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 شريكي السابق 
أخذ أطفالي بدون إذني...

ما الذي بوسعي فعله؟ 

كتيب موارد لآلباء
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 أعدت كتيب الموارد هذا هيئة الخدمات القانونية 
Legal Aid NSW؛ وهي هيئة مستقلة تمولها الحكومة تعمل 

على توفير التمثيل القانوني لألشخاص الذين ال يستطيعون تحمل 
نفقات محاٍم ويستحقون المساعدة القانونية. 

توفر Legal Aid NSW أيضًا استشارات مجانية للجمهور، 
فضاًل عن توفير محاٍم مجاني في المحكمة وخدمة حل النزاعات 

العائلية بمساعدة محاٍم. تجدون تفاصيل خدمات 

 

Legal Aid NSW في نهاية هذا الكتيب.



إذا كنت تعاني من إعاقة سمعية أو من أمراض تخاطب، 
فبوسعك االتصال بنا من خالل االتصال بخدمة التواصل 

الوطنية )NRS( على 677 133 . 

Translating and Interpreting Service )TIS(
إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، اتصل بخدمة الترجمة الشفهية 

 والتحريرية واطلب توصيلك بـ LawAccess على الرقم 
. 1300 888 529
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يوفر هذا الكتيب بعض االستشارات والمساعدات األساسية في حالة أخذ أطفالك بدون موافقتك أو إذا لم تكن تعرف مكانهم.

وفي معظم الحاالت، إذا كان قد تم أخذ أطفالك بدون موافقتك أو إذا كنت تحاول معرفة مكانهم، فسوف تحتاج إلى استشارة قانونية 
عاجلة قبل بدء اإلجراءات القانونية. 

يمكنك الحصول على مساعدة قانونية من مكتب Legal Aid األقرب إليك أو من خالل االتصال هاتفيًا للحصول على استشارة من 
LawAccess NSW. طالع أرقام االتصال الواردة في نهاية هذا الكتيب.

4 أوامر المحكمة 

)أوامر االسترجاع، الرعاية، تحديد الموضع، قائمة الممنوعين من السفر(

5 حل النزاعات العائلية 

6 التقدم للحصول على أوامر 

)األوامر المؤقتة والنهائية، األطفال المعرضون للخطر(

7 تقديم المستندات 

)الطلبات والطلبات من جانب خصم واحد(

8 الذهاب إلى المحكمة 

9  Legal Aid NSW المساعدة من

10 نماذج من أوامر المحكمة 

12 اإلقرار المشفوعة باليمين 

14 جهات اتصال مفيدة 

15  Legal Aid NSW مكاتب

الهدف من هذا الكتيب هو أن يكون دلياًل توضيحيًا للقانون وهو ليس بدياًل عن االستشارة القانونية. ورغم أننا بذلنا كافة الجهود لضمان تحديث المعلومات الواردة 
في هذا الكتيب ودقتها قدر اإلمكان، إال أن القانون يتسم بالتعقيد فضاًل عن التغير الدائم، ولذا ننصحك بالحصول على استشارة متخصصة عندما تواجهك مشكالت 

بعينها. إذا كان من المحتمل أن تنخرط في إجراءات قضائية أو قانونية، فيجب عليك الحصول على استشارة من محاٍم.

ُتخلي Legal Aid NSW مسؤوليتها عن أي أخطاء أو حذوفات من أي نوع، أو عن أي خسارة أو ضرر، كلي أو جزئي، ينشأ عن اعتماد أي شخص على أي 
من المعلومات الواردة في هذا الكتيب.

المحتويات

س
صور من إعداد داني بونتي

ال
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أوامر المحكمة
شريكي السابق يأخذ أطفالي بدون إذني، ما الذي يجب علي 

فعله؟
إذا كنت قد حصلت على أمر من المحكمة بأن يعيش األطفال معك ولم يكن 
قد تم إرجاع األطفال، فإن أول ما تحتاج إلى القيام به هو محاولة التحدث 

إلى الوالد اآلخر ومعرفة ما إذا كان بوسعك التوصل إلى اتفاق بشأن إرجاع 
األطفال. إذا كان ال يمكنك التحدث إلى الوالد اآلخر أو إذا رفض مناقشة إرجاع 

األطفال، فيمكنك التقدم بطلب للمحكمة للحصول على أمر باالسترجاع.

أمر االسترجاع هو أمر من المحكمة يتيح للشرطة الفيدرالية والوالئية إرجاع 
األطفال إليك. 

ماذا لو لم يكن لدي أي أمر من المحكمة بشأن األطفال؟
إذا لم يكن لديك أمر محكمة بأن يعيش األطفال معك، فال يزال يتعين عليك أن 

تتحدث إلى الوالد اآلخر وترى ما إذا كان بوسعك التوصل إلى اتفاق معه أم ال. 
إذا لم تستطع الوصول إلى اتفاق، فيمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول 
على أمر استرجاع ويجب عليك في نفس الوقت التقدم للحصول على أوامر 

رعاية.

أوامر الرعاية هي أوامر تصدرها المحكمة توضح عادة المسؤول عن اتخاذ 
قرارات بشأن األطفال والمكان الذي سيعيشون فيه والوقت الذي سيقضونه مع 

كل من األبوين. يمكن أن يتخذ أوامر الرعاية قاض أو قاٍض فيدرالي أو قاضي 
محكمة محلية. من الممكن أيضًا أن تتفق مع الوالد اآلخر حول األوامر صادرة 

بالفعل. 

انتقل شريكي السابق وأخذ األطفال وال أعرف مكانهم – ما 
الذي يجب علي القيام به إذن؟

إذا انتقل األطفال بدون موافقتك وال تعرف مكانهم، فيجب أن تسأل األصدقاء 
واألقارب لمحاولة تحديد مكان الوالد اآلخر بأمان. ورغم ذلك، ال يكون هذا 

متاح أحيانًا، على سبيل المثال عندما تخشى على سالمتك، وحيثما توجد 
خطورة على األطفال أو حيثما ال يعرف األصدقاء واألقارب مكان األطفال 

أو إذا رفضوا إعطاءك أي معلومات بشأن مكان األطفال. إذا لم يكن بوسعك 
االستعالم، أو إذا لم توصلك استعالماتك إلى أي نتيجة، فيمكنك التقدم بطلب 

للمحكمة للحصول على أمر بتحديد الموضع. 

وفي أمر تحديد الموضع، يمكنك أن تطلب من مؤسسة أو شخص أن يزود 
المحكمة مباشرة بمعلومات عن مكان أحد األطفال.

أنا قلق من أن يتم اصطحاب أطفالي إلى خارج البالد.
سوف يساورك القلق أحيانًا من أن الوالد اآلخر قد يصحب األطفال إلى خارج 

البالد.

إذا كنت قلقًا من أن أطفالك قد يتم اصطحابهم إلى خارج أستراليا، فيجب عليك 
أن تضع أسماء أطفالك على الئحة الممنوعين من السفر بالمطارات. يمكن 

الحصول على كتيب قانون العائلة من الموقع اإللكتروني للشرطة الفيدرالية 
على www.afp.gov.au أسفل عنوان األنشطة الوطنية ثم عالمة التبويب 

Family Law )قانون العائلة(.

سوف تحتاج للتقدم بطلب إلى المحكمة لوضع األطفال على قائمة الممنوعين 
من السفر وإرسال نسخة من الطلب وأي أوامر تصدرها المحكمة إلى الشرطة 

الفيدرالية. يمكن وضع اسم طفل على قائمة الممنوعين من السفر بالمطارات 
على الفور بعد التقدم بطلب إلى المحكمة. وبعد ذلك تقع على عاتقك مسؤولية 

تزويد الشرطة الفيدرالية األسترالية فورًا بنسخ من أي أوامر تم إصدارها.

إذا كان يساورك القلق من أن األطفال معرضين لخطورة اإلبعاد عن أستراليا، 
فيجب عليك الحصول على استشارة قانونية عاجلة من خالل االتصال هاتفيًا 

 بهيئة LawAccess NSW على 529 888 1300  أو االتصال بـ 
 Community Legal( أو المركز القانوني المجتمعي Legal Aid NSW

Centre( الذي يوفر هذا النوع من االستشارات.
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 حل النزاعات
 العائلية

هل أحتاج إلى حضور مؤتمر حل النزاعات العائلية قبل 
الذهاب إلى المحكمة؟

من المهم أن تحاول التوصل إلى حل مع الوالد اآلخر قبل بدء إجراءات 
التقاضي. وإذا لم تستطع التوصل إلى اتفاق، فسوف تحتاج إلى حضور مؤتمر 

حل النزاع العائلي، مع ممارس مسجل )أو وسيط(.

حل النزاعات العائلية هو عبارة عن توسط يقتصر على شؤون قانون األحوال 
الشخصية. ولن تكون المحكمة قادرة على سماع طلب للحصول على أوامر 

رعاية ما لم يتم تقديم شهادة من أحد الوسطاء.

أمري عاجل – هل ال يزال يتعين علي اللجوء إلى حل 
النزاعات العائلية؟

هناك استثناءات للحاجة إلى الحصول على شهادة. إذا كان هناك استثناء ينطبق 
عليك، فلست بحاجة إلى حضور حل النزاعات العائلية قبل بدء إجراءات 

المحكمة. 

ال يتعين عليك حضور جلسات التوسط:

•	 إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على أوامر موافقة؛

	إذا كنت ترد على أحد الطلبات؛ 	•

•	 إذا كان األمر عاجاًل؛

•	  إذا كانت المحكمة مقتنعة بأن هناك أسباب معقولة تدفعها للتصديق - 

–  بوقوع عنف عائلي أو إساءة معاملة الطفل من قبل أحد األطراف  

– بأن هناك خطورة لوقوع عنف من أحد الطرفين؛ أو   

–  بأن هناك خطورة بإساءة معاملة الطفل في حالة وقوع أي تأخير  

•	 إذا لم يكن أحد األطراف قادرًا على المشاركة بفاعلية )على سبيل المثال، 
إذا كان بعيدًا أكثر من الالزم عن القائم بحل النزاعات العائلية أو بسبب 

عجزه(؛ أو 

•	  إذا كان الشخص قد انتهك القوانين وأظهر ازدراًء جادًا بأحد أوامر 
المحكمة خالل االثني عشر شهرًا الماضية.

عندما تتقدم بطلب إلى المحكمة، سوف تحتاج إلى إرفاق الشهادة من الوسيط، 
أو إلى توفير معلومات إلظهار أن أحد االستثناءات ينطبق عليك.

شريكي السابق أخذ األطفال من المدرسة، وأنا قلق من أن 
يلحق بهم أذى – هل ال زلت بحاجة إلى شهادة؟

في الحاالت التي يأخذ فيها أحد الوالدين األطفال من الوالد اآلخر، من غير 
المرجح أن تحتاج للحصول على شهادة قبل أن تطلب من المحكمة اتخاذ أوامر 

بإرجاع األطفال إلى رعايتك. 

سوف تحتاج إلى إثبات أنه يجب على المحكمة اتخاذ أمر بشأن األطفال بشكل 
من إقرارا مشفوعا باليمين يذكر السبب الذي  عاجل. وسوف تحتاج إلى أن ُتضِّ

من أجله يجب على المحكمة اتخاذ أوامر بشكل عاجل.
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التقدم للحصول على أوامر
أريد أن أطلب من المحكمة إصدار أمر استرجاع أو أمر تحديد 

موضع – كيف يمكنني القيام بذلك؟
تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على أوامر مؤقتة ونهائية. سوف تحتاج ألن 
تطلب من المحكمة في هذا الطلب أن تصدر األوامر التي تريدها. ويمكن أن 

تشمل هذه األوامر طلبات محددة تمنح ترخيصًا للشرطة بأخذ الطفل من الوالد 
اآلخر وإرجاعه إليك. كما أنك ستحتاج إلى تقديم نسخ من شهادات الميالد 

ألطفالك.

األوامر المؤقتة هي أوامر قصيرة األجل يتم اتخاذها إلى حين اتخاذ أمر نهائي.

يمكنك الحصول على نسخ من االستمارات من الموقع اإللكتروني لمحاكم قانون 
العائلة على www.familylawcourts.gov.au أو عن طريق االتصال 

هاتفيًا بالمحكمة على 000 352 1300 .

عندما تحضر إلى المحكمة لتقديم مستنداتك، سيتم وضع ختم على المستندات 
يوضح التاريخ والوقت الذي يتعين عليك الحضور فيه.

هل يمكنني التقدم للحصول على أمر دون إخبار شريكي 
السابق؟

سوف تحتاج في معظم الحاالت إلى إعطاء الوالد اآلخر نسخة من طلبك وأي 
مستندات أخرى مقدمة في المحكمة. وهذا ما يسمى بتقديم المستندات. 

انظر الصفحة 7 لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن تقديم المستندات 
والطلبات من جانب خصم واحد.

أعتقد أن أطفالي معرضين للخطر مع الوالد اآلخر – ما الذي 
بوسعي القيام به؟

إذا كنت تعتقد بأن أطفالك معرضون إلساءة المعاملة في ظل رعاية الوالد 
اآلخر، فيجب عليك الحصول على استشارة قانونية عاجلة. ومن المهم في هذه 

الحاالت أن تخطر المحكمة بمخاوفك بسرعة. من المهم أيضًا أن تقدم إقرارا 
مشفوعا باليمين يحتوي على تفاصيل مخاوفك وأن تقدم إخطارًا بمخاطر 

اإلساءة. انظر الصفحة 12 بشأن اإلقرارات المشفوعة باليمين. 

ما هي األوامر التي يمكنني التقدم للحصول عليها؟
هناك عدد من أنواع األوامر المختلفة التي بوسعك مطالبة المحكمة بإصدارها. 
وسوف يعتمد نوع األوامر التي تطالب بها على حالتك الفردية. وقد تم توضيح 
بعض أنواع األوامر التي بوسعك النظر في المطالبة بها في األقسام المتعلقة بـ 

أوامر المحكمة ونماذج من أوامر المحكمة.

ما هو اإلقرار المشفوع باليمين وما الذي أورده فيه؟
تحتاج إلى تقديم إقرار مشفوع باليمين مع طلبك للحصول على أوامر مؤقتة ونهائية. واإلقرار المشفوع باليمين هو عبارة عن بيان مكتوب من قبل أحد 

األطراف أو أحد الشهود. ويتعين أن يكون هذا اإلقرار مشفوعة باليمين أو أن تؤكد صحتها أمام شخص يتمتع بالسلطة المالئمة – على سبيل المثال محام أو 
موثق. ويلزم أن يتناول اإلقرار المشفوع باليمين جميع األدلة.

ولن يسمع القاضي في معظم الطلبات المؤقتة أدلة كالمية منك أو من الوالد اآلخر. ومن المرجح أن يقرأ القاضي المستندات التي ُتقدمها وأن ينظر في أي 
مواد خاصة بالمثول أمام القضاء قدمتها إليهم وأن يتخذ قرارًا بناًء على ذلك.

ونتيجة لذلك، يكون من المهم جدًا أن يوفر اإلقرار المشفوع باليمين تفاصيل كافية بشأن عالقتك بالطفل أو األطفال وأية قضية خاصة بالعنف أو إساءة 
المعاملة للسماح للمحكمة بإصدار أمر مالئم. كما يلزم أن توفر تفاصيل بشأن نزع األطفال وأي معلومات أخرى من شأنها أن تساعد المحكمة على تقرير ما 

إذا كانت سوف تتخذ األوامر التي تطالب بها أم ال. 

من األفضل دائمًا أن توضح أدلتك مرتبة ترتيبًا زمنيًا.

طالع قسم “اإلقرار المشفوع باليمين” – للوقوف على اقتراحات بشأن ما يمكن أن ُتدرجه في إقرارك المشفوع باليمين ولالطالع على نموذج إلقرار 
مشفوع باليمين. تحقق أيضًا من نشرة الحقائق الخاصة بإعداد إقرار مشفوع باليمين والمتوفرة على www.familylawcourts.gov.au تحت بند 

Publications )منشورات(.
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كيف يتم إخطار الطرف اآلخر بشأن طلبي؟
بمجرد أن تقدم مستنداتك، سوف تحتاج إلى التأكد من إعطاء الوالد اآلخر نسخة 

من المستندات التي قدمتها. وهذا ما يسمى بتقديم المستندات.

سوف تحتاج إلى الترتيب لحدوث هذا. وهناك إجراءات رسمية يتعين اتباعها. 
ويرجى العلم أن المحاكم ال تفعل هذا نيابة عنك. 

يمكنك أن تطلب من الشريف بالمحكمة المحلية أن يسلم المستندات إلى الوالد 
اآلخر. وسوف يحتاج الشريف إلى:

– عنوان الوالد اآلخر؛  

– بيانات مكان عمله؛   

  –  بيانات أي من أفراد العائلة أو األصدقاء الذين ربما يعيشون معهم 
حاليًا.

قد يساعد الشريف أحيانًا تقديم صورة فوتوغرافية للشخص. وسيتعين عليك دفع 
رسوم نظير تقديم المستندات من خالل الشريف.

وبداًل من ذلك، يمكنك أن تطلب من أحد أفراد العائلة الذين يتجاوز عمرهم 18 
عامًا تقديم المستندات. وإذا فعلوا ذلك، فسوف يتعين عليهم تقديم إقرار بالتسليم 

مشفوع باليمين. سوف يتضمن هذا المستند تفاصيل الوقت والمكان والتاريخ 
الذي تم فيه تقديم المستندات. سوف يلزم أن يكون إقرار التقديم مشفوع باليمين 
أمام موثق أو محاٍم. يمكنك الحصول على هذه المستندات أو معلومات إضافية 
عن تقديم المستندات من الموقع اإللكتروني لمحاكم قانون األحوال الشخصية 

www.familylawcourts.gov.au على

ماذا لو كنت أواجه مشكالت في تقديم طلبي؟ 
إذا كنت تواجه مشكالت في تقديم المستندات أو إذا كان األمر عاجاًل جدًا، 

فسوف يكون بوسع المحكمة أحيانًا اتخاذ أوامر بدون إخطار الطرف اآلخر. 
وهذا يسمى طلب من خصم واحد. وهناك قواعد صارمة بشأن هذا وال تكثر 

المحكمة في اتخاذ أوامر بدون إخطار الطرف اآلخر. 

إذا كنت تريد أن تمضي القضية قدمًا بدون اتباع قواعد التقديم، فسوف تحتاج 
إلى إخطار المحكمة بما يلي: 

•	 أي اقتراحات لديك بشأن كيفية إخطار الطرف اآلخر بالمستند، إذا لم يتم 
تقديمه رسميًا. على سبيل المثال، قد تقترح تقديم المستندات إلى شخص 

ما قد يعرف مكان أطفالك؛

	الخطوات التي اتخذتها لتقديم المستند، أو إخطار الشخص اآلخر به.  	•
سوف تقرر المحكمة ما إذا كنت قد اتخذت كافة الخطوات التي يمكن 

توقعها في ظل تلك الظروف؛

	ما إذا كان الشخص الذي سيتم إخطاره قد يصبح على معرفة بطلبك من  	•
خالل إعالن أو أحد أشكال االتصاالت األخرى.

سوف تنظر المحكمة فيما يلي:

•	 التكلفة المحتملة للتقديم؛ و 

	طبيعة الحالة، عاجليتها على سبيل المثال 	•

األوامر من جانب خصم واحد هي أوامر المحكمة المتخذة في ظل غياب 
الطرف اآلخر ويمكن أن تشمل:

•	 األوامر التي تستبدل إخطار شخص آخر ربما يكون على معرفة بمكان 
الوالد اآلخر أو األطفال، مثل الجد أو الشقيق أو وكالة حكومية، مثل 

وكالة نفقة الطفل؛

•	 أوامر اإلرجاع الفوري لألطفال، في حاالت إساءة المعاملة؛

•	  أي أمر إلفشاء المعلومات حول أماكن تواجد الوالد اآلخر واألطفال؛

•	  أمر لمطالبة الشرطة الفيدرالية األسترالية بالمساعدة في العثور على 
األطفال وإرجاعهم إليك.

 تقديم 
المستندات
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ما الذي يحدث عندما أذهب إلى المحكمة؟
يتعين أن تذهب إلى المحكمة في الوقت والتاريخ المحددين على مستنداتك. ويجب 

أن تحصل على االستشارة القانونية قبل الحضور إن أمكن. وبداًل من ذلك، قد 
يكون بإمكانك الحصول على بعض المساعدة من محاٍم مجاني يكون في المحكمة 

في ذلك اليوم.

عندما تذهب إلى المحكمة، يجب عليك:

•	  أن تكون مستعدًا لإلجابة على أي أسئلة يطرحها القاضي – سوف يطرح 
القاضي أسئلة لتحديد ما حدث في قضيتك؛

•	  أن ُتعد موجزًا لقضيتك لمساعدتك في اإلجابة على أية أسئلة – يجد 
القضاة الترتيب الزمني أو الجدول الزمني لألحداث مفيدًا؛

•   أن تتحلي بالهدوء واألدب؛

•	  أن يكون معك قلم وورقة بحيث تستطيع تدوين أي أوامر تتخذها المحكمة؛

•	  أن تكون مستنداتك معك – ويفضل أن تكون مرتبة في مجلد. فهذا سوف 
يساعدك عندما يطرح القاضي عليك األسئلة.

إذا كانت لديك مخاوف بشأن سالمتك، فأخطر أفراد األمن أثناء دخولك إلى 
المبنى.

وإذا كان الطرف اآلخر موجودًا في المحكمة، فقد يكون معه مستندات لك. 
وسوف يتعين عليك قراءتها بعناية وإذا ُأتيحت لك الفرصة، فقم بإعداد 

مالحظات قصيرة حول إجاباتك لما يقوله.

وفي أول موعد للمحكمة، قد تتخذ المحكمة األوامر التي تسعى إليها، 
وخصوصًا أي أوامر عاجلة، مثل أوامر االسترجاع أو أوامر تحديد الموضع 
أو أوامر اإلدراج على قائمة الممنوعين من السفر في المطارات. وقد ال تتخذ 
المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن أي من شؤون الرعاية العامة في اليوم األول، وقد 

تتخذ بداًل منها أوامر مؤقتة.

كما أن بوسع المحكمة إصدار أحد األوامر التالية:

•	  أمر بإرجاع األطفال إليك – قد يشمل هذا أمر بأن “يعيش” األطفال معك، 
وقد يشمل أوامر بأن “يقضي األطفال وقتًا” مع الوالد اآلخر

		أمر باإلرجاء – في حالة اإلرجاء، فسوف تطلب المحكمة منك توفير  	•
معلومات إضافية بشأن الوضع وسوف تعطيك توجيهات واضحة حول ما 

سيكون مطلوبًا منك في المرة القادمة؛

•	  أمر لتعيين محاٍم مستقل لألطفال – في حالة اتخاذ هذا القرار، فسوف 
تحتاج إلى أن ترسل نسخة من جميع مستنداتك إلى هيئة الخدمات القانونية 

Legal Aid NSW التي ستعين محاميًا يمثل المصلحة العليا ألطفالك. 
وقد يعني هذا أحيانًا أنه سيتم إرجاء قضيتك وتحديد موعد آخر تتخذ 

المحكمة فيه قرارًا في قضيتك؛

•	  أمر بأن تحضر مؤتمر حل النزاعات العائلية اإلجبارية – إذا كنت قد 
طلبت إعفاءك من حضور أي مؤتمر لحل النزاعات العائلية، فقد تقرر 

المحكمة رغم ذلك أن حضور ذلك المؤتمر هو الطريق المالئم الذي يجب 
عليك أن تسلكه؛

		أمر بأن يقضي األطفال وقتًا متساويًا مع كل من األبوين؛  	•

•	  أمر بأن يظل األطفال مع الطرف اآلخر وقرار بأن يقضي األطفال وقتًا 
معك؛

•	  أمر بأن يعيش األطفال معك وقرار بأن يقضي األطفال وقتًا مع الطرف 
اآلخر.

وإذا كان األمر سيستمر إلى يوم آخر، فقد تعطيك المحكمة تواريخ لجلسات 
االستماع، وتوجيهات حول اإلجراءات التي سُتتبع، وتوجيهات حول ما يتعين 

القيام به قبل موعد المحكمة التالي. 

وإذا لم تفهم ما طلبت المحكمة منك القيام به، فمن المهم جدًا أن تسعى 
للحصول على استشارة قانونية. 

ماذا لو كنت بحاجة إلى مترجم فوري؟
إذا كنت بحاجة إلى أن يكون معك مترجم فوري في المحكمة، فعليك أن تتأكد 

من أن تطلب من المحكمة مسبقًا أن توفر مترجمًا فوريًا لك في موعد المحكمة 
األول. ولن تكون هناك تكلفة لقاء هذه الخدمة.

الذهاب إلى المحكمة

بعد المحكمة
إذا نجحت في الحصول على أمر باالسترجاع، فسوف تحتاج إلى التعاون مع الشرطة الفيدرالية األسترالية. 
الموقع اإللكتروني للشرطة الفيدرالية األسترالية هو www.afp.gov.au، وسوف تحتاج إلى الحديث مع 

فريق قانون األحوال الشخصية. ومن المفيد أن ُتجهز صورة فوتوغرافية وأن تكون مستعدًا لتوفير أكبر قدر من 
التفاصيل حول األماكن المحتملة للطرف اآلخر واألطفال.

وإذا ُوجد أن األطفال في دولة أخرى، فليس من مسؤولية الشرطة الفيدرالية األسترالية أن تعيد األطفال إليك. 
سوف تحتاج إلى اتخاذ ترتيبات السفر الخاصة بك للحصول على أطفالك والرجوع معهم. يكون أحيانًا بوسع 

مؤسسة جيش الخالص “Salvation Army” أو المؤسسات الخيرية األخرى تقديم المساعدة لك.
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كيف يمكن لهيئة Legal Aid NSW أن تساعدني؟
Legal Aid NSW هي هيئة تمولها الحكومة تعمل على توفير التمثيل 

القانوني لمن ال يستطيعون تحمل نفقات محاٍم خاص. وعادة ما يكون عليك أن 
تساهم مساهمة صغيرة مع كافة منح المساعدة القانونية. 

يمكن أن توفر Legal Aid NSW محاميًا يعمل لدى Legal Aid. وبداًل من 
ذلك، يمكن منح مساعدة قانونية لتغطية تكاليف محاٍم خاص. لدى 

 

Legal Aid NSW لجان من المحامين الخصوصيين في كافة أرجاء نيو 
ساوث ويلز يقومون بأعمال المساعدة القانونية. 

حتى تكون مؤهاًل للحصول على مساعدة قانونية، يتعين أن تفي بمعايير اختبار 
مصادر الدخل )الدخل واألصول( واختبار االستحقاق. 

كما سيتعين عليك أن ُتقنع Legal Aid NSW بأنك استنفذت كافة السبل 
األخرى لحل النزاع.

توفر Legal Aid NSW محاٍم مناوب في محاكم/سجالت باراماتا وسيدني 
ونيوكاسل. اتصل بمكتب Legal Aid األقرب إليك لمعرفة ما إذا كانت خدمة 

توفير محاٍم مناوب متاحة أم ال. قد يكون بوسعك لقاء محاٍم مناوب يوفر لك 
المساعدة حول كيفية المضي قدمًا في طلبك. 

وبداًل من ذلك، تتوافر المساعدة القانونية في مكاتب Legal Aid NSW في 
كافة أرجاء الوالية. وتتاح تفاصيل المكاتب على ظهر هذا الكتيب. كما يمكنك 

الحصول على معلومات بشأن خدمات المساعدة القانونية واختبار مصادر 
 الدخل واالستحقاق من موقع Legal Aid NSW اإللكتروني 

 www.legalaid.nsw.gov.au

إذا كنت بحاجة إلى استشارة هاتفية عاجلة، فإن LawAccess NSW توفر 
المعلومات أو اإلحالة أو االستشارات على الرقم 529 888 1300 .

 المساعدة من 
 Legal Aid NSW
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فيما يلي قائمة ببعض أنواع أوامر المحكمة التي يمكنك أن تطالب بها وبعض 
المقترحة. الصياغات 

ُتسمى أنت ُمقدم الطلب بينما ُيسمى الطرف اآلخر المدعى عليه. 

1. الطلب من جانب خصم واحد
هو طلب النعقاد جلسة السماع بالمحكمة دون إخطار الطرف اآلخر بطلبك. 

ُيمنح المتقدم إذنًا بالمضي قدمًا من جانب واحد لغرض أمر تحديد الموضع 
واالسترجاع.

2. اإلخطار المستعجل
هو طلب بأن توضع إجراءات التقاضي الخاصة بك على قائمة المحكمة بحيث 

تبدأ في أسرع تاريخ ممكن.

أي بأن ُيدرج الطلب على قائمة اإلخطار المستعجل. 

3. األمر المؤقت “للعيش مع أحد األبوين”
األمر المؤقت هو “أمر وسط” تحصل عليه أثناء االنتظار لصدور أمر نهائي.

إلى حين صدور أمر آخر بأن يعيش الطفل/األطفال مع ]األم أو األب[.

4. أمر االسترجاع العام
يقضي بأن يعيد المدعى عليه بموجبه الطفل إلى مقدم الطلب.

5.  أمر االسترجاع من قبل الشرطة الفيدرالية األسترالية 
1.  صدور أمر باسترجاع الطفل أو األطفال ]أضف األسماء[ وفقًا للقسم 

67Q من قانون األحوال الشخصية )Family Law Act( لعام 1975.

2.  تفويض المارشال ونائبه وجميع الضباط في الشرطة الفيدرالية األسترالية 
وجميع ضباط الوالية وشرطة اإلقليم وتوجيههم إلى تقديم مثل تلك 

المساعدة حسب الحاجة واستخدام القوة إذا لزم األمر من أجل:

a.  إيقاف وتفتيش أي عربة أو مركبة أو طائرة وتفتيش المنشآت أو   
األماكن لغرض إيجاد الطفل؛

استرجاع الطفل؛  .b  

تسليم الطفل إلى ُمقدم الطلب؛  .c  

d.  اعتقال المدعى عليه، بدون مذكرة بذلك، في حالة نزع المدعى عليه   
مجددًا للطفل أو االستحواذ عليه مرة أخرى. 

5. أمر ضد نزع الطفل
األمر هو أحد أنواع أوامر المحكمة التي توجه الوالد اآلخر للقيام بشيء ما أو 

االمتناع عن القيام بشيء ما.

حظر المدعى عليه من نزع أو االستحواذ على الطفل أو األطفال ]األسماء[.

 نماذج من أوامر 
المحكمة
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6. أمر بتحديد الموضع
ُتطالب بهذا النوع من األوامر إذا كنت ال تعرف مكان شريكك السابق 

واألطفال.

  أن يقوم الرئيس التنفيذي في Centrelink وفقًا للقسم s67N)2(2 من قانون 
األحوال الشخصية )Family Law Act( على الفور بتزويد محكمة األحوال 
الشخصية في أستراليا في ]الوالية التي تقع بها المحكمة[ بمعلومات عن مكان 

الطفل ]األسماء[ أو األم/األب ]األسماء[ الُمضمنة أو الواردة في سجالت 
.Centrelink

   أن يتم وفقًا للقسم 67P)1()d(d من قانون األحوال الشخصية 
)Family Law Act( منح إذن إلفشاء المعلومات المقدمة إلى أمين السجل 
في محكمة األحوال الشخصية بأستراليا في ]الوالية التي تقع بها المحكمة[ 

وأن ترتب المحكمة لقيام محضر المحكمة بتنفيذ تقديم المستندات إلى 
المدعى عليه وأن يدفع المتقدم التكاليف المرتبطة بمثل ذلك التقديم.

7.  أمر تقييد الخروج من أستراليا والتسجيل في قائمة 
الممنوعين من السفر في المطارات

تفضل الشرطة الفيدرالية األسترالية الصياغة التالية لهذه األوامر. )طالع 
كتيب قانون العائلة على الموقع اإللكتروني للشرطة الفيدرالية األسترالية 

على www.afp.gov.au أسفل عنوان األنشطة الوطنية ثم عالمة التبويب 
Family Law “قانون األحوال الشخصية”( 

أن يكون، إلى حين صدور أمر آخر، كل من الطرفين ]االسم األول، واالسم 
الثاني، واللقب، وتاريخ ميالد كل من الطرفين[ وموظفيهم و/أو وكالئهم 

ممنوعين بموجبه من إخراج أو محاولة إخراج أو التسبب أو السماح بإخراج 
الطفل/األطفال المذكورين ]االسم األول، واالسم الثاني، واللقب، وتاريخ ميالد 

كل من الطرفين[ من الكومنولث األسترالي، وأن تقوم الشرطة الفيدرالية 
األسترالية بتفعيل هذا القرار بوضع اسم/أسماء الطفل/األطفال المذكورين على 

قائمة الممنوعين من السفر في المطارات في جميع نقاط الوصول والمغادرة في 
كومنولث أستراليا وأن تبقي اسم/أسماء الطفل/األطفال على قائمة الممنوعين 

من السفر إلى حين صدور أمر من المحكمة بشطبه.

60I 8. اإلعفاء من شهادة القسم
شهادة القسم 60I هي الشهادة التي ُيصدرها ممارس حل النزاعات العائلية 

للمحكمة.

 .60I أن يتم اإلعفاء من مطلب تقديم شهادة القسم

9. أمر النشر
تتيح أوامر النشر لإلعالم ذكر التفاصيل ونشر الصور التي قد تكون مفيدة في 

تحديد مكان الطفل المفقود. تتوقف أوامر النشر عادة عند استرجاع الطفل. 
يمكنك التقدم للحصول على أمر بالنشر إذا كنت تتقدم، أو تقدمت بالفعل، بطلب 
للحصول على أمر باالسترجاع. سوف يكون لدى المحكمة عادة صياغة متفق 
عليها للمعلومات التي يمكن إفشاؤها بشأن الطفل وسوف تتضمن عادة وصفًا 
بدنيًا ووصفًا للشخص الذي شوهد معه الطفل آخر مرة وتفاصيل المكان الذي 

شوهدوا فيه آخر مرة.

“وفقًا للقسم 121 من قانون األحوال الشخصية ‘Family Law Act’، يجوز 
لمقدم الطلب نشر وبث أسماء األطفال ]األسماء[ و]تواريخ ميالدهم[”.
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سوف تحتاج إلى أن ُتضمن في إقرارك المشفوع باليمين تفاصيل حول ما يلي:

التاريخ الشخصي
    التاريخ الشخصي، شاماًل تواريخ ميالد األطفال أو تاريخ الزواج أو 

تاريخ بدء العالقة أو تاريخ االنفصال.

تشمل أوامر المحكمة أوامر الرعاية والعنف العائلي
  تفاصيل أي أوامر أخرى، بما في ذلك األوامر من محكمة محلية أو 

محكمة فيدرالية أو محكمة عائلة وأي أوامر بشأن العنف المتوقع وأوامر 
المحكمة الخاصة باألطفال.

رعاية األطفال قبل االنفصال
  الترتيبات الخاصة باألطفال قبل االنفصال، بما في ذلك معلومات حول 
من كان يعتني باألطفال، ومن كان يقوم بغسلهم وإطعامهم، ومن كان 
يراقبهم، ومن كان يصحبهم إلى المواعيد الطبية، ومن كان يساعدهم 
في أعمالهم المدرسية، ومن كان يصحبهم إلى األنشطة مثل الرياضة 

والموسيقى والرقص. 

العنف العائلي أثناء العالقة
  تفاصيل العنف العائلي – اسرد أي أحداث بترتيب زمني؛ وتأكد من 

توفير التفاصيل، شاملة التواريخ وما حدث وما إذا كنت قد قمت بزيارة 
طبيب أو ضابط شرطة أو عامل وزارة الشؤون االجتماعية نتيجة العنف.

الترتيبات الخاصة باألطفال منذ االنفصال
  الوقت الذي تم قضاؤه بين األطفال والوالد اآلخر عقب االنفصال.

الطريقة التي تمت بها تلك الترتيبات.  

   ما إذا كانت هناك أي صعوبات سابقة بشأن تلك الترتيبات.

   الترتيبات الحالية لألطفال، بما في ذلك المكان الذي يعيشون 
فيه وينامون فيه والمدارس التي يذهبون إليها والمسائل 

العملية.

   ترتيبات دعم األطفال أو الدعم المالي اآلخر لألطفال.

األحداث الخاصة بالطفل أو األطفال الذي أخذه الوالد اآلخر
   األحداث التي وقعت عندما أخذ الوالد اآلخر األطفال.

المخاطر المعرض لها األطفال
  المخاطر المعرض لها األطفال نتيجة كونهم مع الوالد اآلخر. وهذا يشمل 

أي تفاصيل خاصة بمخاطر إساءة معاملة الطفل أو العنف أو تعاطي 
المخدرات أو اإلفراط في الشرب.

اقتراح “لقضاء الوقت”
   كيف تريد أن يرى الوالد اآلخر األطفال ويقضي معهم الوقت بمجرد 

إرجاع األطفال إليك. من المهم أن تذكر األوقات واأليام التي تريد من 
المحكمة النظر فيها. إذا كان أطفالك صغار السن ولديهم روتين للنوم 
وتناول الطعام، فيرجى وضع هذا في االعتبار. إذا كان لدى أطفالك 

أنشطة تود أن يستمروا فيها، فسوف تحتاج إلى النظر في الطريقة التي 
سيؤثر بها هذا على األوامر التي تريدها.

في الطلب الخاص بتحديد الموقع
   سوف تحتاج إلى إدراج تفاصيل المرة األخيرة التي رأيت فيها األطفال 

واالستعالمات التي قمت بها للعثور على األطفال والوالد اآلخر.

اإلعفاء من حضور مؤتمر حل النزاعات العائلية قبل بدء 
اإلجراءات القانونية

  إذا لم تكن قد حضرت مؤتمر لحل نزاعات، فعليك أن تشرح في شهادتك 
المشفوعة بالقسم األسباب التي تجعل قضيتك ضمن أحد االستثناءات. 
وسيكون األمر بعد ذلك بيد المحكمة لكي تقرر ما إذا كان سيتم منح 

اإلعفاء أم ال.

لست متأكدًا بشأن كيفية كتابة اإلقرار المشفوع باليمين، ما 
الذي يجب أن أقوله فيه؟ 

موضح أدناه نموذج لنوع اإلقرار المشفوع باليمين الذي تقدمه. ويحتوي نموذج 
اإلقرار المشفوع باليمين هذا على معلومات لدعم طلب “اإلدراج في قائمة 

الممنوعين من السفر”

أنا، ]االسم[ القاطن في ]العنوان[ بوالية نيو ساوث ويلز، ]المهنة[ أشهد تحت 
القسم/أؤكد ما يلي:

أنني مقدم الطلب.   .1

2.  أنني ]أم/أب[ ]اسم الطفل[، المولود في ]تاريخ الميالد[، والبالغ من العمر 
اآلن ]العمر[ و]حدد أي أطفال آخرين[.

3.  أقدم هذا اإلقرار المشفوع باليمين دعمًا لطلبي بوضع األطفال على قائمة 
الممنوعين من السفر بالمطارات.

اإلقرار المشفوع باليمين
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التاريخ الشخصي
ُولدت في ]التاريخ[، ويبلغ عمري حاليًا ]x[ عامًا.  .4

5.  ُولد المدعى عليه في ]x[ ويبلغ من العمر حالياً ]x[ عامًا.

6.  تقابلت أنا والمدعى عليه في ]المكان: حدد إذا كان التقابل خارج أستراليا[ 
في ]التاريخ[ على وجه التحديد أو التقريب.

وقد بدأت عالقتنا في ]التاريخ[ على وجه التحديد أو التقريب.  .7

.]X/X/XX[ تزوجت أنا والمدعى عليه في  .8

.]X/X/XX[ 9.  انفصلت أنا والمدعى عليه بصفة نهائية في

 ]X/X/XX[ المولود في ]X[ أطفال من تلك العالقة وهم تحديدًا ]X[ 10.  يوجد
.]X/X/XX[ المولود في ]X[و

الترتيبات الخاصة باألطفال
11.  منذ تاريخ االنفصال واألطفال يعيشون مع ]من/أين[

12.  قضى األطفال وقتًا ]معي/مع المدعى عليه[ بانتظام ]وضح التفاصيل[.

13.  ال توجد حاليًا أي أوامر بشأن الرعاية. ]أو حدد تفاصيل األوامر التي 
صدرت[.

14.  لم ندخل أنا والمدعى عليه في خطة للرعاية. ]أو حدد تفاصيل خطة 
الرعاية[.

جوازات السفر
15.  األطفال هم مواطنون ]حدد – بما في ذلك أي جنسية مشتركة[. 

16.  تم إصدار جوازات سفر ]حدد دولة اإلصدار[ ال تزال سارية وصالحة. 
وجوازات السفر هذه في حوزة المدعى عليه حاليًا.

خطورة اإلخراج من أستراليا
17.  أنا قلق حاليًا من أن المدعى عليه قد يسعى إلخراج األطفال من أستراليا.

18.  وعلى وجه الخصوص، أؤمن بأن هناك خطورة بأن يسعى المدعى 
عليه ألخذ األطفال إلى ]الدولة[. ]حدد أساس االعتقاد – مثل مكان عائلة 

المدعى عليه، ووسائل الدعم داخل أستراليا وخارجها، ودخل المدعى 
عليه وأي دعم مالي متاح في الدولة األخرى، وعالقات المدعى عليه 

األخرى بتلك الدولة، وجنسية المدعى عليه وأي قيود أخرى على القدرة 
على البقاء في أستراليا وغير ذلك[.

19.  في يوم الخميس ]التاريخ[، قال المدعى عليه لي “سوف آخذ األطفال إلى 
XX ولن تراهم مرة أخرى على اإلطالق”. ]اذكر التفاصيل الكاملة ألي 

تهديدات بإخراج األطفال من الدولة[

20.    أؤمن بأن إخراج األطفال من أستراليا سيضر برفاهيتهم.

21.  أطلب من هذه المحكمة المبجلة منحي األوامر الموضحة في طلبي 
بمنع إخراج ]أسماء األطفال[ من أستراليا ووضع أسمائهم على لقائمة 

الممنوعين من السفر بالمطارات.
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جهات اتصال مفيدة 
المساعدة القانونية

مالحظة: ما لم ُيذكر خالف ذلك، فإن أرقام الهواتف الموضحة تشتمل على بادئة نيو ساوث ويلز 02.

 LawAccess NSW 1300 888 529 
خدمة هاتفية توفر معلومات قانونية وإحاالت، فضاًل عن االستشارات القانونية 

في بعض الحاالت. 

   Legal Aid Family Dispute Resolution Service 
5118 9219  أو 5119 9219 

  Legal Aid NSW Child Support Service 
784 451 1800  أو 9916 9633 

   Law Society of NSW Community Referral Service
0300 9926 أو اتصل بـ LawAccess على الرقم 529 888 1300 

Combined Community Legal Centres 
7333 9212  ملعرفة المركز القانوني األقرب إليك، أو طالع دليل الهواتف 

أسفل “Legal Centres”. يمكنك أيضًا البحث عن أحد المراكز في منطقتك 
.www.nswclc.org.au على

   Wirringa Baiya Aboriginal Women’s Legal Centre 
 3847 9569  أو 587 686 1800  

www.wirringabaiya.org.au

   Women’s Legal Service NSW 
 5533 9749  أو 501 801 1800  

 اآللة المبرقة الكاتبة TTY للنساء الصم وذوي اإلعاقات السمعية
   1800 674 333 

www.womenslegalnsw.asn.au
أوقات االستشارة: 9:30 صباحًا – 12:30 مساًء و1:30 مساًء – 4:30 

مساء يوميًا باستثناء أيام األربعاء.

   Indigenous Women’s Legal Service contact line 
10:00 .784 639 1800  صباحًا – 12:30 مساًء و 1:30 مساًء – 

4:00 مساًء يوميًا باستثناء أيام األربعاء.

المساعدة فيما يتعلق بالعنف المنزلي
   Domestic Violence Advocacy Service 

6999 8745  ورقم االتصال المجاني 784 810 1800 

   DoCS Domestic Violence Line 
األسبوع   في  7 أيام  463 656 1800 - 24 ساعة 

المحاكم
تتشارك محاكم قانون األحوال الشخصية في سجلها وخدمات المعلومات الهاتفية. 

يشار في األجزاء المختلفة من هذا المستند إلى محكمة األحوال الشخصية 
األسترالية والمحكمة الفيدرالية األسترالية جمعًا باسم “المحكمة”.

Family Court of Australia 
  000 352 1300 

www.familylawcourts.gov.au أو www.familycourt.gov.au

Federal Magistrates Court of Australia 
www.fmc.gov.au 000 352 1300  أو 

 www.familylawcourts.gov.au

خدمات التوسط وإسداء المشورة
Family Relationship Advice Line 

   1800 050 321 
www.familyrelationships.gov.au 

للحصول على معلومات بشأن خدمات حل النزاعات العائلية، بما في ذلك 
مراكز العالقات العائلية وغيرها من المعلومات بشأن قضايا قانون األحوال 

الشخصية.

Family Relationship Centres 
   1800 050 321 

 www.familyrelationships.gov.au

   CatholicCare Family Dispute Resolution 
 9390 5366 

 www.catholiccare.org و  
www.catholicsocialservices.org.au

   Community Justice Centres 
 1800 990 777 

www.cjc.nsw.gov.au

   Interrelate Family Centres 
 966 736 1300  )عبر أنحاء نيو ساوث ويلز(

 www.interrelate.org.au

Relationships Australia Mediation Service 
 1300 364 277 

www.relationships.com.au

Unifam 
  8830 0777; 8830 0700 

 www.unifamcounselling.org

جهات اتصال أخرى
Airport Watch List 

األسبوع  في  7 أيام   4000 9286 )02( - 24 ساعة 
www.afp.gov.au 

Co-ordination Centre Family Law - 6126 7999

Centrelink 
 1800 050 004

Child Support Agency 
 131 272

DoCS Helpline 
 132 111

Federal Police 
 6223 3000

 NSW Registry of Births Deaths and Marriages 
 1300 655 236
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Central Sydney 
Ground Floor 

 Castlereagh St 323 
SYDNEY NSW 2000 

TTY: 92195126  9219 5000:الهاتف

مكاتب المدن
Bankstown 

Level 8, Civic Tower 
Cnr Rickard Rd & Jacobs Sts 

BANKSTOWN 2200 
الهاتف: 4555 9707 

Blacktown 
’Kildare Court‘ 

Level 2, Suites 36 & 37 
Kildare Rd 13-17 

BLACKTOWN 2148 
الهاتف: 4800 9621 

Burwood 
Level 4, 74–76 Burwood Rd 

BURWOOD 2134 
الهاتف: 6155 9747 

Campbelltown 
Suite 1, Level 4 

Queen St 179–171 
CAMPBELLTOWN 2560 

الهاتف: 2922 4628 

Fairfield 
Suite 1, Level 2, 25 Smart St 

FAIRFIELD 2165 
الهاتف: 3777 9727 

Liverpool 
Level 4 Interdell Centre 47 Scott St 

LIVERPOOL 2170 
الهاتف: 1200 9601 

Manly 
Ground Floor 

East Esplanade 39 
MANLY 2095 

الهاتف: 1479 9977 

Parramatta 
Civil & Family Law 

Level 5, 91 Phillip St 
PARRAMATTA 2150 

الهاتف: 1600 9891 

Penrith 
Henry St 95 

PENRITH 2750 
الهاتف: 3077 4732 

Sutherland 
Ground Floor 

Stapleton Ave 5–3 
SUTHERLAND 2232 

الهاتف: 3733 9521 

المكاتب اإلقليمية
Coffs Harbour 

Little St 41 
COFFS HARBOUR 2450 

الهاتف: 7899 6651 

Dubbo 
Talbragar St 64 

DUBBO 2830 
الهاتف: 4233 6885 

Gosford 
Level 2, 37 William St 

GOSFORD 2250 
الهاتف: 5611 4324 

Lismore 
Suite 6, Level 4 

Molesworth St 29 
LISMORE 2480 

الهاتف: 2082 6621 

Newcastle 
Bolton St 55–51 

NEWCASTLE 2300 
الهاتف: 5482 4929 

Nowra 
Suite 1, Level 2 
Berry St 57–55 
NOWRA 2541 

الهاتف: 4351 4422 

Orange 
Byng St 121 

ORANGE 2800 
الهاتف: 8022 6362 

Tamworth 
Level 1, 424–426 Peel St 

TAMWORTH 2340 
الهاتف: 6322 6766 

Wagga Wagga 
Ground floor, Suite F 

Best Place, Morrow St 
WAGGA WAGGA 2650 

الهاتف: 6588 6921 

Wollongong 
Church St 73 

WOLLONGONG 2500 
الهاتف: 8299 4228 

 مكاتب 
Legal Aid NSW
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للحصول على أكثر من نسخة من هذا الكتيب، اتصل بوحدة المنشورات في Legal Aid NSW على 
 الرقم 5028 9219  أو قدم طلبًا من خالل موقع Legal Aid NSW اإللكتروني 

www.legalaid.nsw.gov.au واذهب إلى زر المنشورات على الجانب األيمن.  

For multiple copies of this kit, contact the Publications Unit at Legal Aid 
NSW on 9219 5028 or order on the Legal Aid NSW website  
www.legalaid.nsw.gov.au, and go to the publications button on the right 
hand side. 


