
Arabic
What happens when your  
relationship ends?

 ماذا يحدث 
عند ما تنتهي 

عالقتك؟
إجابات عىل أسئلة بشأن أرستك وأطفالك 

وممتلكاتك.



قانون األرسة هو فرع القانون الذي 
يتعامل مع شؤون أرسية محددة، مثل 

الطالق، وأطفالك، وملكياتك. 

اليا  ي أس�ت
ومعظم قضايا قانون األرسة �ف

 Family Law ( يغطيها قانون األرسة
ي عالقة فعلية 

 أو �ف
ً
وجا ف Act( إذا كنت م�ت

بدون زواج مع أحد، سيغيطي قانون 
األرسة أي خالفات قد تكون لديك بشأن 

أطفالك و/ أو ممتلكاتك. 

ي عالقة 
 أو �ف

ً
وجا ف وح�ت إذا لم تكن م�ت

فعلية بدون زواج، فال يزال قانون األرسة 
يغيطي أي خالفات لديك بشأن األطفال 

الذين هم نتاج عالقتك، عىل سبيل 
المثال المكان الذي يعيشون فيه.
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االنفصال والطالق
ي الحصول عىل الطالق؟ كيف يمكن�ف

ء  ي
ي بداية االنفصال، ال يتوجب عليك فعل أي �ش

�ف
وليس عليك توقيع أي مستند لتأكيد انفصالك.

الطالق هو نهاية رسمية للزواج. بعد االنفصال لمدة 
12 شهًرا عىل األقل، يمكنك تقديم طلب للحصول 
عىل الطالق. يحتاج معظم األشخاص إىل استكمال 

نت من  وتقديم طلب للحصول عىل الطالق ع�ب اإلن�ت
 خالل بوابة محاكم الكومنولث عىل

www.comcourts.gov.au. لمزيد من 
المعلومات، ُير�ب االطالع عىل منشورنا الذي بعنوان 

ورقة الحقائق رقم 1 بشأن الطالق: التقدم بطلب 
للحصول عىل الطالق. إذا لم تتمكن من النفاذ 

نت، اتصل بالدائرة الفدرالية  إىل النظام ع�ب اإلن�ت
اليا، أو بمحاٍم. ومحكمة األرسة بأس�ت

من الممكن الحصول عىل طالق ح�ت إذا كنت أنت 
ة  ل أثناء جزء من ف�ت ف ي نفس الم�ف

وزوجك تعيشان �ف
االنفصال البالغة 12 شهرًا أو جميعها. سوف 

تحتاج إىل توف�ي معلومات ووثائق إضافية إىل 
المحكمة. يجب عليك الحصول عىل استشارة 

قانونية.  لمزيد من المعلومات، ُير�ب االطالع عىل 
منشورنا الذي بعنوان ورقة الحقائق رقم 3 بشأن 

الطالق: االنفصال تحت سقٍف واحد.

ال يمكنك التقدم بطلب للمحكمة للحصول عىل 
طالق (قرار بحل الزواج(  ما لم تكونا قد انفصلتما 
ة 12 شهرًا عىل األقل قبل تقديم الطلب. ورغم  لف�ت

ذلك، يمكنك بدء المفاوضات بشأن الممتلكات 
)واألطفال( بمجرد انتهاء الزواج.
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يتم حل العديد من األمور قبل تقديم طلب الطالق.

يمكنك الحصول عىل مجموعة معلومات الطالق ع�ب 
الموقع www.fcfcoa.gov.au. سينيهي الطالق 

زواجكما من الناحية القانونية فقط. لكنه لن يحل القضايا 
المرتبطة باألطفال وكيفية تقسيم ممتلكاتكما.

يك حياتك السابق قبل  إذا حصلت عىل الطالق من رسش
ي اإلجراءات الخاصة 

ف عليك البدء �ف تسوية عقارك، يتع�يّ
ي غضون 12 

اماتك تجاه  العقار وزوجتك/زوجك �ف ف بإل�ت
شهرًا من الحصول عىل الطالق. يمكنك التقدم بطلب 

اليا، ح�ت لو كان قد تم عقد  ي أس�ت
للحصول عىل الطالق �ف

اليا. القران خارج أس�ت

بإمكان Legal Aid NSW أن توفر لك مساعدة مجانية 
بخصوص طالقك.

اتصل بوحدة التدخل المبكر )EIU( عىل  ■	
ر وحدة التدخل المبكر   

ّ
589 551 1800. توف  

ي المحاكم    
خدمات قانون األرسة المجانية �ف  

ي جميع أنحاء نيو    
والمنظمات المجتمعية �ف  

ساوث ويلز.  

اتصل بهيئة LawAccess NSW عىل الرقم     ■
  LawAccess NSW ر هيئة

ّ
529 888 1300. توف  

المعلومات القانونية المجانية، والمشورة،      
واإلحاالت إىل خدمات أخرى ع�ب الهاتف،      
ي   

ي ذلك أقرب مكتب للمساعدة القانونية �ف
بما �ف  

نيو ساوث ويلز، والمراكز القانونية المجتمعية،      
ي يمكنها   ، والمنظمات األخرى ال�ت ف ف الخاص�ي والمحام�ي  

المساعدة.  

ي السابق ال يريد 
يك حيا�ت ي لكن رسش أريد إنهاء عالق�ت

ل الذي نمتلكه. ما الذي بوسيعي فعله؟ ف االنتقال من الم�ف

يك حياتك/ رسش يكة  يحق لك ولزوجك/ زوجتك أو رسش
حياتك السابق العيش 
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لكما بعد االنفصال بغض النظر عمن يوجد  ف ي م�ف
�ف

اسمه عىل عقد اإليجار أو عقد الملكية.

وال يمكن إرغامك عىل المغادرة لمجرد أن العقار 
ليس باسمك، ما لم تأمر المحكمة بهذا. اطلع 

عىل الصفحة 23 لمزيد من المعلومات عن أوامر 
المحكمة الخاصة بالممتلكات بقانون األرسة.

ف عليك االنتقال، فلن يؤثر هذا عىل  إذا تع�ي
استحقاقك بالحصول عىل حصة من الملكية. سوف 
تظل أي حقوق تراكمت لك أثناء العالقة كما يهي ح�ت 

ي حالة مغادرتك. إذا كنت تخ�ش العنف، فيجب 
�ف

عليك السيعي للحصول عىل مشورة عىل الفور. اطلع 
ي الصفحة 32. 

عىل المزيد من المعلومات �ف

ف الحصول عىل أمر   ألحد الطرف�ي
ً
يمكن أحيانا

باشغال فردي للمكان ومطالبة الطرف اآلخر بمغادرة 
ل. يمكن للمحكمة إصدار ما يسىم بأمر اشغال  ف الم�ف

ي  . وهذا يع�ف ف ل لصالح أي من الزوج�ي ف حرصي للم�ف
ل، بدون أن يعيش  ف ي الم�ف

أنه يمكنك العيش �ف
زوجك/ زوجتك معك ح�ت يتم تقسيم الملكية. 

ي 
وعندما تصدر المحكمة هذا األمر، فسوف تنظر �ف

ف واألطفال. ولن يتم إصدار أمر  احتياجات الطرف�ي
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ي أوضاع استثنائية حيث 
اإلشغال الفردي عادة إال �ف

ف  ، أو تهديدات من قبل أحد الزوج�ي يوجد عنف عائىلي
 إذا كان األطفال يتأثرون بذلك 

ً
ضد اآلخر، وخصوصا

ي 
 يعا�ف

ً
ل قد جرى تعديله ألن شخصا ف أو إذا كان الم�ف

من إعاقة ما.

األطفال
تيبات   وعىل خالف حول ال�ت

ً
لقد انفصلنا حديثا

ف علينا القيام به؟  الخاصة باألطفال. ما الذي يتع�ي

اع ز حاول حل ال�ز

قبل التوجه إىل المحكمة بشأن أطفالك، يجب عليك:

اع من خالل التشاور   ف ي لحل ال�ف
بذل جهد حقي�ت  ■

أو الوساطة؛  

يكك السابق. بذل جهود معقولة للتواصل مع رسش  ■
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هناك خدمات عديدة تساعد عىل تقديم المشورة وحل 
اعات األرسية، تتضمن هيئة المساعدة القانونية  ف ال�ف

ي 
بنيو ساوث ويلز )Legal Aid NSW( والخط الهات�ف

 Family Relationship( ي العالقات األرسية
لإلرشاد �ف

Advice Line( ومراكز العالقات األرسية. اطلع عىل 
ي الصفحة 32.

المزيد من المعلومات �ف

اعات األرسية قبل  ف ف عىلي حضور حل ال�ف هل يتع�ي
؟ الذهاب إىل المحكمة بشأن أطفاىلي

 باسم التوسط( 
ً
اعات األرسية )والمعروف أيضا ف حل ال�ف

هو أمر مطلوب قبل أن تتمكن من بدء إجراءات 
ي بالمحكمة بشأن أطفالك، ما لم تكن قضيتك 

التقا�ف
عاجلة أو تتضمن بعض العوامل االستثنائية مثل العنف 
. عادة ما تطلب المحكمة شهادة من ممارس حل  العائىلي

ي قضية 
 �ف

ً
ي قدما

اعات األرسية قبل أن يمكن الم�ف ف ال�ف
بشأن األطفال. لمزيد من المعلومات، ُير�ب االطالع 
عىل منشورنا الذي بعنوان تسوية المنازعات األرسية 

.Legal Aid NSW بهيئة

ف علينا الذهاب إىل المحكمة لمناقشة ترتيبات  هل يتع�ي
إعالة األبناء عند االنفصال؟

ف أن تحصل عىل أمر محكمة رسمية بشأن  ال يتع�ي
تيبات الخاصة بأطفالك، بل يمكنك إبرام اتفاقات  ال�ت

ف  غ�ي رسمية. لدى العديد من الوالدين المنفصل�ي
اتفاقات غ�ي رسمية بشأن رعاية أطفالهما.

ي  يتم عادًة التوصل إىل اتفاق من خالل المفاوضات ال�ت
ف الوالدين بمساعدة خدمات الوساطة أو إسداء  تتم ب�ي

المشورة أو بدونها. وال يمكن ألحد الوالدين أن يج�ب 
. ام باتفاق غ�ي رسىمي ف اآلخر عىل االل�ت
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سيكون عادًة من المهم الحصول عىل مشورة قانونية 
ي تقوم بها بشأن المكان الذي  نظرًا ألن االتفاقيات ال�ت

يعيش فيه األطفال والمكان الذي يقضون فيه أوقاتهم 
 عىل شؤون الملكيات، ودعم األطفال.

ً
قد تؤثر أيضا

بية  خطط ال�ت

تيبات  يكون بوسع اآلباء إبرام اتفاقات بشأن ال�ت
بية. يمكن  عرف باسم خطط ال�ت

ُ
الخاصة بأطفالهم، ت

أن يقوم محاٍم أو استشاري عالقات أرسية أو ممارس 
اعات األرسية )“مستشار”( مساعدتك أنت  ف حل ال�ف

يكك السابق عىل إعداد خطة تربية. ورسش

بية مكتوبة وموقعة ومؤرخة.  يجب أن تكون خطة ال�ت

ها باتفاقية أخرى مكتوبة وموقعة. ال  ويمكن تغي�ي
امات قانونية عىل أي  ف بية أي ال�ت تب عىل خطط ال�ت ي�ت

من الوالدين. ورغم ذلك، يمكن للمحكمة أن تنظر فيما 
ي خطة إعالة األبناء بعد االنفصال 

تم االتفاق عليه �ف
ي حاجة إىل الذهاب إىل المحكمة الحًقا فيما 

إذا كنت �ف
يتعلق بمسائل اإلعالة.

ما النفع من أوامر الموافقة، تدور وعماذا؟

ُيقَدم أمر الموافقة إىل المحكمة وتوافق عليه، وُيعت�ب 
ملزًما ألطرافه ألنه يمكن أن ُيطلب من المحكمة 

ي تم التوصل إليها  تنفيذه. إنه يسجل االتفاقات ال�ت
بشأن إعالة األبناء عند االنفصال بعد التفاوض مع 
الطرف اآلخر، ويتم ذلك عادة بمساعدة محاٍم أو 

خدمة تسوية المنازعات.
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بية؟ أي المحاكم تقرر أمور ال�ت

يتم التعامل مع أمور قانون األرسة بنيو ساوث ويلز 
اليا  ي أس�ت

ي الدائرة الفيدرالية، ومحكمة األرسة �ف
�ف

ي العديد من الحاالت رفع 
)FCFCOA(. ويمكنك �ف

أمرك إىل المحكمة المحلية وسوف يتم تحويله إىل 
اليا. ومن  ي أس�ت

الدائرة الفيدرالية، ومحكمة األرسة �ف
ي الدائرة 

المرجح أن يتم تقرير األمور األك�ث تعقيدًا �ف
اليا.  ي أس�ت

الفيدرالية، ومحكمة األرسة �ف

بية وما الذي تنظر فيه المحكمة  ما هو أمر ال�ت
عنداتخاذ أمر تربية؟

ي تصدرها للطفل عىل  بية ال�ت تقرر المحكمة أوامر ال�ت
أساس تحقيق أفضل المصالح لذلك الطفل. ينص 

القانون عىل أنه لتقرير أفضل المصالح للطفل، 
 : يجب أن تكون االعتبارات الرئيسية للمحكمة يهي

ي تعود عىل الطفل من إقامة عالقة   الفائدة ال�ت  ■
ذات مغزى مع كل من الوالدين؛  

ي أو   
ر البد�ف الحاجة لحماية الطفل من الرصف  ■

، ومن اإلخضاع، أو التعرض لإلساءة أو   النف�ي  
. اإلهمال أو العنف العائىلي  

ف االعتبارات اإلضافية: من ب�ي

أي وجهات نظر ع�ب عنها الطفل، مع وضع     ■
ي االعتبار؛

نضج الطفل �ف  

عالقة الطفل مع كل من الوالدين وأي شخص    ■
آخر هام بالنسبة له )مثل األجداد واألخوة(  
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ي   
التأث�ي الواقع عىل الطفل جراء أي تغي�ي �ف  ■

ي ذلك فصل األخوة  
تيبات الخاصة به، بما �ف ال�ت  

عن بعضهم البعض؛  

قدرة كل والد عىل الوفاء باحتياجات الطفل؛  ■

استعداد وقدرة والَدي الطفل عىل تشجيع     ■
الطفل عىل إقامة عالقة وثيقة ومستمرة     

مع الوالد اآلخر.  

بية الذي تصدره المحكمة  سوف يغيطي قرار ال�ت
قضايا مثل:

مع من سيعيش الطفل؛  ■

الوقت الذي سيقضيه الطفل مع أحد الوالدين    ■
أو أشخاص آخرين يشكلون أهمية لدى الطفل؛  

كيفية مشاركة المسؤولية األبوية؛  ■

كيفية تواصل اآلباء بشأن الطفل؛  ■

 12



ي األوامر.
كيفية حل أي نزاعات بشأن ما هو موضح �ف  ■

ي واجبات الوالدين تجاه أطفالهم  المسؤولية األبوية تع�ف
ي يتخذها الوالدين بشأن أطفالهم.  والقرارات الهامة ال�ت

لدى كل والد مسؤولية أبوية تجاه طفله ما لم تصدر 
المحكمة أمرًا يغ�ي هذا الوضع.

ض المحكمة أن كل من الوالدين يتمتع بمسؤولية  تف�ت
كة ومتساوية، ما لم يكن هناك إساءة معاملة  أبوية مش�ت

للطفل أو عنف عائىلي أو لم يكن ذلك يحقق أفضل 
المصالح للطفل.

ي أن الوالدين بحاجة إىل مشاورة بعضهما  وهذا يع�ف

ي تؤثر  البعض بشأن القضايا الرئيسية طويلة األجل ال�ت

عىل طفلهم، مثل التعليم، والدين، والصحة، واسم 

ي  تيبات المعيشية للطفل، وال�ت ي ال�ت
ات �ف الطفل، والتغي�ي

 مع الوالد اآلخر.
ً
ي الطفل وقتا

يد من صعوبة أن يق�ف ف س�ت

كة  وعند صدور أمر يقر المسؤولية األبوية المش�ت
 فيما إذا كان 

ً
والمتساوية، فسوف تنظر المحكمة أيضا

من مصلحة الطفل القصوى أو من العمىلي بالنسبة له 
 ممتدًا 

ً
 مع كال الوالدين، أو وقتا

ً
 متساويا

ً
ي وقتا

أن يق�ف
وطوياًل مع كل والد.

ف  ي اعتبارها ُبعد المسافة ب�ي
سوف تضع المحكمة �ف

حة عىل الطفل، وما إذا  الوالدين، وتأث�ي أي ترتيبات مق�ت
كان بوسع الوالدين التعاون مع بعضهما البعض أم ال.
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هل يمكن للمحكمة إصدار أوامر تساعد األجداد 
عىل رؤية أحفادهم؟ 

يمكن لألجداد )أو أي شخص لديه عالقة مستمرة مع 
ف بالنسبة له(  ون مهم�ي األطفال ويريد استمراريتها ويعت�ب

أن يتقدم بطلب للحصول عىل أمر بقضاء الوقت مع 
األحفاد. ويحق لألطفال قضاء وقت بصفة منتظمة مع 
ي حياتهم ما 

والديهم وأشخاص آخرين يشكلون أهمية �ف
لم يكن ذلك ال يحقق مصالح الطفل القصوى.

يجب عىل األجداد أن يظهروا أن إصدار أمر بقضاء 
وقت مع األطفال يحقق مصالحهم القصوى. قد يحتاج 
اعات األرسية قبل أن يمكنهم  ف األجداد إىل حضور حل ال�ف

التقد م إىل المحكمة.

هل يمكن لألطفال اتخاذ قرارهم الخاص بشأن 
المكان الذين يريدون العيش فيه؟

تتمتع المحكمة بسلطة إصدار أوامر بشأن المكان الذي 
يعيش فيه األطفال والوقت الذي يقضونه مع كل والد 
لألطفال حيث يكون سن الطفل أقل من 18 عام. وإذا 

كان سن الطفل أقل من 18 عام، فلن تنظر المحكمة 
ي آراء 

فقط آلراء الطفل. يجب عىل المحكمة أن تنظر �ف
ي تحيطف بها تلك اآلراء تعتمد  كل طفل، لكن األهمية ال�ت

عىل نضج الطفل ومستوى فهمه. أما آراء األطفال األك�ب 
 فقد تعت�ب أك�ث أهمية بالنسبة للمحكمة.

ً
سنا

 14



وس  من يتخذ القرارات بشأن تطعيمات ف�ي
كوفيد-19 لألطفال؟

ينص القانون عىل أن األطفال دون سن 16 عاًما غ�ي 
قادرين عىل الموافقة عىل التطعيم، ويتحمل كل والد 

مسؤولية إعالة األبناء ويمكنه اتخاذ قرارات بشأن 
وس كوفيد-19 ما لم توجد أوامر من  تطعيمات ف�ي

المحكمة بشأن من يتحمل مسؤولية إعالة األبناء.

تتوقع المحكمة أن يناقش الوالدان التطعيم، 
ويتوصال إذا أمكن إىل قرارات مًعا. إذا تعذر الوصول 

إىل اتفاق، فيجب عليك طلب المشورة القانونية 
ي ذلك إذا ما كانت المحكمة يهي 

بشأن خياراتك بما �ف
الخيار المناسب لعائلتك.

ما هو محايمي األطفال المستقل؟

ف محايمي أطفال   تعي�ي
ً
قد تطلب المحكمة أحيانا

مستقل لتشكيل وجهة نظر مستقلة بشأن األدلة 
والعمل بما يحقق أفضل المصالح للطفل. وقد 

ُيجري هذا المحايمي مقابلة مع الطفل بدون حضور 
ف  ف الصحي�ي والديه، ويتصل بالمدارس واألخصائي�ي

للطفل أو الوالدين ويتأكد من توف�ي مستندات 
ف خب�ي  وتقارير معينة للمحكمة. وقد يطلب تعي�ي

وري لمساعدة المحكمة  محاكم إذا كان يؤمن أنه �ف
عىل الوصول إىل قرار بشأن مع من يجب أن يعيش 

األطفال ومع من يقضون الوقت. 

15 
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؟ ي أن أغ�ي لقب طفىلي
هل يمكن�ز

، يجب عليك التقدم 
ً
من أجل تغي�ي اسم الطفل رسميا

إىل سجل المواليد والوفيات والزواج الخاص بنيو 
 NSW Registry of Births, Deaths( ساوث ويلز

ي االسم. يجب 
and Marriages( لتسجيل تغي�ي �ف

 فما أك�ث 
ً
عىل األطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما

الموافقة عىل تغي�ي اسمهم.

وموافقة كال الوالدين مطلوبة أو إذا تعذر هذا، فيجب 
الحصول عىل أمر من المحكمة. يمكن ألي من 

الوالدين التقدم بطلب إىل المحكمة للحصول عىل أمر 
باإلذن لتغي�ي االسم) إذا كان الوالد اآلخر لن يوافق أو 
إليقاف )منع( والد من استخدام اسم مختلف ألحد 

األطفال.

سوف تتخذ المحكمة قرارها استنادًا إىل ما يحقق 
أفضل مصلحة للطفل. عىل سبيل المثال، قد تنظر 

ي منه الطفل بسبب 
المحكمة إىل اإلحراج الذي قد يعا�ف

حصوله عىل اسم مختلف عن الوالد الذي يعيش معه، 
ي االسم. 

أو احتمالية أن يرتبك الطفل بسبب التغي�ي �ف
ي 

ورغم ذلك، نادرًا ما تقوم المحكمة بإجازة تغي�ي �ف
االسم عندما يكون لكال الوالدين عالقة بالطفل.

ي 
ي نيو ساوث ويلز تغي�ي اسمه �ف

ال يستطيع الطفل �ف
. شهادة ميالده بنفسه ح�ت يبلغ من العمر 18 عاماً

؟ كيف أحصل عىل جواز سفر ألطفاىلي

ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، يلزم موافقة كال 
الوالدين للحصول عىل جواز سفر ألطفالهم. إذا رفض 
أحد الوالدين،  فستحتاج إىل الحصول عىل أوامر من 
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المحكمة الستصدار جواز سفر، والسماح لألطفال 
بالسفر بدون موافقة الوالد اآلخر.

اليا بدون إذن  إذا اصطحبت األطفال إىل خارج أس�ت
وكانت هناك دعاوى أو أوامر صادرة عن المحكمة، 

 لمخالفة جنائية.
ً
فإنك قد تكون بذلك مرتكبا

وبغض النظر عما إذا كان هناك أي أوامر صادرة 
اليا لديها اتفاقية مع دول  عن المحكمة، فإن أس�ت

عديدة )اتفاقية الهاي( تتطلب أن تعيد هذه الدول 
األطفال. 

، لكن  ي األطفال الوقت ميعي
لدي أمر بأن يق�ز

ييكي السابق ال يسمح ىلي برؤيتهم. ما الذي  �ش
بوسيعي فعله؟

ي تؤثر   ألحد األوامر ال�ت
ً
إذا كان الوالد اآلخر منتهكا

عىل أطفالك، فيمكنك: 

اع من خالل خدمات إسداء    ف محاولة حل ال�ف  ■
المشورة أو الوساطة أو  

 أن  
ً
يمكنك التقدم بطلب إىل المحكمة مدعيا  ■
بية. الطرف اآلخر خالف( انتهك) أمر ال�ت  

تتعامل المحكمة مع انتهاكات أوامرها بجدية بالغة. 
 للظروف، فإن الوالد غ�ي الممتثل قد تتم 

ً
ووفقا

بية، أو تغريمه، أو إجباره  إحالته إىل أحد برامج ال�ت
ي )أو وقت “الستدراك ما 

عىل توف�ي وقت تعوي�ف
فات”( مع طفلك، أو قد يواجه عقوبة السجن. 
وعند وقوع االنتهاك، يجوز أن يقدم الوالد غ�ي 
الممتثل عذرًا معقواًل. عىل سبيل المثال، يعت�ب 
المرض الشديد للطفل )والمدعوم بأدلة طبية 

 النتهاك الوالد ألحد األوامر.
ً
وعا  م�ش

ً
مالئمة( سببا
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إذا لم تعد األوامر المنتهكة سارية، يجوز أن تأمر 
بية أو  المحكمة بحضور كال الوالدين ألحد برنامج ال�ت

ي تغي�ي األوامر.
تأجيل القضية للنظر �ف

 

االنتقال
ييكي  يعيش األطفال ميعي منذ انفصاىلي أنا و�ش

وأريد االنتقال إىل خارج المنطقة المحلية. هل 
ي الذهاب مع األطفال فحسب أم هل 

يمكن�ز
أحتاج إىل إذن من الوالد اآلخر؟

ينص قانون األرسة عىل أنه يحق لألطفال معرفة كال 
ي االهتمام بهم من كل منهما. ورغم 

الوالدين وتل�ت
ذلك، عندما يحتاج والد إىل االنتقال وكان ذلك 

االنتقال سيؤثر عىل قدرة األطفال عىل قضاء الوقت 
والتواصل مع الوالد اآلخر بصفة منتظمة، فيجب 

ي عدد من العوامل:
النظر �ف

ي حالة وجود أوامر صادرة عن المحكمة بشأن 
�ز

الطفل 

ي أمر المحكمة لمعرفة ما 
سوف تحتاج إىل النظر �ف

 ألمر المحكمة 
ً
إذا كان ذلك االنتقال يشكل انتهاكا

أم ال. عىل سبيل المثال، إذا كان األمر ينص عىل أن 
ي نهاية كل أسبوع مع الوالد 

 �ف
ً
ي األطفال وقتا

يق�ف
ي إىل جولد 

اآلخر وكنت تخطط لالنتقال من سيد�ف
 لو أنك قمت 

ً
كوست، فمن المحتمل أن تكون منتهكا

باالنتقال. سوف تحتاج حينها إىل تغي�ي األوامر إما 
بموافقة الوالد أو عن طريق المحكمة قبل االنتقال.
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ي حالة عدم وجود أوامر صادرة عن المحكمة بشأن 
�ز

الطفل

 ألي أوامر بانتقالك. ورغم ذلك، إذا كان 
ً
لن تكون منتهكا

هناك اتفاق غ�ي رسىمي أو خطة تربية لألطفال تنص عىل 
 مع الوالد اآلخر، فيمكن للوالد 

ً
ي األطفال وقتا

أن يق�ف
اآلخر أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بمنعك من 
مغادرة المنطقة مع األطفال. وفوق كل ذلك، سوف 

تنظر المحكمة فيما يحقق أفضل مصلحة الطفل.

الوالد اآلخر أخذ األطفال ويرفض إرجاعهم. 

ي عىلي القيام به؟
ما الذي ينبيعز

إذا كان لديك أمر بأن يعيش األطفال معك أو يقضون 
الوقت معك، وتم أخذ األطفال أو لم يتم إرجاعهم، 

فعليك التقدم بطلب إىل المحكمة للحصول عىل أمر 
طة الوالية  طة )كل من رسش جاع. يتيح هذا األمر لل�ش اس�ت

طة الفيدرالية( البحث عن أطفالك وإرجاعهم  وال�ش
إليك.
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وإذا لم يكن لديك أمر بأن يعيش األطفال معك أو 
يقضون الوقت معك، فعليك التقدم بطلب إىل 
المحكمة إلصدار مثل ذلك األمر، إىل جانب أمر 

ي نفس الوقت.
جاع. ويمكن القيام بذلك �ف اس�ت

ي بعض األحيان الطارئة إصدار هذه 
يجوز للمحكمة �ف

األوامر من جانب واحد، أي بدون حضور الوالد 
 من أن أطفالك قد 

ً
اآلخر إىل المحكمة. إذا كنت قلقا

اليا، فيجب عليك أن  يتم اصطحابهم إىل خارج أس�ت
تضع أسماء أطفالك بقائمة المراقبة لقانون األرسة( 

قائمة المراقبة بالمطارات سابًقا(. سوف تحتاج 
للتقدم بطلب إىل المحكمة لوضع األطفال عىل قائمة 
ف من السفر وإرسال نسخة من الطلب وأي  الممنوع�ي

طة الفيدرالية. أوامر أصدرتها المحكمة إىل ال�ش

ي هذا الوضع، فيجب عليك 
إذا وجدت نفسك �ف

طة الفيدرالية )انظر داخل   بال�ش
ً
االتصال هاتفيا

( لتعرف ما يطلبونه. ي
الغالف الخل�ف

الممتلكات
ما يهي كيفية تسوية ممتلكاتنا؟

ي 
 أم ال، أو �ف

ً
وجا ف ف سواء كنت م�ت ت�ي نفس القوان�ي

يك من الجنس اآلخر أو  عالقة فعلية (سواء مع رسش
من نفس الجنس .) يمكنك بدء المفاوضات بشأن 

الممتلكات بمجرد انهيار الزواج أو العالقة.

إذا حصلت عىل الطالق، فيجب عليك بدء 
دعاوى صيانة الممتلكات أو إعالة الزوج/ الزوجة 

ي 
. إذا كنت �ف خالل 12 شهرًا من كون الطالق نهائياً

عالقة فعلية، فيجب عليك بدء دعاوى الصيانة أو 
ف من االنفصال. الممتلكات خالل عام�ي
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العالقات الفعلية

ي قانون األرسة. 
العالقة الفعلية بدون زواج ُمعرفة �ف

يكك السابق،  ط القانون أن تكون أنت ورسش يش�ت

الذي قد يكون من نفس الجنس أو من الجنس 

ف يعيشان مًعا عىل أساس  اآلخر، عىل عالقة كزوج�ي
. ي

ىلي حقي�ت
ف م�ف

ي عالقة فعلية، فيمكنك تقديم طلب 
إذا كنت �ف

لتسوية الممتلكات بموجب قانون األرسة إذا انطبق 
وط التالية: عليك واحد أو أك�ث من ال�ش

ف عىل األقل؛ استمرار العالقة الفعلية لمدة عام�ي  ■

؛ أو يك الفعىلي إنجاب طفل من ال�ش  ■
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تقديم إسهامات هائلة لممتلكات أو أموال     ■
يكة حياتك. يك/ رسش رسش  

ي عالقة 
ي حالة وجود نزاع بشأن ما إذا كنت �ف

�ف
فعلية بدون زواج أم ال، فسوف تنظر المحكمة 
ي أشياء مثل مدة العالقة وترتيباتك المعيشية 

�ف
وترتيباتك المالية وملكية العقار، وما إذا كانت هناك 

عالقة جنسية، أو ما إذا كنت قد قدمت رعاية 
ي قدمت بها عالقتك عىل  ألطفال والطريقة ال�ت

المأل. 

نحن اآلن منفصالن. ما يهي كيفية تقسيم 
أصولنا؟

ي يمتلكها كال  تشمل الممتلكات كا فة األشياء ال�ت
كة أو فردية( بما  ف أو أحدهما )بأسماء مش�ت يك�ي ال�ش

ي ذلك: 
�ف

النقد واالستثمارات؛  ■

العقارات إىل جانب الممتلكات الشخصية   ■	
)مثل السيارات واألثاث(؛  

ممتلكات امتلكتها قبل الزواج؛  ■

ي حصل   الهدايا، واإلرث، وأرباح اليانصيب ال�ت  ■
؛ و ف ف أو الزوج�ي يك�ي عليها أحد ال�ش  

مدفوعات الت�يــــح من العمل.  ■

ماذا عن معاش التقاعد؟
سيشكل معاش التقاعد أهمية ألي تسوية 

للممتلكات. ويمكن معاملته عىل أنه من من 
ي 

ف �ف يك�ي ف أو ال�ش ف الزوج�ي الممتلكات وتقسيمه ب�ي
عالقة فعلية بعد انفصالهما. وتتوقف كيفية تقسيم 

معاش التقاعد عىل عدة أمور، منها نوع برنامج 
التقاعد الذي ينتىمي إليه ذلك الشخص. يجب 
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عليك استشارة محاٍم إذا كان معاش التقاعد يمثل 
ي قضيتك. 

مشكلة �ف

ما يهي كيفية تقسيم المحكمة لممتلكاتنا؟
ال توجد صيغة أو قاعدة لتقرير كيفية تقسيم 

الممتلكات. وال يلزم عىل المحكمة تقسيم الممتلكات 
ي أشياء عديدة، 

مناصفة 50 / 50 ، وسوف تنظر �ف
مثل: 

الممتلكات قبل الزواج أو العالقة. سوف يعتمد   		■

يك    مدى اعتبار هذه الممتلكات خاصة ب�ش  
ة الزواج أو العالقة    ف عىل طول ف�ت مع�ي  
يك اآلخر    ي قدمها ال�ش واإلسهامات ال�ت  

)إن وجد( تجاه صيانة الممتلكات والحفاظ عليها.  

ز أثناء الزواج   ي قدمها كال الطرف�ي
اإلسهامات ال�ت 		■

)مثل   ة   أو العالقة. يشمل هذا اإلسهامات المبارسش  
الرواتب، وصيانة األصول، والممتلكات(،     
ة )مثل الهدايا،    واإلسهامات غ�ي المبارسش  

والمساعدة من أفراد االرسة(، واإلسهامات غ�ي    
ي يقوم    ل ال�ت ف المالية،)مثل تجديدات الم�ف  
بها الشخص بنفس،  واإلسهامات المقدمة     

لرفاهية االرسة باعتبار الفرد مقدم رعاية أو مدبر    
ل(. ف شؤون الم�ف  

االحتياجات المستقبلية )مثل ما إذا كان أحد   		■

يك وصحته   ف سيدعم طفاًل وعمر كل رسش يك�ي ال�ش  
وقدرته عىل الحصول عىل عمل وكسب دخل(.  

ي رفاهية اال�ة  
وبصفة عامة، فإن اإلسهامات �ز 		■

ي نفس أهمية إسهامات كاسب الرزق   
تعت�ب �ف  

ومن الجيد الحصول عىل محاٍم لتسوية     
ممتلكاتك، ح�ت لو كان ذلك لمجرد الحصول    

عىل استشارة.  
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قانونية والمساعدة عىل اتخاذ أوامر موافقة. وبخالف 
ذلك، فإنه ح�ت إذا كنت قد قمت بالتسوية وفق 

، فال يوجد ما يمنع الطرف اآلخر عن  اتفاق غ�ي رسىمي
جعلك تمثل أمام المحكمة للحصول عىل المزيد. إذا 

كان لديك أوامر محكمة، فسوف يتم إعفاؤك من دفع 
رسوم دمغة عىل العديد من عمليات نقل الملكية.

دعم الطفل
ما المقصود بدعم الطفل وإعالته؟

  . يعرف جميع اآلباء أن العناية باألطفال تتكلف الكث�ي
وبطبيعة الحال، ال يتغ�ي هذا عندما ينفصل الوالدان. 

ي دفع 
يحتاج الوالدان إىل تحديد كيف سيستمرون �ف

نفقات طعام أطفالهم وسكنهم ومالبسهم ومدرستهم 
واألنشطة والنفقات األخرى بعد االنفصال. تسىم 

األموال أو المدفوعات العينية من قبل أحد الوالدين 
إىل اآلخر )أو لشخص آخر إذا كان الطفل ال يعيش 

مع أحد الوالدين( دعم الطفل أو إعالة الطفل. يقوم 
 بهذه المدفوعات إىل اآلخر ح�ت 

ً
أحد الوالدين أحيانا

إذا كان األطفال يعيشون جزءًا من الوقت مع الوالد 
القائم بالدفع.

يجوز أن ينطبق دعم الطفل عىل جميع اآلباء، وال 
ي عالقة فعلية 

، أو من هم �ف ف وج�ي ف يهم أن يكونوا م�ت
، أو لم تكن 

ً
 مطلقا

ً
بدون زواج، أو الذين لم يعيشوا معا

يكك. ، أو ما هو جنسك أنت أو رسش
ً
بينهما عالقة مطلقا

الية: تستخدم وكالة دعم الطفل،  الخدمات األس�ت
ي ُتع�ف  أي الوكالة التابعة لحكومة الكومنولث ال�ت
بمدفوعات دعم الطفل، صيغة حسابية لتحديد 

مقدار نفقة دعم الطفل الذي يجب دفعه.
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النتيجة النهائية يهي تقييم دعم الطفل. يضع تقييم 
ي االعتبار عوامل مثل عدد األطفال 

دعم الطفل �ف
وعمرهم ودخل الوالدين ومستوى الرعاية الذي يوفره 

كل والد لألطفال.

وبمجرد قيام وكالة دعم الطفل بتقييم نفقة دعم 
الطفل، يتمتع اآلباء بحرية ترتيب الدفع الخاص لهذا 
المبلغ. يحق للشخص الحصول عىل مدفوعات دعم 

الطفل، كما يمكنه أن يطلب من وكالة دعم الطفل 
تحصيل هذه المدفوعات نيابة عنه. ومن الجيد أن 

تطلب من وكالة دعم الطفل تحصيل المدفوعات إذا 
كان الوالد/مقدم الرعاية يؤمن أن الوالد اآلخر لن يدفع.
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ات  يمكن تغي�ي تقييمات دعم الطفل لتعكس تغي�ي
ي الدخل، وميالد 

ي الظروف، مثل التغي�ي �ف
معينة �ف

طفل جديد، أو تغ�ي ترتيبات الرعاية. يحتاج اآلباء/
مقدمو الرعاية إىل تقييم دعم الطفل إلخطار وكالة 

ي الظروف، مثل عنوان 
ات �ف دعم الطفل بالتغي�ي

جديد أو دخل أو تغ�ي ترتيبات الرعاية بمجرد وقوع 
هذه األمور حيث ال يمكن لوكالة دعم الطفل إجراء 

ي 
ات �ف تقييماتها بتاريــــخ سابق لتعكس هذه التغ�ي

الظروف.

 تقديم طلب إىل وكالة دعم الطفل 
ً
يمكن أيضا

للمطالبة بتغي�ي تقييم دعم الطفل بسبب ظروف 
ي الحسبان:

خاصة. وقد يضع هذا �ف

التكاليف المرتفعة لقضاء الوقت مع طفلك 		■	

)عىل سبيل المثال إذا كان الوالدان يعيشان بعيدًا    
عن بضعهما البعض(؛  

	رعاية طفلك )عىل سبيل المثال، إذا كان طفلك   	■

ي من   
بحاجة ىل دعامات عىل أسنانه أو يعا�ف  

إعاقة تتطلب نفقات مرتفعة من جيبك(؛  

	تعليم طفلك )عىل سبيل المثال، إذا كان الوالدان   	■

قد اتفقا عىل أن يلتحق الطفل بمدرسة     
غ�ي حكومية(؛   
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ال يعكس التقييم بشكل مالئم قدرة أحد الوالدين   		■

أو كليهما عىل دفع دعم الطفل بطريقة أخرى.  

ي بعض الظروف، تغي�ي تاريــــخ هذه 
من الممكن، �ف

ات إىل تاريــــخ قديم. يجب عليك الحصول عىل  التغي�ي
استشارة قانونية بشأن هذه العملية قبل البدء.

يجب عىل اآلباء/مقديمي الرعاية قراءة الخطابات 
الواردة من وكالة دعم الطفل بعناية )أو المطالبة 

اماتهم نحو إخطار وكالة دعم  ف ها( لمعرفة ال�ت بتفس�ي
ء. ي

الطفل عند تغي�ي أي �ش

ي  اض عىل مختلف القرارات ال�ت من الممكن االع�ت
تتخذها وكالة دعم الطفل وُيمكن لمحكمة االستئناف 
اضات. ت�ي  اإلدارية )AAT( عادًة مراجعة هذه االع�ت
اض وعادة ما تكون  الحدود الزمنية عىل إمكانية االع�ت

ي رسالة القرار الخاص بوكالة دعم 
هذه مذكورة �ف

الطفل. قد تجد أنه من المفيد الحصول عىل مشورة 
اض أو حول تقديم طلب إىل  قانونية حول تقديم اع�ت

محكمة االستئناف اإلدارية.

ما يهي اتفاقات دعم الطفل؟ هل يجب عىلي الحصول 
عىل استشارة قانونية؟ 

بإمكان اآلباء إبرام اتفاقات تعرف باسم “اتفاقات 
 مقدار وتكرار 

ً
دعم الطفل”،حيث  توضح كتابة

ووسيلة سداد مدفوعات دعم الطفل. ويجب عدم 
إبرام اتفاقات  دعم الطفل بال مباالة كما يجب عليك 

الحصول عىل استشارة قانونية مستقلة قبل توقيع 
اتفاق ما.  يمكن أن تكون اتفاقات دعم الطفل 
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“محدودة” أو “ُملزمة”. اتفاقات دعم الطفل الُملزمة 
ي تتطلب محاٍم لتقديم شهادة تثبت  يهي وحدها ال�ت

الحصول عىل المشورة القانونية المستقلة، لكن 
 الحصول عىل استشارة قانونية قبل 

ً
يجب عليك دائما

التوقيع عىل أي نوع من اتفاقات دعم الطفل.

إذا كان الوالد/مقدم الرعاية الذي يتل�ت مدفوعات 
دعم الطفل يحصل عىل أك�ث من المبلغ األد�ف إلعانة 

يبة األرسية )family tax benefit(، فإن  الرصف
لينك )Centrelink( لديه قواعد يجب وضعها  سن�ت

ي االعتبار عند إبرام اتفاق لدعم الطفل.
�ف

ي  ي تقييم دعم الطفل ألن�ف وكالة دعم الطفل لن تمنح�ف
ي السابق هو والد 

يك حيا�ت  عىل أن رسش
ً
ال أمتلك إثباتا

. ما الذي بوسيعي فعله؟ ي اب�ف

ال تصدر وكالة دعم الطفل تقييم دعم الطفل إال 
إذا كان بوسعك إثبات أّن الوالد القائم بالدفع هو 
يك  ي للطفل أو رسش ي أو الوالد بالتب�ف الوالد البيولو�ب

ي ظروف معينة(. تشمل 
سابق من نفس الجنس )�ف

األدلة المقبولة وجود اسم هذا الشخص عىل شهادة 
ه الوالد وإثبات أّن الوالدين كانا 

ّ
ميالد الطفل عىل أن

ف ببعضهما البعض وقت مولد الطفل أو أن  وج�ي ف م�ت
ي ُيقر فيه بأبوته للطفل. 

يدىلي الشخص بإقرار قانو�ف
ف عليك اتخاذ  إذا لم يكن لديك دليل مقبول، قد يتع�يّ
خطوات إضافية إلثبات األبوة.  وقد يشمل ذلك رفع 
ي بعض الحاالت، إجراء اختبار 

دعوى بالمحكمة، و�ف
الحمض النووي )DNA( الخاص بإثبات األبوة من 

قبل معمل معتمد.   لمزيد من المعلومات، ُير�ب 
االطالع عىل منشورنا الذي بعنوان ورقة الحقائق رقم 
1 بشأن دعم الطفل: اتخاذ إجراء للحصول عىل دعم 

للطفل.

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/taking-action-to-obtain-child-support
http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/taking-action-to-obtain-child-support
http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/taking-action-to-obtain-child-support
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ُيمكن لخدمة دعم الطفل بهيئة Legal Aid NSW أن 
ر لك المشورة بشأن الحصول عىل إثبات النسب 

ّ
توف

للتقدم بطلب الحصول عىل دعم للطفل. اتصل عىل 
ي وضواحيها( أو 

الرقم: 9916 9633 )02( )سيد�ف
.1800 451 784

ي وال أستطيع دفع دعم الطفل. ما يهي  فقدت وظيف�ت
؟ الخيارات المتاحة أمايمي

اتصل بوكالة دعم الطفل وتعرف عىل الخيارات المتاحة 
لك. سوف تتباين هذه الخيارات وفق ظروفك، لكن 

ه سيكون بإمكانك دفع نفقة أقل لدعم 
ّ
االحتماالت يهي أن

الطفل.  اتصل بوكالة دعم الطفل عىل الرقم 272 131 
www.servicesaustralia. ي

و�ف أو اطلع الموقع اإللك�ت
gov.au/separated-parents. من المهم أن تترصف 

ي أغلب 
ب�عة، ألّن وكالة دعم الطفل ال تستطيع �ف

األحيان تغي�ي تاريــــخ إجراء التقييمات إىل تاريــــخ سابق 
ه من المفيد 

ّ
ة. وقد تجد أن لتعكس الظروف المتغ�ي

الحصول عىل مشورة قانونية بشأن وضعك.

ي السابق الذي بدأ عالقة 
يك حيا�ت يعيش األطفال مع رسش

ف عىلي دفع دعم الطفل؟ جديدة. هل ال يزال يتع�ي

يقع عىل عاتق الوالدين االتزام بتقديم الدعم الماىلي 
 من العمر عىل األقل.  ال 

ً
ألطفالهم ح�ت يبلغوا 18 عاما

ي عندما يصبح ألحد الوالدين 
ام القانو�ف ف يتغ�ي هذا االل�ت

يك الوالد)ة(  يك جديد. وال يقع عىل رسش أو لكليهما رسش
ي بدعم طفل شخص آخر.

ام قانو�ف ف الجديد ال�ت

http://www.servicesaustralia.gov.au/separated-parents
http://www.servicesaustralia.gov.au/separated-parents
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 هذا العام 
ً
لدي تقييم لدعم الطفل. سيبلغ طفىلي 18 عاما

ء؟ ي
ي القيام بأي �ش ي المدرسة. هل يمكن�ف

وال يزال �ف

ي المدرسة 
 من العمر وهو ال يزال �ف

ً
إذا بلغ الطفل 18 عاما

الثانوية، فإّن الوالد مقدم الرعاية يمكنه مطالبة وكالة 
دعم الطفل بمواصلة تقييم دعم الطفل ح�ت يكمل 

. يجب تقديم هذا الطلب  الطفل عامه الدرا�ي الحاىلي
 من العمر، وي�ي فقط إىل 

ً
قبل بلوغ الطفل 18 عاما

.  بمجرد انتهاء التقييم الخاص  نهاية ذلك العام الدرا�ي
بدعم الطفل، من الممكن إما التوصل إىل اتفاق خاص 

أو أن يقدم مقدم الرعاية/ الوالد أو الشاب طلب إىل 
المحكمة الستصدار أمر بموجب قانون األرسة.
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 وقد 
ً
ي من إعاقة وقد بلغ من العمر 18 عاما

طفىلي يعا�ف
ي 

انتيه التقييم الخاص بدعم الطفل. هل ال يزال بإمكا�ف
؟  الحصول عىل دعم ماىلي من والد/ة طفىلي

من الممكن تقديم طلب بموجب قانون األرسة 
، إذا كان 

ً
للحصول عىل إعالة لشاب يتجاوزعمره 18 عاما

ورية لمساعدته عىل  ي من إعاقة أو كانت اإلعالة �ف
يعا�ف

إكمال تعليمه.  من الهام جدًا الحصول عىل استشارة 
ي تقديم 

قانونية بشأن وضعك من شخص متمرس �ف
هذه الطلبات إىل المحكمة، ألّن النجاح يعتمد عىل 

ظروف قضيتك ومدى جودة استعدادك. من المهم 
، فإنه يقع 

ً
 أن تتذكر أنه بمجرد بلوغ شاب 18 عاما

ً
أيضا

ام بالقيام بكل ما بوسعه لدعم نفسه،  ف عىل عاتقه ال�ت
ي من إعاقة. وسوف يعتمد هذا عىل 

ح�ت إذا كان يعا�ف
. قد تتوافر المساعدة القانونية  ي قدرة الشاب المع�ف

لهذه األنواع من القضايا.
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المزيد من المعلومات
المساعدة القانونية

LawAccess NSW هيئة
ر معلومات قانونية مجانية، والمشورة، وإحاالت إىل 

ّ
توف

ي ذلك أقرب مكتب لمنظمة 
خدمات أخرى ع�ب الهاتف، بما �ف

ي نيو ساوث ويلز، والمراكز القانونية 
المساعدة القانونية �ف

ي  ، والمنظمات األخرى ال�ت ف ف الخاص�ي المجتمعية، والمحام�ي
 يمكنها المساعدة. اتصل عىل الرقم 529 888 1300 

.www.lawaccess.nsw.gov.au

هيئة المساعدة القانونية بنيو ساوث ويلز
)Legal Aid NSW(

ي 
ر خدمة تقديم المشورة بشأن قانون األرسة بمكاتبنا �ف

ّ
تتوف

جميع أنحاء نيو ساوث ويلز. للعثور عىل أقرب مكتب تابع 
لهيئة المساعدة القانونية بنيو ساوث ويلز، اتصل عىل الرقم: 

 529 888 1300، أو تفضل بزيارة:
.www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

 خدمة دعم الطفل بهيئة  المساعدة القانونية بنيو 
ساوث ويلز

مشورة رسية، ومجانية، ومستقلة بشأن قضايا دعم الطفل.
ي وضواحيها( 

 اتصل عىل 9916 9633 02 )سيد�ف
) ي

784 451 1800 )خارج سيد�ف

)EIU( وحدة التدخل المبكر
تعت�ب وحدة التدخل المبكر خدمة متخصصة عىل مستوى 
الوالية تقدم خدمات منظمة Legal Aid NSW. ويمكن 

ي 
ي حل مسائل قانون األرسة الخاصة بك �ف

للوحدة مساعدتك �ف
وقت مبكر دون الحاجة إىل الذهاب إىل المحكمة. اتصل عىل 

.1800 551 589

ي نيو ساوث ويلز
المراكز القانونية المجتمعية �ز

المراكز القانونية المجتمعية يهي منظمات غ�ي حكومية مستقلة 
تقدم مساعدة قانونية مجانية. للعثور عىل أقرب مركز إليك، 

 اتصل بهيئة LawAccess NSW عىل الرقم:
 .www.clcnsw.org.au 529 888 1300  أو تفضل بزيارة

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.clcnsw.org.au/
http://www.clcnsw.org.au
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ز بنيو  الجمعية القانونية لخدمة إحالة الوكالء القضائي�ي
ساوث ويلز

 
ً
ونيا اتصل عىل الرقم:0300 9926، أو أرسل بريدًا إلك�ت

.ereferral@lawsociety.com.au إىل

الخدمة القانونية Wirringa Baiya الخاصة بالنساء من 
ز السكان األصلي�ي

ي مجتميعي عىل مستوى الوالية للنساء من 
مركز قانو�ف

ف واألطفال والشباب. السكان األصلي�ي
اتصل عىل 3847 9569  أو 587 686 1800.

ي 
)Women’s Legal Service NSW( المركز القانو�ز

ي نيو ساوث ويلز 
للمرأة �ز

ي جميع أنحاء نيو 
ي مجتميعي يوفر للنساء �ف

مركز قانو�ف
ساوث ويلز مجموعة من الخدمات القانونية المجانية. 

اتصل عىل الرقم: 6988 8745  أو 501 801 1800  
.) ي

)االتصال من المناطق الريفية مجا�ف

خط االتصال  الخاص بنساء األمم األوىل
معلومات قانونية رسية، ومشورة، وإحاالت مجانية للنساء 

ي نيو 
، وسكان جزر مضيق توريس �ف ف من السكان األصلي�ي

 ساوث ويلز. اتصىلي عىل الرقم:
، الثالثاء،  ف 6977 8745  أو 784 639 1800 )االثن�ي
الخميس من الساعة 10.00 صباًحا إىل 12.30 مساًء.(

ىلي والعائىلي
ف العنف الم�ف

ىلي
ز وحدة العنف الم�ز

 خدمة مخصصة عىل مستوى الوالية تقدمها هيئة 
ي 

ف �ف ف المتخصص�ي ف المحام�ي Legal Aid NSW تجمع ب�ي
، والمستشارين  ف ف االجتماعي�ي ، واألخصائي�ي ىلي

ف العنف الم�ف
. اتصل عىل الرقم: 529 979 1800. ف المالي�ي
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http://www.lawsociety.com.au/for-the-public/going-court-and-working-with-lawyers/solicitor-referral-service
http://www.lawsociety.com.au/for-the-public/going-court-and-working-with-lawyers/solicitor-referral-service
mailto:ereferral%40lawsociety.com.au?subject=
http://www.wirringabaiya.org.au/
http://www.wirringabaiya.org.au/
http://www.wirringabaiya.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au
http://www.wlsnsw.org.au
http://www.wlsnsw.org.au
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)FASS( خدمات المنارصة والدعم األ�ي
رة من العنف األرسي،  مساعدة العائالت المترصف

ر 
ّ
والذين لديهم مشكلة تتعلق بالعنف األرسي، توف

ي الدعم 
ف �ف ف متخصص�ي تلك الخدمات أيًضا عامل�ي

 االجتمايعي للنساء والرجال. اتصل عىل 
الرق م: 529 979 1800.

الدعم االجتمايعي للنساء :             11  1800 
الدعم االجتمايعي للرجال:            00 1300    

خدمات الدفاع عن القضايا الخاصة بالعنف 
)WDVCAS(  ىلي ضد المرأة لدى المحكمة

ز الم�ز
ي المحكمة واإلحاالت 

معلومات وخدمات المنا�ة �ف
ي 

ىلي والمساعدة �ف
ف ي حاالت العنف الم�ف

للنساء �ف
. ّ ىلي

ف ّ للحماية من العنف الم�ف ي
الحصول عىل أمر قضا�ئ

                             أو  227 938 1800

ي قضايا العنف األ�ي
المساعدة القانو نية �ز

www.familyviolencelaw.gov.au هو موقع 
ي به معلومات قانونية سهلة الفهم بشأن 

و�ف إلك�ت
األوامر القضائية للحماية من العنف، وقانون األرسة 

وحماية الطفل.

الخط الخاص بالرجال 
خط خاص بخدمات الدعم واإلحالة ع�ب الهاتف 

ىلي من الذكور، وهو 
ف ي العنف الم�ف للضحايا ومرتك�ب

متاح عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع. اتصل 
 عىل 978 789 1300 أو تفضل بزيارة

.www.mensline.org.au

FASS
FASS

1800 WDVCAS

http://www.familyviolencelaw.gov.au
https://mensline.org.au/
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المحاكم

)FCFCOA( اليا ي أس�ت
الدائرة الفيدرالية ومحكمة األ�ة �ز

يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات بشأن إجراءات 
المحكمة، والنماذج، والمنشورات، ومجموعات “افعلها 

ي الخاص بالدائرة الفيدرالية 
و�ف بنفسك” عىل الموقع اإللك�ت

اليا عىل www.fcfcoa.gov.au أو  ي أس�ت
ومحكمة األرسة �ف

ي )NEC( عىل  عن طريق االتصال بمركز االستعالمات الوط�ف
.1300 352 000

الوساطة واالستشارا ت
خدمة تسوية المنازعات األ�ية، وخدمة الوساطة التابعة 

ي نيو ساوث ويلز.  اتصل 
لمنظمة المساعدة القانونية �ز

عىل األرقام 5118 9219  و 5119 9219، أو تفضل بزيارة: 
.www.legalaid.nsw.gov.au/fdr

خط المشورة الخاص بالعالقات األ�ية
1800 050 321

)CatholicCare Careline( خط هيئة كاثوليك ك�ي
131 819 

مراكز العدالة المج تمعية
)Community Justice Centres( 

1800 990 777

  )Relationships Australia(  الية خدمة العالقات األس�ت
اعات العائلية )الوساطة( ف حل ال�ف

1300 364 277

Interrelate مؤسسة
1300 473 528

نقاط  اتصال أخرى 
اليا: دعم الطفل خدمات أس�ت

131 272
سجل المواليد والوفيات والزواج الخاص بنيو ساوث ويلز 

)خدمة نيو ساوث ويلز(
137 788

http://www.fcfcoa.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/fdr
https://www.familyrelationships.gov.au
https://www.catholiccare.org/
https://www.catholiccare.org/
https://www.cjc.justice.nsw.gov.au/
https://www.cjc.justice.nsw.gov.au/
https://www.relationships.org.au/what-we-do/services/family-dispute-resolution/family-dispute-resolution-mediation-text
https://www.interrelate.org.au/
https://www.google.com/search?client=safari&channel=mac_bm&source=hp&ei=MdI_XYHtCvfTz7sP_eCkmA0&q=NSW+Registry+of+Births%2C+Deaths+and+Marriages&oq=NSW+Registry+of+Births%2C+Deaths+and+Marriages&gs_l=psy-ab.3..0l4j0i22i30l6.1935.1935..3425...0.0..0.208.382.0j1j1......0....2j1..gws-wiz.....0.5xMEPDWslT4&ved=0ahUKEwjByZuo8dvjAhX36XMBHX0wCdMQ4dUDCAs&uact=5


ي أال ُيعتمد عليها 
ة يهي دليل عام للقانون. ينبيعف هذه الن�ش

كمشورة قانونية ونوصيك بالتحدث إىل محاٍم بخصوص 
حالتك.  

 . المعلومات صحيحة وقت طباعتها إال أنها قد تتغ�ي
 LawAccess NSW لمزيد من المعلومات، اتصل بهيئة

عىل الرقم 529 888 1300.

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

Vietnamese. 

 © Legal Aid Commission of 
NSW 2022

نت عىل اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Legal Aid NSW  لمزيد من المعلومات حول خدمات

هل تحتاج إىل مساعدة لتتصل بنا؟

جم، اتصل بخدمة  إذا كنت بحاجة إىل م�ت
 )TIS National( جمة الخطية والشفهية ال�ت

 إىل 5 مساًء( 
ً
عىل الرقم 450 131 )من 9 صباحا

.LawAccess NSW واطلب

ي السماع أو التحدث؟
هل تواجه صعوبة �ز

ي السماع أو التحدث، 
إذا كنت تواجه صعوبة �ف

ي الوطنية 
اتصل بنا ع�ب خدمة المرّحل الهات�ف

)NRS(  عىل الرقم 677 133 واطلب 
LawAccess NSW أو تفضل بزيارة الموقع 

 www.relayservice.gov.au : ي
و�ف اإللك�ت
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http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

