا مستقالً قبل أن تتخذ أية 

قرارات تتعلق بانتقالك للعيش مع أسرتك. ويعني ذلك 
مقابلة محام ال تستشيره أسرتك والتحدث معه على 

انفراد. 
يستطيع المحامي مساعدتك في كتابة االتفاق ونصحك 
بما عليك القيام به لحماية مصالحك. توفر عليك تكلفة 

هذه النصيحة أمواالً طائلة على المدى الطويل في حالة 
حدوث مشاكل في المستقبل.

النصيحة الثالثة: تمنى األفضل واستعد لألسوأ
عند تحضير اتفاق أسري يجب أن تفهم أنت وأسرتك 

عما تتفقون عليه، وذلك لتفادي سوء الفهم مستقبالً. 
كما أنه من المهم توقع ما قد يحدث في حالة لم يعد هذا 

االتفاق ممكنًا أو وقوع أمور في المستقبل ال يد لك فيها 
من األمور الهامة أيًضا.

على سبيل المثال، فكر فيما يمكن أن يحدث إذا:

قرر نجلك أن ينفصل عن شريكة حياته واضطروا     ■
بعدها إلى بيع المنزل  

بدأت عالقة عاطفية جديدة وترغب في االنتقال إلى     ■
منزل آخر  

تدهورت صحتك وتحتاج إلى االنتقال إلى أحد دور     ■
الرعاية بالمسنين  

تدهورت صحتك، ولكنك ترغب في البقاء بمنزلك  ■
لم تعد العالقة بينك وبين نجلك محتملة  ■

وهناك أمور أخرى تحتاج للتفكير فيها:

هل تنوي تقديم المال كهبه أو كقرض؟  ■

هل هناك داع بأن تسجل اسمك كمالك للعقار مع     ■
نجلك أوكريمتك؟  

■   هل ستحصل على تعويض مقابل المساهمة التي   

دفعتها لعقارابنك/ ابنتك في حال لم ينجح االتفاق    
ودعت الحاجة إلى بيع العقار أو االنتقال منه؟  
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قد تكتشف بأن العيش بمفردك في منزلك 
لم يعد أمًرا مستحبًا مع تقدمك في السن. قد 

ترغب في البقاء بالقرب من أبنائك لمرافقتهم 
ودعمهم.

هناك العديد من األسباب التي تدفع كبار السن 
إلى أن يقرروا العيش مع أبنائهم.

شقق سكنية منفصلة عن المنزل
قد تقرر أن تدخل ما يعرف “بنظام الشقة السكنية 

المنفصلة”. وهو عادة ما يكون اتفاقًا بينك وبين 
ابنك ابنتك البالغين؛ حيث تساهم على أساسه بالمال 
في عقار مقابل الحصول على حق اإلقامة فيه. وقد 
يشمل ذلك إنشاء مسكن منفصل على أرض ابنك/ 

ابنتك، أو تجديد وصيانة العقار الموجود فعليًا. أو قد 
يشمل األمر بيع منزلك وشراء منزل جديد تتشارك 

فيه مع أبنائك. وقد يشمل ذلك أيًضا اتفاقًا على أن 
توفر لك أسرتك الدعم والرعاية البدنية.

وكثيًرا ما تنجح هذه الترتيبات، لكن من الممكن أن 
تظهر المشكالت إذا لم تأخذ بعين االعتبار ما الذي 

قد يحدث حال تغير األوضاع أو حدوث خالف بينك 
وبين أسرتك حول ما اتفقتم عليه.

من بين المشاكل التي قد تنشأ إذا لم تقم بحماية 
مصالحك:

قد تخسر جميع األموال التي دفعتها في العقار؛    ■
وقد تجد نفسك مضطًرا التخاذ إجراء قانوني ضد    

أسرتك الستعادة المال.  

قد يعتبر القانون أنك نويت دفع المال البنك/ ابنتك    ■
دون رغبة في استرداده.  

قد ينتهي بك المطاف مشردًا، مع تخفيض معاشك    ■
التقاعدي.  

هناك بعض األمور التي يمكنك فعلها لتضمن حماية 
نصيبك من العقار )“حقك الشرعي” في العقار( 

في حال لم تسر الترتيبات كما هو مقرر. يمكن لهذه 
النصائح أن تساعدك أيضاً على تجنب اإلجراءات 

القانونية المكلّفة والمجهدة خالل مسيرة حياتك.

ً النصيحة األولى: اجعل اتفاقك خطيّا
ال يتبادر إلى ذهن غالبية الناس كتابة ما يتفقون عليه 
مع أفراد أسرتهم أو استشارة المحامي بشأن االتفاق. 
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أين يمكنني الحصول على مزيد من المساعدة؟
خدمة حقوق كبار السن

تقدم استشارات قانونية مجانية للمسنين ودعًما لهم في 
عدد من المجاالت القانونية.

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

LawAccess NSW

تقدم معلومات قانونية مجانية هاتفيًا، ومشورات 
وإحاالت إلى خدمات أخرى؛ بما في ذلك إلى أقرب 

مكتب هيئة الدعم القانونية بنيو ساوث ويلز، والمراكز 
الحقوقية األهلية والمحامين الخاصين ومنظمات أخرى 

تستطيع مساعدتك.
الهاتف : 529 888 1300

www.lawaccess.nsw.gov.au

)FIS( خدمة المعلومات المالية
خدمة المعلومات المالية )FIS( هي خدمة مجانية تقدمها 

سنترلينك، يمكنها أن تساعدك في فهم تأثير ترتيبات 
الشقة السكنية المنفصلة على معاشك. وال يعد هذا 

استشارة قانونية.
الهاتف : 021 131

www.humanservices.gov.au

خط المساعدة لحاالت اإلساءة إلى األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة والمسنين 

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

المجتمع، أو شهدوا تلك الحالة أو اشتبهوا فيها. 
 الهاتف:  221 628 1800

www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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كيف سيتم حساب هذه المساهمة؟  ■

كيف ستؤثر هذه الترتيبات الجديدة على التركة    ■
التي سيرثها أبناؤك اآلخرون منك؟  

ما نوع العناية الشخصية والدعم الذي ستقدمه    ■
إن كانت ستقدمه أصالً؟ أسرتك لك،    

هل تم إخبار الجميع بأحدث األوضاع لألخذ بعين    ■
االعتبارما سيحدث للعقار في حالة توفي     

أحد أفراد األسرة وفاة غيرمتوقعة؟  

إذا قمت بمناقشة كل هذه األمور وغيرها من 
االحتماالت مع أسرتك، واتفقتم على ما سيحدث، 

فإن ذلك يريح بالك ويحميك إن شاء هللا من الخالفات 
واحتمال التقاضي في المستقبل.

النصيحة الرابعة: فكر في أمر معاشك 
التقاعدي

قد تؤثر ترتيبات الشقة السكنية المنفصلة عن المنزل 
على معاشك المستحق. لدى سنترلينك قوانين خاصة 

بترتيبات الشقق المنفصلة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إذا ما كنت 
مهددًا بخسارة معاشك أو التقليل من المبلغ المستحق، 
عليك مراجعة منشور هيئة الدعم القانوني بوالية نيو 
ساوث ويلز، وعنوانه “منزلك ومعاشك التقاعدي؟”.

النصيحة الخامسة: احصل على استشارة 
قانونية سريعًا في حالة حدوث مشاكل

من المهم أن تحصل على استشارة قانونية بمجرد 
وقوع خالف. فتأخرك في الحصول على االستشارة 
قد يؤدي إلى فقدان الفرصة التخاذ إجراءات تحمي 
حقك القانوني في العقار، كما أن القانون ينص على 

فترات زمنية محددة لإلجراءات القانونية.

قصة واقعية ...
تبلغ جميلة سبعون عاًما من العمر. وقد اقترحت 

عليها ابنتها آمال أن تبيع أمها المنزل وتنتقل للعيش 
معها ومع حفيدتها، على أساس أن يبنوا لجميلة 

شقة سكنية منفصلة في ظهر منزل آمال باستخدام 
المال الذي ستحصل عليه جميلة من بيع منزلها. كما 

وعدت آمال والدتها بأن تعتني بها لما تبقى لها من 
عمر، إال أن هذا االتفاق لم يكن خطيًا، ولم تتناقشا 
بشأن ما قد يحدث في حال تغيُّر الظروف مستقبالً. 

صارت األمور على ما يرام إلى أن بدأت آمال 
في معايشة صديق قديم لم ترض جميلة عنه لكونه 
مقامًرا ويسيء معاملة ابنتها آمال، إلى أن أخبرت 

آمال والدتها بأنها تنوي بيع المنزل وأن على جميلة 
إيجاد مكان تنتقل إليه، وأنكرت بأن لجميلة أي مال 
بطرفها يحق لها مما ساهمت به في توسيع المنزل، 

بل ادعت بأن المال كان هبة من أمها. 

وبما أن كل ما كان لجميلة من مال دفعته للعقار 
ولم يكن معها ما يسمح لها بإيجاد مكان تستأجره. 

اضطرت إلى اللجوء للتقاضي بالمحكمة العليا 
محاولة منها استرجاع بعض من المال الذي صرفته 

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

المعلومات المبينة 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

.1300 888 529
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تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟

األبناء البالغين الذين يعيشون في المنزل
ماذا تفعل إذا كنت ترغب في رحيلهم؟

هل تتعرض للعنف أو إساءة المعاملة؟
يمكنك إيقاف ذلك

هل أنت أحد األجداد؟
إليك الردود على أسئلتك القانونية

هل تساعد عائلتك ماديًا؟
تعّرف على المخاطر

يرغبون في ذهابي
البقاء في منزلك بعد وفاة شريكك

منزلك والمعاش التقاعدي
ما تحتاج لمعرفته

لماذا نكتب وصية؟
دليل لكتابة الوصية

من سيقرر عنك إن لم تستطع أن تقرر 
بنفسك؟

فّكر في التخطيط للمستقبل

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

.LawAccess NSW  للمعلومات القانونية
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 الرقم 677 133 وطلب خط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW أو 

www.relayservice.gov.au :زيارة
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