
وق�ت که روابط شما 
به پایان یم رسد چه 

اتفا�ت یم افتد؟

امون خانواده، فرزندان و  پاسخ به سؤاالت پ�ی
اموال شما.

Dari/Farsi
What happens when your  
relationship ends?



قانون خانواده حوزه ای از قانون است که 
به مسائل مخصوص خانواده مانند طالق، 

فرزندان و اموال یم پردازد. 

بیش�ت مسائل مربوط به قانون خانواده 
الیا تحت پوشش قانون خانواده  در اس�ت

)Family Law Act( است. در صور�ت که 
متأهل باشید یا بدون عقد ازدواج به صورت 
 

گ
 خود زند�

گ
یک زند� عر�ف ) دوفاکتو( با �ش

یم کنید، قانون خانواده هرگونه اختال�ف را که 
درباره ی فرزندان و یا اموال خود دارید تحت 

پوشش قرار یم دهد.  

ح�ت اگر متأهل نباشید و یا به صورت عر�ف 
رابطه نداشته باشید، قانون خانواده هرگونه 

اختالف در مورد فرزندان حاصل از رابطه 
شما با دیگری، برای مثال محل سکونت 

آنها، را تحت پوشش قرار یم دهد�
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جدا�ئ و طالق
م؟ چطور یم توانم طالق بگ�ی

هنگایم که اول از هم جدا یم شوید، هیچ کاری الزم 
نیست انجام دهید و الزم نیست هیچ سندی امضا کنید 

که تأیید کند که جدا شده اید.

طالق پایان رسیم برای یک ازدواج است. بعد از اینکه به 
مدت حداقل 12 ماه جدا شده اید یم توانید برای طالق 

اقدام کنید. اک�ث افراد باید از طریق پورتال دادگاه های 
کامانولث به نشا�ف www.comcourts.gov.au، یک 
درخواست طالق را به صورت آنالین تکمیل و ثبت کنند. 

، به بروشور ما با عنوان  برای کسب اطالعات بیش�ت
برگه اطالعا�ت طالق 1: درخواست طالق مراجعه کنید. 
یس به سیستم آنالین نیستید، با دادگاه  اگر قادر به دس�ت

الیا )FCFCOA( یا یک  مداری و دادگاه خانواده اس�ت
ید. وکیل تماس بگ�ی

ح�ت اگر شما و همرستان همه یا بخ�ش از دوره 12 ماه 
 کرده باشید، باز هم یم توانید 

گ
جدا�ئ را در یک خانه زند�

ی را  درخواست طالق دهید. باید اطالعات و مدارک بیش�ت
در اختیار دادگاه قرار دهید. در این خصوص، باید از لیگال 

 community( اید نیوساوت ولز، مراکز قانو�ف محیل
 Law( و یا ال اکسس نیوساوت ولز )legal center

Access NSW( مشاوره حقو�ت دریافت دارید. برای 
یه ما با عنوان برگه  ، به نرسش کسب اطالعات بیش�ت

اطالعا�ت طالق 3: جدا�ی زیر یک سقف مراجعه کنید.

شما نیم توانید به دادگاه دادخواست طالق )انفصال 
ازدواج( بدهید، مگر اینکه قبل از تشکیل پرونده طالق، 

 کرده باشید. با این حال، 
گ

دست کم 12 ماه جدا زند�
، در مورد   زناشو�ی

گ
یم توانید هنگام از هم پاشیدن زند�

اموال )و فرزندان( مذاکرات اولیه را انجام دهید.
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بسیاری از مسائل پیش از دادخواست برای طالق حل و 
فصل یم شوند.

یم توانید یک بسته راهنمای طالق )Divorce kit( را از 
طریق www.fcfcoa.gov.au دریافت کنید. طالق تنها 

پایان قانو�ف یک ازدواج است. طالق به تنها�ی مسائل 
مربوط به فرزندداری یا تقسیم مال را حل و فصل نیم نماید.

اگر پیش از اینکه شما و همرس سابق تان دربارۀ دارا�ی 
ید، باید یط 12 ماه از  خود به توافق برسید طالق بگ�ی
زمان طالق مراحل قانو�ف مربوط به دارا�ی و/یا نفقه را 

الیا ازدواج کرده باشید،  آغاز نمایید. ح�ت اگر خارج از اس�ت
ید. الیا طالق بگ�ی یم توانید در داخل اس�ت

لیگال اید نیوساوت ولزیم تواند در مورد طالق تان 
به شما کمک رایگان بدهد. 

■ از طریق شماره 589 551 1800 با واحد مداخله 	
ید. EIU خدمات  زودهنگام )EIU( تماس بگ�ی

حقو�ت خانواده را در �ا� NSW در دادگاه ها و 
سازمان های اجتمایع ارائه یم کند.

■ 	 LawAccess از طریق شماره 529 888 1300 با
ید. LawAccess NSW اطالعات  تماس بگ�ی
حقو�ت رایگان از طریق تلفن، مشاوره و ارجاع به 

 Legal Aid خدمات دیگر، از جمله نزدیک ترین دف�ت
NSW، مراکز حقو�ت جامعه، وکالی خصویص و سایر 

سازمان ها�ی که یم توانند کمک کنند، ارائه یم دهد.

 
گ

یک زند� یم خواهم به رابطه ام پایان دهم، ویل �ش
ون نیم رود. چه کار  کمان ب�ی سابق من از خانه مش�ت

یم توانم بکنم؟

 سابقتان قانونا یم توانید 
گ

یک زند� شما، همرس یا �ش
 کنید، رصف نظر از 

گ
در خانه تان پس از جدا�ئ زند�
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اینکه نام چه ک� روی قرار داد اجاره خانه یا سند 
خانه باشد.

رصفا به دلیل اینکه خانه به نام شما نیست، نیم توانند 
شما را وادار به ترک خانه کنند، مگر اینکه دادگاه حکم آن 
را داده باشد. در مورد احکام مربوط به اموال طبق قانون 

خانواده به صفحه 23 مراجعه کنید.

چنانچه ملزم به ترک خانه هستید، این امر بر روی سهم 
شما از خانه اثری نخواهد گذارد. کلیه حقوق انباشته 
ک، ح�ت پس از ترک خانه،   مش�ت

گ
شده در طول زند�

محفوظ خواهد ماند. اگر ترس از خشونت دارید باید 
فوری درخواست مشاوره کنید. برای اطالعات بیش�ت به 

صفحه 32 مراجعه کنید.

ف یم تواند حکم سکونت  بر�ف اوقات ییک از طرف�ی
انحصاری را از دادگاه گرفته و طرف دیگر را ملزم به ترک 

خانه نماید. دادگاه یم تواند حکیم بنام “حکم سکونت 
انحصاری” را برای هر یک از همرسان صادر کند. این 

بدان مع�ف است که شما یم توانید پیش از تقسیم اموال، 
 کنید. احکام سکونت 

گ
بدون همرس خود در آن خانه زند�

معمواًل در موارد استثنا�ئ صادر یم شود که در آن احتمال 
 در میان بوده، تهدیدی توسط ییک 

گ
خشونت خانیک

7 



 در 
ً
از همرسان علیه دیگری به عمل آمده، مخصوصا

صور�ت که فرزندان تحت تاث�ی آن واقع شده باشند، و 
ا�ت  یا اینکه در خانه به علت وجود شخیص معلول تغی�ی

داده باشند.

فرزندان
 از هم جدا شده ایم و راجع به وضعیت 

گ
ما به تاز�

فرزندان اختالف داریم، چه کار باید انجام دهیم؟ 

از روش حل اختالف استفاده کنید.

: ف به دادگاه درباره ی فرزدان، بایس�ت پیش از رف�ت

■ کوشش جدی به عمل آورید تا اختالف خود را از راه 	
های مشاوره و میانجیگری حل و فصل نمائید؛ و

■ 	 
گ

یک زند� کوشش معقول به عمل آورید تا با �ش
سابق خود ارتباط برقرار کنید 
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مؤسسات متعددی خدمات مشاوره و حل اختالفات 
 ارائه یم دهند، از جمله، لیگال اید نیوساوت 

گ
خانواد�

 Family( 
گ

ولز، خط مشاوره ی روابط خانواد�
Relationship Advice Line(، و مراکز روابط 

 )Family Relationship Centres(� برای 
گ

خانواد�
اطالعات بیش�ت به صفحه 32 مراجعه کنید.

امون فرزندانم باید در  ن به دادگاه پ�ی آیا پیش از رف�ت
 حضور یابم؟

گ
جلسات حل اختالفات خانواد�

یش از آنکه بتوانید مراحل دادگایه در مورد فرزندان 
 )که به آن 

گ
خود را آغاز کنید، حل اختالفات خانواد�

ف یم گویند( الزایم است، مگر اینکه مورد  میانجیگری ن�ی
شما فوریت داشته و شامل موارد استثنا�ئ مانند وجود 

 به 
گ

 باشد. دادگاه معموال پیش از رسید�
گ

خشونت خانیک
پرونده فرزندان، از متخصص در امور حل اختالفات 

 درخواست گوایه یم کند. جهت کسب اطالعات 
گ

خانواد�
یه ما با عنوان حل وفصل اختالفات  ، به نرسش بیش�ت

 در Legal Aid NSW مراجعه کنید.
گ

خانواد�

آیا برای بحث در مورد ترتیبات فرزندداری باید به 
دادگاه مراجعه کنیم؟

الزم نیست از دادگاه راجع به وضعیت مربوط به فرزندان 
ید - شما یم توانید به توافق غ�ی رسیم  حکیم رسیم بگ�ی

دست پیدا کنید. بسیاری از والدی�ف که از هم جدا شده اند 
ف خود توافق های غ�ی رسیم دارند. راجع به فرزندداری ب�ی

ف والدین به دست یم آید  این موافقت ها پس از مذاکرات ب�ی
که ممکن است با کمک یا بدون کمک یک نهاد میان�ج یا 
مشاوره باشد. هیچ ییک از والدین نیم تواند طرف دیگر را 

وی از توافق های غ�ی رسیم بنماید. وادار به پ�ی
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ف مشاوره ی حقو�ت یم تواند مهم باشد چرا که  غالبا گرف�ت
 فرزندان 

گ
توافق های به عمل آمده راجع به محل زند�

 رصف وقت آنان برروی موضوعات مربوط 
گ

و چگونیک
 child( به اموال و کمک هزینه ی نگهداری از فرزندان

support( اثر خواهد گذاشت.

طرح های فرزندداری 

 فرزندان با 
گ

والدین یم توانند درباره ی وضعیت زند�
طرف دیگر به تواف�ت برسند که به آن طرح فرزندداری 
، متخصص حل 

گ
یم گویند. یک وکیل، مشاور خانواد�

، یا مشاور خانواده )مشاور(  یم 
گ

اختالفات خانواد�
تواند به شما و همرس سابقتان در تدوین طر� برای 

فرزندداری کمک کند.

طرح فرزندداری بایس�ت به صورت نوشتاری و دارای 
امضاء و تایخ باشد. 

آن را یم توان با قراردادی که متعاقب آن امضاء یم شود 
تغی�ی داد. طرح های فرزندداری الزام قانو�ف برای هر 

یک از والدین ایجاد نخواهند نمود. لیکن اگر بعدها در 
خصوص موضوعات مربوط به فرزندداری به دادگاه 

دادخواس�ت بدهید، دادگاه یم تواند توافق های انجام 
شده در طرح فرزندداری شما را برریس نماید.

احکام رضایت چیست و در مورد چه هستند؟

حکم رضایت در دادگاه ثبت و توسط دادگاه تأیید یم شود 
و مفاد آن الزام آور است، زیرا ممکن است از دادگاه 
خواسته شود آن را اجرا کند. این حکم، توافق های 

حاصل شده در مورد فرزندداری پس از گفت وگو با والد 
دیگر را معمواًل با کمک وکیل یا خدمات حل وفصل 

اختالف ثبت یم کند.

 10



کدام دادگاه ها در امور مربوط به فرزند داری 
ند؟ تصمیم یم گ�ی

در نیوساوت ولز به امور مربوط به قانون خانواده در 
دادگاه مداری و دادگاه خانواده )FCFCOA( و دادگاه 

 یم شود. در بسیاری از موارد شما یم 
گ

محیل رسید�
توانید دادخواست خود را به دادگاه محیل بدهید و این 

دادگاه موضوع را به FCFCOA ارجاع یم نماید. احتمال 
 کند. 

گ
دارد FCFCOA به موضوعات پیچیده تر رسید�

حکم فرزندداری چیست و هنگام صدور حکم 
ها�ئ را مد نظر قرار یم  ن فرزندداری دادگاه چه چ�ی

دهد؟

دادگاه برای صدور حکم فرزندداری بر اساس خ�ی و 
ی یم کند. قانون یم گوید که  مصلحت فرزند تصمیم گ�ی
ف خ�ی و مصلحت فرزند دادگاه باید در وهله ی  برای تعی�ی

نخست موارد زیر را در نظر داشته باشد:

■ ف روابط مع�ف دار با والدین 	 مصلحت فرزند در داش�ت
خود؛ و 

■ نیاز محافظت از فرزند در برابر صدمات بد�ف یا روا�ف 	
و در معرض بدرفتاری، شاهد بدرفتاری بودن، غفلت 

. ف  قرار گرف�ت
گ

یا خشونت خانیک

مالحظا�ت که افزون بر این در نظر گرفته یم شود 
عبارتند از:

■ هر گونه نظری که توسط فرزند ابراز شود، با توجه به 	
بلوغ فکری فرزند؛

■ روابط فرزند با هر یک از والدین و یا هر شخص 	
دیگری که برای او مهم است )مثال پدر و مادربزرگ 

ها و خواهران و برادران(؛
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■ پذیری فرزند در برابر هرگونه تغ�ی وضعیت، از 	 تأث�ی
جمله جدا�ئ خواهران و برادران از یکدیگر؛

■ ف نیازهای 	 ظرفیت هر یک از والدین برای تأم�ی
فرزند؛ و

■ تمایل و توانا�ی والدین یک کودک برای تشویق یک 	
رابطه نزدیک و مداوم با والد دیگر

احکام فرزند داری که دادگاه صادر یم کند موضوعات زیر 
د: را در بر یم گ�ی

■  نماید؛	
گ

فرزند با چه ک� زند�

■ مدت زما�ف که فرزند با پدر/مادر یا شخص مهم از 	
 یم نماید؛

گ
دید فرزند زند�

■ چگونه سهیم شدن والدین در مسئولیت های 	
فرزندداری؛

■  ارتباط والدین با فرزند؛ و	
گ

چگونیک

■  حل اختالفا�ت که در زمینه مندرجات احکام 	
گ

چگونیک
پیش یم آید.
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مسئولیت والدین به مع�ف وظای�ف است که والدین 
نسبت به فرزندان خود دارند و تصمیمات مهیم که 

ند. هر یک از والدین  امون فرزندان خود یم گ�ی والدین پ�ی
ک نسبت به فرزند است،  دارای مسئولیت یکسان و مش�ت

مگر اینکه دادگاه در تغی�ی آن حکیم را صادر نماید.

پیش فرض دادگاه این است که والدین دارای سهم 
ک از لحاظ مسئولیت نسبت به فرزند  مساوی و مش�ت

خود هستند، مگر اینکه فرزند متحمل بدرفتاری و 
 شده باشد یا اینکه مسئولیت به خ�ی 

گ
خشونت خانواد�

و مصلحت فرزند باشد.

امون  این بدان مع�ف است که والدین باید با یکدیگر پ�ی
گذار روی فرزندشان که رصف  موضوعات درازمدت تأث�ی

وقت با ویل دیگر را دشوارتر یم سازد مشورت نمایید، 
ا�ت  مانند تحصیالت، دین، سالمت، نام فرزند و یا تغی�ی

 فرزند داده یم شود.
گ

که در وضعیت زند�

ک  وق�ت که حکم مب�ف بر مسئولیت مساوی و مش�ت
د  والدین صادر شد، دادگاه افزون بر این در نظر یم گ�ی

که آیا رصف وقت مساوی با هر یک از والدین یا رصف 
بیش�ت اوقات با ییک از والدین عمیل است و به خ�ی و 

مصلحت فرزند یم باشد یا نه.

د که والدین در چه فاصله ای از  دادگاه در نظر یم گ�ی
 یم کنند و اثر هرگونه تغی�ی پیشنهاد شده 

گ
یکدیگر زند�

وضعیت بر روی فرزند چیست و اینکه آیا والدین یم 
توانند با یکدیگر همکاری نمایند.
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آیا احکام دادگاه ها یم توانند کمک کنند پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها از نوه های خود دیدار کنند؟

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها )یا هر کس که یم خواهد رابطه 
مستمر خود را با کودکا�ف که برایشان مهم است، حفظ 

نمایند( یم توانند برای رصف وقت با نوه های خود به 
دادگاه دادخواست صدور حکم دهند. فرزندان حق دارند 

 خود 
گ

که به طور منظم با والدین و افراد مهم در زند�
وقت بگذرانند، مگر اینکه به خ�ی و مصلحت آنان نباشد.

بنابراین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها باید نشان دهند که 
صدور حکم وقت گذراندن با نوه ها به خ�ی و مصلحت 

نوه آنهاست. پیش از ارائه دادخواست به دادگاه، ممکن 
است پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مجبور شوند در جلسات 

 حضور یابند.
گ

حل اختالفات خانواد�

آیا کودکان خود یم توانند در مورد محل سکونت 
ی کنند؟ خود تصمیم گ�ی

 اطفال 
گ

دادگاه اختیار دارد احکایم را در مورد محل زند�
و مقدار زما�ف را که آنان با هر یک از والدین یم گذرانند 
برای کودکان زیر 18 سال صادر کند. دادگاه دیدگاه های 

د.  کودکان زیر 18 سال را به تنها�ی در نظر نیم گ�ی
د،  دادگاه باید دیدگاه هر یک از فرزندان را در نظر بگ�ی
ویل اهمی�ت که به این دیدگاه ها داده یم شود بسته به 

ان درک وی خواهد بود. دیدگاه  ف بلوغ فکری کودک و م�ی
کودکان مسن تر ممکن است توسط دادگاه بیش�ت مورد 

د. توجه قرار بگ�ی
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چه کیس در مورد واکسیناسیون کووید-19 برای 
ی یم کند؟  کودکان تصمیم گ�ی

طبق قانون، کودکان زیر 16 سال قادر به ارائه رضایت 
جهت واکسیناسیون نیستند. هریک از والدین دارای 

مسئولیت فرزندپروری هستند و یم توانند در مورد 
ی کنند، مگر اینکه  واکسیناسیون کووید-19 تصمیم گ�ی
دادگاه حکیم در مورد فرد دارای مسئولیت فرزندپروری 

صادر کند.

دادگاه انتظار دارد والدین در مورد واکسیناسیون با 
هم صحبت کنند و در صورت امکان، با هم تصمیم 

ند. اگر دستیا�ج به توافق مقدور نباشد، باید مشاوره  بگ�ی
حقو�ت در مورد گزینه هایتان را دریافت کنید، از جمله 

در مورد مناسب بودن ارجاع پرونده به دادگاه برای 
خانواده خودتان.

وکیل مستقل کودکان چه کیس است؟

بر�ف از اوقات ممکن است دادگاه تقاضا کند که یک 
وکیل مستقل کودک به کار گمارده شود تا نظر مستقیل 

راجع به خ�ی و مصلحت کودک و شواهد آن بدهد. 
این وکیل ممکن است بدون حضور والدین از کودک 

نظرخوایه کند، با مدرسه یا کارشناس بهداش�ت کودک 
د و اطمینان حاصل کند که مدارک  یا والدین تماس بگ�ی

و گزارش های معی�ف به دادگاه ارائه یم شود. او ممکن 
است در صورت احساس نیاز بخواهد که یک کارشناس 
امون  ی )court export( منصوب شده و پ�ی دادگس�ت
 کند و یا وقت بگذراند به 

گ
اینکه فرزند با چه ک� زند�

ی دادگاه کمک کند. تصمیم گ�ی
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 فرزندم را تغی�ی دهم؟
گ

آیا یم توانم نام خانواد�

 فرزند، شما بایس�ت به 
گ

برای تغی�ی رسیم نام خانواد�
 NSW Registry of( اداره ثبت احوال نیو ساوت ولز

Births, Deaths and Marriages( درخواست ثبت 
تغی�ی نام را دهید. کودکان 12 سال به باال باید برای تغی�ی 

نام خود رضایت بدهند.

ف  ورت دارد و چنانچه چن�ی رضایت هر دوی والدین رصف
ی مقدور نباشد، به حکم دادگاه نیاز است. هریک  ف چ�ی
از والدین یم توانند جهت صدور حکم تغی�ی نام کودک 
ی از  )درصور�ت که ویل دیگر موافق نباشد( یا جلوگ�ی

استفاده از نایم متفاوت توسط ییک از والدین در دادگاه 
درخواست دهد.

تصمیم دادگاه مبت�ف بر خ�ی و مصلحت فرزند است. 
به عنوان مثال، دادگاه ممکن است توجه به این داشته 

 یم کند 
گ

باشد که شاید کودک از اینکه با ویل ای که زند�
 نماید؛ یا 

گ
غ�ی هم نام است احساس خجالت و �افکند�

احتمال اینکه تغ�ی نام باعث ایجاد ابهام برای فرزند شود. 
در صور�ت که هردوی والدین در ارتباط مع�ف دار با فرزند 

باشند، دادگاه به ندرت اجازه تغی�ی نام یم دهد.

 
گ

در نیو ساوت ویلز کودکان نیم توانند تا سن 18 سال�
نام مندرج در شناسنامه را خود تغی�ی دهند.

م؟ چگونه یم توانم برای فرزندانم گذرنامه بگ�ی

، رضایت هر دوی والدین برای  ایت استثنا�ئ بجز در �ش
وری است. چنانچه ییک  اخذ گذرنامه برای فرزندان رصف
از والدین رضایت ندهد، شما باید حکم صدور گذرنامه 

و اجازه سفر فرزندان بدون رضایت ویل دیگر را از دادگاه 
دریافت کنید.
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چنانچه پرونده ای در مورد فرزندان به دادگاه رفته 
باشد یا دادگاه حکیم در مورد آنها صادر کرده باشد 
الیا خارج  و شما فرزندان خود را بدون اجازه از اس�ت
کنید، ممکن است مرتکب جرم جنا�ئ شده باشید.

رصف نظر از اینکه حکم دادگایه وجود داشته باشد، 
الیا با بسیاری از کشورها موافقت نامه ای )قرارداد  اس�ت
الهه( دارد که این کشورها را ملزم یم سازد کودک را به 

الیا بازگردانند. اس�ت

من از دادگاه حکیم دارم که فرزندانم با من وقت 
 من نیم گذارد آنها 

گ
یک سابق زند� بگذرانند ویل �ش
را ببینم. چه کار یم توانم بکنم؟

اگر ویل دیگر حکم دادگاه در مورد فرزندان را زیر پا 
بگذارد، شما یم توانید ییک از دو کار زیر را انجام دهید:

■ از راه خدمات مشاوره یا میانجیگری سیع کنید 	
اختالف را فیصله دهید یا

■ یم توانید به دادگاه دادخواست بدهید که طرف دیگر 	
از حکم فرزند داری دادگاه �پی�چ )آن را نقض( 

کرده است.

د.  دادگاه �پی�چ از احکام خود را بسیار جدی یم گ�ی
ایط، پدر یا مادری که از حکم �پی�چ کرده  بسته به �ش
است ممکن است به یک برنامه فرزندداری ارجاع داده 
ان زمان از دست  ان )ج�ج شود، جریمه، یا مجبور به ج�ج

رفته با فرزند( شود یا ح�ت زندا�ف گردد. وق�ت که از 
حکم دادگاه �پی�چ یم شود، پدر یا مادری که �پی�چ 

کرده است ممکن است عذر موجیه بیاورد. برای مثال، 
وق�ت که فرزند سخت مریض بوده است )با ارائه گوایه 

پزشک( ممکن است دلیل موجیه برای پدر یا مادر باشد 
که از حکم �پی�چ کرده است.
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اگر حکیم که از آن �پی�چ شده دیگر قابل اجرا نباشد، 
دادگاه ممکن است حکم کند که هر دوی والدین در یک 
کت کرده و یا جلسه ی دادگاه را  برنامه ی فرزندداری �ش

به وقت دیگری موکول نماید تا حکم را تغی�ی دهد.

نقل مکان
 ام، فرزندانم با 

گ
یک زند� از زمان جدا�ی من از �ش

 کرده اند و یم خواهم از این محل نقل مکان 
گ

من زند�
نمایم. آیا یم توانم با فرزندانم از اینجا بروم یا باید 

م؟ رضایت ویل دیگر را بگ�ی

قانون خانواده مصوب پارلمان یم گوید فرزندان حق 
دارند پدر و مادر خود را بشناسند و تحت مراقبت هر دو 
باشند. لیکن وق�ت که ییک از والدین نیاز به نقل مکان به 

محل دیگری دارد و چنانچه این عمل بر روی امکان وقت 
گذراندن فرزند با ویل دیگر و یا برقراری ارتباط منظم با 
او، اثر بگذارد، عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود.

وق�ت که احکام دادگاه درباره ی فرزند وجود 
داشته باشد

شما باید به حکم دادگاه مراجعه کنید تا ببینید آیا نقل 
. برای مثال، اگر حکم یم  مکان ناقض حکم است یا خ�ی

گوید که فرزندان باید تعطیالت آخر هفته را با ویل دیگر 
به � برند و شما مصمم هستید از سید�ف )Sydney( به 
گولد کوست )Gold Coast( بروید، اگر نقل مکان کنید 
احتماال خالف حکم عمل کرده اید. بنابراین، پیش از نقل 
مکان، باید به دادگاه مراجعه کنید و با رضایت ویل دیگر 

یا به دستور دادگاه حکم را تغی�ی دهید.
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وق�ت که هیچ حکم دادگاه درباره ی فرزند وجود 
نداشته باشد

با نقل مکان از هیچ حکیم �پی�چ نکرده اید. لیکن، در 
صورت وجود توافق غ�ی رسیم یا طرح فرزندداری مب�ف 
بر وقت گذراندن فرزندان با ویل دیگر، آن ویل یم تواند 
از دادگاه درخواست کند که حکیم صادر و مانع از نقل 

مکان شما همراه با فرزندان از محل شود. از همه مهم�ت 
اینکه دادگاه به خ�ی و مصلحت فرزندان توجه یم نماید.

ویل دیگر فرزندان را با خود برده و آنها را باز نیم گرداند. 
چه کار باید بکنم؟

 کنند یا 
گ

اگر شما حکیم دارید که فرزندان باید با شما زند�
با شما وقت بگذرانند، و فرزندان از شما جدا شده اند و 

بازگردانده نشده اند، باید به دادگاه دادخواست بدهید تا 
داد )recovery order( صادر نماید. این حکم  حکم اس�ت
به پلیس )فدرال و ایال�ت هردو( امکان یم دهد تا فرزندان 

را یافته و به شما بازگردانند.
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 کنند یا وقت با 
گ

اگر حکیم ندارید که بچه ها با شما زند�
ف حکم  ف حکیم و همچن�ی شما بگذرانند ، باید برای چن�ی
داد به دادگاه درخواست دهید. این اقدام  یم تواند  اس�ت

همزمان انجام شود.

بر�ف اوقات در یک وضعیت اضطراری، دادگاه ممکن 
، یع�ف بدون حضور طرف دیگر  است این احکام را غیا�ج

در دادگاه، صادر کند. اگر نگران این هستید که ممکن 
الیا انتقال دهند، باید  است فرزندان را به خارج از اس�ت

 
ً
نام فرزندان را در فهرست مراقبت Family Law )سابقا
 Airport watch list   - فهرست نام دیده بان فرودگاه

قرار دهید. برای این کار بایس�ت به دادگاه دادخواست بدهید 
تا نام فرزند را درفهرست دیده بان فرودگاه قرار دهد و 

یک نسخه از این دادخواست و احکام ذیربط دادگاه را به 
پلیس فدرال بدهد.

ف وضعی�ت دیدید باید به پلیس فدرال  اگر خود را در چن�ی
زنگ بزنید )به داخل جلد صفحه آخر مراجعه کنید( و 

سید چه مدار� را الزم دارند. ب�چ

اموال
اموال را چگونه باید تقسیم کرد؟

ف رابطه عر�ف دوفاکتو )خواه  در صورت تاهل یا داش�ت
 از جنس مخالف یا هم جنس( قانون به 

گ
یک زند� با �ش

طور یکسان در مورد اموال اعمال یم شود. به محض 
، یم توانید  از هم پاشیدن رابطه زناشو�ئ یا رابطه عر�ف

مذاکرات خود در مورد تقسیم اموال را آغاز نمائید.

ید باید ظرف مدت 12 ماه از تاریــــخ نها�ئ  اگر طالق بگ�ی
شدن طالق، دادخواست خود را برای اموال و یا خر�ج 

به دادگاه ارائه بدهید. اگر رابطه شما عر�ف )دوفاکتو( 
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بوده باشد یم توانید تا دو سال از تاریــــخ جدا�ئ نسبت به 
تسلیم دادخواست در مورد اموال و خر�ج اقدام کنید.

رابطه عر�ن )دوفاکتو(

رابطه عر�ف )دوفاکتو( در قانون حقوق خانواده تعریف 
 سابق شما، که ممکن 

گ
یک زند� یم شود. قانون شما و �ش

است هم جنس یا از جنس مخالف شما باشد، را ملزم 
یم سازد ارتباطتان به عنوان زو�ج باشد که با هم در 

 یم کنید.
گ

 واقیع زند�
گ

ایط خانیک �ش

اگر رابطه ی شما عر�ف است یم توانید برای تقسیم 
اموال طبق قانون خانواده مصوب پارلمان در صورت 

وط زیر دادخواست  ایط از �ش وجود یک یا چند �ش
بدهید:

■ رابطه عر�ف شما دست کم دو سال دوام داشته است؛	

■ شما با همرس عر�ف خود دارای فرزندی شده باشید؛ یا	

■ یک 	 شما مبلغ عمده ای در اموال و یا امور مایل �ش
 تان سهم داشته باشید.

گ
زند�
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اگر در مورد ارتباط عر�ف شما اختال�ف وجود داشته باشد، 
ها�ئ مانند طول دوران رابطه، وضعیت  ف دادگاه به چ�ی

 شما، ترتیبات مایل و مالکیت اموال، در میان بودن 
گ

زند�
ان مراقبت از  ف ک و م�ی رابطه جن�، وجود فرزند مش�ت

فرزند، و نحوه ی معر�ف ارتباط در جمع، توجه یم کند.

ما اکنون جدا شده ایم. دارا�ی های خود را چگونه 
باید تقسیم بکنیم؟

کاء یا هر دو  منظور از اموال کلیه اقالیم است که ییک از �ش
ایک(. این  مالک آن هستند )خواه بطور انحصاری یا اش�ت

اقالم عبارتند از:

■ وجوه نقدی و �مایه گذاری ها؛	

■ مستغالت و اموال شخیص )از قبیل خودرو و اثاث 	
ل(؛ ف م�ف

■ اموایل که پیش از رابطه صاحب بوده اید؛	

■ 	 )lottery wins( هدایا، ارثیه، بردهای بخت آزما�ئ
 یا همرسان دریافت 

گ
کای زند� که توسط ییک از �ش

شده باشد؛ و

■ مبلیعف که بابت بازخرید )redundancy( دریافت 	
یم شود.

ن تقسیم یم شود؟  ن�ی
گ

آیا مزایای بازنشست�

ف یم   ن�ی
گ

هرگونه فیصله اموال شامل مزایای بازنشستیک
شود. از آنجا که یم توان آن را مال محسوب کرد، یم 

ف دو همرس متاهل یا دوفاکتو پس از جدا�ئ  توان آن را ب�ی
ف دو طرف   چگونه ب�ی

گ
تقسیم کرد. اینکه بازنشستیک

تقسیم شود بسته به موضوعات مختل�ف است از جمله 
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 که شخص به آن تعلق دارد. اگر 
گ

نوع طرح بازنشستیک
 هم مطرح است با یک وکیل 

گ
در مورد شما بازنشستیک

مشورت کنید.

دادگاه چگونه اموال ما را تقسیم یم کند؟

هیچ نوع قانون یا فرمویل برای تقسیم اموال وجود ندارد. 
دادگاه ملزم نیست که مایل را به نسبت مساوی تقسیم 

د از  کند. دادگاه موضوعات بسیاری را در نظر یم گ�ی
قبیل:

■ اموایل که پیش از ازدواج یا رابطه، متعلق به هر 	
ان تعلق مال به هر  ف ن بوده است. م�ی یک از طرف�ی

 دارد به طول مدت ازدواج یا 
گ

کا بستیک یک از �ش
کای  ان مشارک�ت است که هر یک از �ش ف ارتباط ، و م�ی

 )بر حسب مورد( در گردآوری یا نگهداری اموال 
گ

زند�
داشته اند.

■ کا در طول ازدواج یا رابطه. از جمله 	 مشارکت �ش
، حفظ  مشارکت مستقیم )مثاًل دستمزد دریاف�ت

دارا�ی ها و اموال(، مشارکت غ�ی مستقیم )از جمله 
هدایا، کمک از اعضای خانواده(، مشارکت غ�ی مایل 
ف و مشارکت در  )نوسازی خانه به دست خود ساکن�ی

ایجاد رفاه خانواده به عنوان مراقب یا خانه دار(.

■  از 	
گ

کای زند� نیازهای آ�ت )مثال اینکه آیا ییک از �ش
فرزندی حمایت مایل خواهد کرد، سن و وضعیت 

ف   و توانا�ئ آنها در یاف�ت
گ

کای زند� سالم�ت هر یک از �ش
ف درآمد(. کار و داش�ت

■ بطور کیل، مشارکت در ایجاد رفاه خانواده به اندازه 	
مشارکت نان آور اصیل مهم قلمداد یم شود.
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ف وکیل فکر خو�ج  جهت حل و فصل تقسیم اموال گرف�ت
است ح�ت اگر فقط برای راهنما�ئ حقو�ت در مورد 

ف باشد. در غ�ی این صورت، ح�ت  حکم رضایت طرف�ی
اگر شما موضوع تقسیم مال را طبق یک توافق غ�ی 

ی مانع طرف دیگر  ف رسیم فیصله داده باشید، هیچ چ�ی
ی  نخواهد شد که شما را به دادگاه بکشاند تا سهم بیش�ت

ف حکم دادگاه، هنگایم  از شما بستاند. در صورت داش�ت
که اموایل به اسم شما یم شود، شما از پرداخت مالیات 

تم�ج )stamp duty( معاف خواهید بود.

حمایت از فرزند
حمایت از کودک و هزینه نگهداری فرزند 

چیست؟

هر پدر یا مادری یم داند که مراقبت از کودکان خرج 
زیادی در بر دارد. البته این وضع وق�ت که والدین از هم 

جدا شوند تغی�ی نخواهد کرد. والدین باید در نظر داشته 
ف مخار�ج از  باشند که پس از جدا شدن، چگونه به تام�ی

قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، و آموزش و سایر فعالیت 
های فرزندان خود ادامه خواهند داد. پول یا مشابه آن 

که توسط ییک از والدین به ویل دیگر )یا شخیص دیگر در 
 نیم کنند( پرداخت 

گ
صور�ت که فرزندان با ویل خود زند�

یم شود حمایت یا کمک هزینه ی نگهداری از فرزند نام 
دارد. بر�ف اوقات ییک از والدین کمک هزینه نگهداری از 
فرزند را ح�ت اگر فرزند بخ�ش از اوقات خود را با ویل به 

� برند، به ویل دیگر پرداخت یم کنند.

حمایت از فرزند شامل حال همه والدین یم شود. مهم 
نیست ازدواج کرده باشید، در رابطه عر�ف )دوفاکتو( 

 نکرده و هرگز رابطه ای نداشته 
گ

باشید، هرگز با هم زند�
 تان چه باشد.

گ
یک زند� باشید، یا جنسیت شما یا �ش
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 )Child Support( الیا: حمایت از فرزند خدمات اس�ت
ی پرداخت  یک سازمان دول�ت فدرال و مسئول پیگ�ی
کمک هزینۀ نگهداری از فرزند است و از یک فرمول 

ریایصف برای محاسبه اینکه چقدر کمک هزینۀ نگهداری 
از فرزند پرداخت شود، استفاده یم کند. 

نتیجه ی نها�ئ یک ارزیا�ج حمایت از فرزند است. این 
ارزیا�ج حمایت از فرزند عوامیل از قبیل تعداد فرزندان 

ان مراقب�ت که  ف ذیربط، سن فرزندان، درآمد والدین، و م�ی
هریک از والدین از فرزندان به عمل یم آورد، را در نظر 

د. یم گ�ی
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 )Child Support( وق�ت که نهاد حمایت از فرزند
ارزیا�ج حمایت از کودک را انجام داد، والدین آزادند 

که ترتیب پرداخت مبلغ را به صورت خصویص بدهند. 
شخیص که مستحق دریافت کمک هزینه نگهداری از 

فرزند است یم تواند از نهاد Child Support بخواهد 
که این پرداخت ها را از جانب وی مطالبه نماید. چنانچه 

ییک از والدین بر این باور است که طرف دیگر مبلغ را 
 Child پرداخت نخواهد کرد، به�ت است این مبلغ توسط

Support اخذ شود.

ارزیا�ج حمایت از فرزند یم تواند متفاوت باشد تا 
ا�ت در وضعیت باشد، نظ�ی تغی�ی درآمد،  نمایانگر تغی�ی

تولد فرزند دیگر یا تغی�ی در ترتیب مراقبت از فرزند. 
والدین/ مراقبی�ف که ارزیا�ج حمایت فرزند در مورد 

، تغی�ی درآمد یا  آنان به عمل یم آید باید تغی�ی نشا�ف
 Child تغی�ی در ترتیب مراقبت از فرزند خود را به نهاد
 Child Support گزارش دهند چون نهاد Support

ارزیا�ج را عطف به ماسبق نیم کند تا بازتا�ج از تغی�ی این 
ایط باشد. �ش

ف یم توان از نهاد Child Support تقاضا کرد که  همچن�ی
ان حمایت از فرزند را به علت وجود وضعیت  ف ارزیا�ج م�ی

ف عوامل زیر  خاص تغی�ی دهد. این کار با در نظر گرف�ت
انجام خواهد شد:

■ ف گذراندن وقت با فرزندتان )برای 	 هزینه ی سنگ�ی
 والدین از یکدیگر 

گ
مثال وق�ت که فاصله محل زند�

زیاد باشد(؛
■ مراقبت از فرزندتان )مثال وق�ت که به ارتودن� نیاز 	

داشته باشند یا دارای معلولی�ت باشد که هزینه زیادی 
را از جیب متحمل شوید(؛

■ هزینه ی تحصیالت فرزند )برای مثال اگر والدین 	
توافق کرده اند که فرزندان در یک مدرسه غ�ی دول�ت 

درس بخوانند(؛ یا
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■ ارزیا�ج به خو�ج نشان ندهد که ییک از والدین یا هردو 	
یم توانند به طرق دیگری کمک هزینه ی فرزند را 

ف کنند. تأم�ی

ات عطف به  ایط، ممکن است این تغی�ی در بعیصف از �ش
ماسبق شود. باید پیش از آغاز کار، مشاوره حقو�ت درباره 

این فرایند دریافت کنید.

 Child Support ف باید نامه های نهاد والدین/مراقب�ی
را به دقت بخوانند )یا بخواهند آن ها را برایشان توضیح 
ایط، مسئولیت  دهند( تا بدانند در صورت تغی�ی در �ش

آنان در اطالع رسا�ف به نهاد Child Support چیست.

یم توان به تصمیمات مختل�ف که توسط نهاد حمایت از 
اض کرد و  فرزند )Child Support( گرفته یم شود اع�ت
اض ها معمواًل توسط دادگاه تجدید نظر اداری  این اع�ت
ف قابل برریس است. محدودیت زما�ف اعمال  )AAT( ن�ی

یم شود و معمواًل این موارد در نامه تصمیم نهاد حمایت 
از فرزند )Child Support( بیان یم شود. ممکن است 

اض یا  دریافت مشاوره حقو�ت درباره طرح  یک اع�ت
درخواست به AAT برای شما مفید باشد. 

توافق های حمایت از فرزند چیست؟ آیا من باید 
مشاوره حقو�ت دریافت کنم؟

والدین یم توانند قراردادی را امضاء نمایند که به 
 child support“( »آن »توافق حمایت از فرزند

agreements”( یم گویند، و در آن مبلغ، تعداد و روش 
پرداخت حمایت از فرزند ذکر یم شود. هنگام امضای 

ف قراردادها�ئ نباید سهل انگاری کرد و باید پیش از  چن�ی
امضاء کردن قرارداد حمایت از فرزند مشاوره ی مستقل 
حقو�ت دریافت نمود.  قرارداد حمایت از فرزند یم تواند 

“محدود” یا “الزم االجرا” باشد. ت نها قراردادی که 
به یک گوایه مخصوص مشاوره قانو�ف مستقل نیاز 
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دارد قرارداد الزم االجرا است؛ ویل همیشه بایس�ت پیش 
از امضاء کردن قراردهای حمایت از فرزند مشاوره ی 

حقو�ت دریافت کنید.

اگر مبلغ دریافت حمایت از فرزند توسط ویل/مراقب 
 Family Tax( بیش از حداقل مزایای مالیا�ت خانواده
 )Centrelink( لینک Benefit( است، مقررات سن�ت

هنگام امضای قراردادهای حمایت از فرزند باید 
مراعات شوند.

نهاد Child Support ارزیا�ب حمایت از فرزند 
برای من انجام نیم دهد چون من مدر� ندارم که 

دوست پرس سابقم پدر فرزند من است. چه کار یم 
توانم بکنم؟

نهاد Child Support در صور�ت ارزیا�ج حمایت 
از فرزند انجام یم دهد که بتوانید ثابت کنید که ویل 

پرداخت کننده، پدر/مادر واقیع، پدر/مادرخوانده کودک 
 همجنس او )در بر�ف 

گ
یک زند� بوده یا در سابق �ش

ایط( بوده است. مدارک قابل قبول شامل نام والدین  �ش
در گوایه تولد کودک، اثبات ازدواج والدین هنگام تولد 

 statutory( فرزند و تکمیل کردن یک اظهار نامه رسیم
declaration( توسط ویل پرداخت کننده مب�ف بر تایید 

اینکه فرزند از آن او است. اگر شما مدرک قابل قبویل 
ارائه نکرده باشید، یم توانید نسبت به تغی�ی این وضعیت 
اقدام کنید. شما ممکن است از طریق دادگاه اقدام کرده 

 DNA ودر بعیصف موارد،  بخواهید آزمایش دی.ان.ای
یه ما با  ، به نرسش انجام شود. جهت کسب اطالعات بیش�ت
عنوان برگه اطالعا�ت حمایت از کودک 1: اقدام برای 

دریافت حمایت از کودک مراجعه کنید. 
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 Legal Aid NSW خدمات حمایت از کودک در
ف والدین برای  یم تواند در رابطه با دریافت گوایه تعی�ی

درخواست حمایت از فرزند به شما کمک کند. با شمارۀ 
9916 9633 )02( )سید�ف و مناطق کالن شهر( یا 

ید. 784 451 1800 تماس بگ�ی

من کارم را از دست داده ام و دیگر نیم توانم کمک 
دازم. چه گزینه ای  هزینه حمایت از فرزند را ب�پ

پیش رو دارم؟

با نهاد Child Support تماس گرفته و ببینید چه گزینه 
ایط شما فرق یم کند  ها�ئ دارید. این گزینه ها بسته به �ش

ویل احتمال دارد که شما بتوانید مبلغ حمایت از فرزند 
دازید. یم توانید از طریق شماره ی را ب�چ  کم�ت

ید یا به   272 131 با Child Support تماس بگ�ی
www.servicesaustralia. تارنمای آن ها به نشا�ف

gov.au/separated-parents مراجعه کنید.

مهم است که به �عت عمل کنید، زیرا حمایت از فرزند 
اغلب نیم تواند ارزیا�ج ها را عطف به ماسبق کند تا 

ف  ایط تغی�ی یافته را منعکس کند. ممکن است گرف�ت �ش
مشاوره حقو�ت در مورد وضعیت خود ، را مفید یابید.

 یم کنند و 
گ

 سابقم زند�
گ

یک زند� فرزندانم با �ش
او رابطه ی جدیدی برای خود دارد. آیا هنوز باید 

دازم؟ کمک هزینه ی حمایت از فرزند ب�پ

  ، هر دو والدین الزام قانو�ف دارند که ح�ت بعد از جدا�ی
 مورد حمایت 

گ
فرزندان خود را تا حداقل  سن 18 سال�

مایل قرار دهند وق�ت که یک یا هر دو والدین دوباره 
یک  ند الزام قانو�ف تغی�ی نیم کند. �ش  یم گ�ی

گ
یک زند� �ش

 جدید یک والد هیچ الزام قانو�ف ندارد که فرزند 
گ

زند�
شخص دیگری را مورد حمایت قرار دهد.
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من یک ارزیا�ب حمایت از فرزند داشته ام. امسال 
فرزندم 18 ساله یم شود و هنوز به مدرسه یم رود. 

آیا یم توانم کاری انجام دهم؟

 
گ

ستان به سن 18 سال� اگر یک فرزند در سال آخر دب�ی
برسد، پدر/مادری که مراقبت از فرزند را به عهده دارد یم 

تواند از Child Support بخواهد که ارزیا�ج حمایت 
ستان خود را تمام کند،  از فرزند را تا زما�ف که فرزند دب�ی

تمدید نماید. این درخواست باید پیش از اینکه فرزند 
 برسد تسلیم شود و تنها وق�ت کاربرد 

گ
به سن 18 سال�

ستان باشد.  خواهد داشت که فرزند در سال آخر دب�ی
وق�ت که ارزیا�ج Child Support  تمام یم شود، یا باید 
به توافق خصویص برسید یا مراقب/ویل یا فرزند جوان 
یم تواند طبق قانون حقوق خانواده مصوب پارلمان به 

دادگاه دادخواست دهد و تقاضای صدور حکم کند.
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گ

فرزند من دچار معلولیت است و به سن 18 سال�
رسیده استو ارزیا�ب حمایت از فرزندش تمام شده 

است. آیا همچنان یم توانم از ویل دیگر فرزندم 
حمایت مایل دریافت نمایم؟

در صور�ت که فرزند شما دچار معلولیت بوده یا برای 
تکمیل تحصیل وی به کمک خر�ج نیاز باشد، طبق قانون 

خانواده مصوب پارلمان شما یم توانید دادخواس�ت را 
به دادگاه بدهید تا در مورد خر�ج فرزند باالتر از سن 

18 سال حکم صادر کند. بسیار مهم است که در مورد 
وضعیت خود مشاوره حقو�ت از ک� بخواهید که با 
تجربه باشد و بعد به دادگاه دادخواست بدهید چون 

 
گ

 آماد�
گ

کامیا�ج بسته به وضعیت پرونده شما و چگونیک
شما )برای اقامه دلیل( است. همینطور مهم است که به 

یاد داشته باشیم که وق�ت که یک فرزند جوان 18 ساله 
شد، الزام قانو�ف دارد تا هرچه یم تواند برای حمایت از 

خود انجام دهد، ولو اینکه دچار معلولیت باشد. این 
ف مواردی  بسته به توانا�ئ شخص جوان است. برای چن�ی

کمک قانو�ف موجود است.

31



اطالعات بیش�ت
کمک حقو�ت

LawAccess NSW
اطالعات حقو�ت تلف�ف رایگان، مشاوره و ارجاع به سایر 
 Legal خدمات ارائه یم دهد، از جمله نزدیک ترین دف�ت
Aid NSW، مراکز حقو�ت جامعه، وکالی خصویص و 

سایر سازمان ها�ی که یم توانند کمک ارائه دهند. با شمارۀ  
ید.  529 888 1300 تماس بگ�ی

�www.lawaccess.nsw.gov.au

 کمک حقو�ت لیگال اید نیوساوت ولز 
)Legal Aid NSW(

در دفاتر ما در NSW خدمات مشاوره حقوق خانواده 
 Legal Aid ف نزدیک ترین دف�ت ارائه یم شود. برای یاف�ت

NSW به خود، با شمارۀ 529 888 1300 تماس 
www.legalaid.nsw.gov.au/contact- ید یا از بگ�ی

us بازدید کنید.

خدمات حمایت از فرزند لیگال اید نیوساوت ولز
)Legal Aid NSW Child Support Service(
مشاوره محرمانه مستقل و رایگان در مورد مسائل 

حمایت از کودک.

با شمارۀ 9916 9633 02 )سید�ف و مناطق کالن شهر( 
ید. ( تماس بگ�ی یا 784 451 1800 )در خارج از سید�ف

)EIU( واحد مداخله زودهنگام
 Legal Aid خدمات تخصیص در سطح ایال�ت EIU
NSW است. آن ها یم توانند در حل وفصل زودهنگام 

مسائل حقوق خانواده به شما کمک کنند تا نیاز نباشد 
به دادگاه مراجعه کنید. با شمارۀ 589 551 1800 

ید. تماس بگ�ی
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NSW مراکز حقو�ت جامعه
دول�ت مستقیل  مراکز حقو�ت جامعه، سازمان های غ�ی

ف  هستند که مشاوره حقو�ت رایگان ارائه یم کنند. برای یاف�ت
 LawAccess NSW نزدیک ترین مرکز به خود، با 

ید یا از  به شمارۀ 529 888 1300 تماس بگ�ی
www.clcnsw.org.au بازدید کنید.

  NSW جامعه حقوق خدمات ارجاع وکیل
ید یا به  با شمارۀ 0300 9926 تماس بگ�ی

ereferral@lawsociety.com.au ایمیل ارسال کنید. 

 Wirringa( خدمات قانو�ن زنان بویم ورینگا بائیا
)Baiya Aboriginal Womens Legal Service

مرکز حقوق جامعه در سطح ایال�ت برای زنان، کودکان و 
جوانان ابوریجینال.

با شمارۀ 3847 9569 یا 587 686 1800 
ید. تماس بگ�ی

مرکز حقو�ت زنان نیو ساوت ولز  
یک مرکز حقو�ت جامعه است که خدمات مختلف 

حقو�ت رایگان را در اختیار زنان �ا� نیوساوت ولز قرار 
یم دهد. با شمارۀ 6988 8745 یا 501 801 1800 

ید. )مناطق روستا�ی به صورت رایگان( تماس بگ�ی

خط تماس زنان اقوام اولیه
، مشاوره و ارجاع رایگان و محرمانه برای  اطالعات حقو�ت
زنان ابوریجینال و ساکن جزایر تنگه تورس در NSW، با 
شمارۀ 6977 8745 یا 784 639 1800 )دوشنبه، 
سه شنبه، پنج شنبه از ساعت 10 صبح تا 12:30 ظهر( 

ید. تماس بگ�ی
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 و خانواده
گ

خشونت خان�
گ

واحد خشونت خان�
 Legal Aid خدمات تخصیص در �تا� ایالت از طرف

، مددکاران 
گ

NSW که وکالی متخصص خشونت خانیک
اجتمایع و مشاوران مایل را گرد هم آورده است. با شمارۀ 

ید. 529 979 1800 تماس بگ�ی

)FASS( خدمات حمایت و پشتیبا�ن خانواده
 قرار 

گ
کمک برای خانواده ها�ی که مورد خشونت خانیک

گرفته اند و یک مسئله حقوق خانواده دارند. آن ها 
ف دارای مددکاران اجتمایع متخصص برای زنان و  همچن�ی
ید.  مردان هستند. با شمارۀ 529 979 1800 تماس بگ�ی

1800  11 FASS :پشتیبا�ف اجتمایع برای زنان
1300  00 FASS :پشتیبا�ف اجتمایع برای مردان

 زنان 
گ

خدمات وکالت دادگایه خشونت خان�
 )WDVCAS(

ایط  اطالعات ، وکالت دادگایه و ارجاع برای زنان در �ش
.ADVO و کمک به دریافت 

گ
خشونت خانیک

1800 یا 227 938 1800 WDVCAS
گ

راهنمای حقو�ت خشونت خان�
www.familyviolencelaw.gov.au وب سای�ت حاوی 

اطالعات حقو�ت مربوط به AVO، حقوق خانواده 
و محافظت از کودک است که درک آن برای همه 

آسان است.

Mensline
ف  ارجاع و پشتیبا�ف تلف�ف برای قربانیان مرد و مرتکب�ی

. 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته.  گ
 خشونت خانیک

ید یا از  با شمارۀ 978 789 1300 تماس بگ�ی
www.mensline.org.au بازدید کنید�
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دادگاه ها
)FCFCOA( الیا دادگاه مداری و دادگاه خانواده اس�ت
در وب سایت  www.fcfcoa.gov.au یا از طریق 

 تماس با مرکز راهنمای میل )NEC( به شمارۀ
ی در مورد  000 352 1300 یم توانید اطالعات بیش�ت

فرایندهای دادگاه، فرم ها، انتشارات و کیت های انجام 
شخیص به دست آورید.

میانجیگری و مشاوره
 لیگال اید 

گ
خدمات حل و فصل اختالفات خانواد�

 نیوساوت ولز
. با شمارۀ  خدمات میانجیگری کمک حقو�ت

ید یا از  5118 9219 یا 5119 9219 تماس بگ�ی
www.legalaid.nsw.gov.au/fdr بازدید کنید.

گ
خط مشاوره روابط خانواد�

1800 050 321
 خدمات خانواده ی کاتولیک کر 

)Catholic Care Careline(
 131 819

 مراکز عدالت اجتمایع 
 )Community Justice Centres( 

1800 990 777
 )Relationships Australia( الیا خدمات روابط در اس�ت

 )میانجیگری(
گ

 خدمات حل و فصل اختالفات خانواد�
1300 364 277

 Interrelate
1300 473 528

سایر نقاط تماس 
الیا: حمایت از کودک خدمات اس�ت

131 272

 اداره ی ثبت احوال نیوساوت ولز 
)NSW  Registry of Births, Deaths and Marriages(

)Service NSW( 137 788
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یه یک راهنمای کیل برای قانون است. شما نباید به  این نرسش
عنوان مشاوره حقو�ت به آن اعتماد کنید و توصیه یم کنیم 

در مورد وضعیت خودتان با یک وکیل صحبت کنید.

این اطالعات در زمان چاپ صحیح است؛ با این حال، 
آن ممکن است تغی�ی کند. برای اطالعات بیش�ت با 

LawAccess NSW با شماره 529 888 1300 
ید. تماس بگ�ی

 This brochure is also available in: Arabic,
  Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese,

 �Spanish, Vietnamese

 Legal Aid Commission of © 
NSW 2022

 بروشورها را بصورت آنالین در:
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

سفارش دهید. 

 برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد خدمات 
 :Legal Aid NSW

برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟ 
جم شفایه نیاز دارید ، با شماره اگر به م�ت

450 131 )9 صبح - 5 عرص( با خدمات 
  )TIS National(  ترجمه کت�ج و ترجمه شفایه

 LawAccess NSW ید و تماس بگ�ی
را بخواهید.

مشکل شنوا�ی یا تکلم دارید؟
اگر در شنیدن یا صحبت کردن مشکل دارید، با 
شماره تلفن 677 133 با خدمات ارتباط میل 

 LawAccess NSW ید و )NRS( تماس بگ�ی
 www.relayservice.gov.au را بخواهید یا به

مراجعه کنید.
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