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بهتر برای شما. 
بهترین برای فرزندان شما. 

جلسات مشاوره برای 
حل و فصل اختالفات 

خانوادگی در
Legal Aid NSW

Family dispute resolution conferences at Legal Aid NSW Dari/Farsi
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 جلسه مشاوره برای حل و فصل
اختالفات خانوادگی چیست؟

جلسه مشاوره برای حل و فصل اختالفات خانوادگی نوعی میانجی گری 
است که به خانواده ها کمک می کند در موارد زیر به توافق برسند: 

محل زندگی فرزندان در آینده   •
مدت زمانی که با اعضای خانواده سپری خواهند کرد، یا   •

تصمیم گیری دربارۀ اموال یا مسائل مالی پس از اتمام یک رابطه.   •

این مشاوره چطور به من کمک می کند؟
حل و فصل اختالفات خانوادگی شیوه ای مناسب برای به تفاهم رسیدن 

بر سر مخالفتها دربارۀ مراقبت از فرزندان یا اختالفات شما بر سر 
اموال یا مسائل مالی است. این مشاوره محرمانه و رایگان بوده و از 

رفتن به دادگاه سریعتر و کم اضطراب تر است. 
این مشاوره به همه کمک می کند که بر روی فرزندان تمرکز کنند و 

راه حل هایی عملی برای نیازهای آنها بیابند. 
شما فرصت بیشتری برای بیان حرف خود در مورد آنچه اتفاق می 

افتد خواهید داشت و احتمال اینکه به نتیجه ای نزدیک به خواستۀ خود 
برسید که دوام هم داشته باشد بیشتر است. 

 Legal Aid NSW حل و فصل اختالفات در 
  از چه جهاتی متمایز است؟

جلسات مشاورۀ حل و فصل اختالفات خانوادگی در 
Legal Aid NSW با خدمات میانجی گری که در برخی سازمانهای 

دیگر انجام می شود تفاوت دارد، زیرا در این جلسات شما می توانید 
وکیل خود را جهت دریافت مشاوره همراه خود داشته باشید. 

همراه داشتن وکیل در جلسۀ مشاوره همچنین این مزیت را دارد که 
می توان هر توافقی را که طرفین به آن می رسند، به آسانی تبدیل به 

احکام دادگاه نمود. 
واحد حل و فصل اختالفات خانوادگی در Legal Aid NSW می تواند 
پیش از اینکه موضوع مورد بحث شما به دادگاه برود یا در هر زمانی 
پس از آن تا قبل از جلسۀ دادرسی نهایی، برای شما جلسۀ مشاورۀ حل 

و فصل اختالفات خانوادگی برگزار نماید. 
این واحد بیش از 20 سال است که مشغول به خدمت رسانی است و ما 

از با تجربه ترین میانجی گران خانواده در استرالیا استفاده می کنیم. 
ما یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات میانجی گری در استرالیا 

هستیم و هر ساله بیش از 2700 جلسۀ مشاوره برگزار می کنیم. 
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 جلسۀ مشاوره چگونه برگزار می شود؟

هنگامی که Legal Aid NSW  به یکی از طرفین برای جلسۀ مشاورۀ 
حل و فصل اختالف کمک هزینه می دهد، هماهنگ کنندۀ جلسۀ مشاوره 

از طرف Legal Aid NSW  طرفین دیگر را دعوت می کند تا در جلسه 
شرکت کنند، و زمانی را هماهنگ می کند که برای همه مناسب باشد. 

هماهنگ کنندۀ جلسه در این جلسه حضور نخواهد داشت. 

تمامی افراد دعوت شده می توانند برای دریافت کمک حقوقی درخواست 
دهند، و شما می توانید با استفاده از آزمون سنجش استطاعت مالی که 

در وب سایت Legal Aid NSW موجود است واجد شرایط بودن خود 
www.legalaid.nsw.gov.au/get-legal-help/  :را بسنجید

 .applying-for-legal-aid/means-test-indicator

افراد دریافت کنندۀ کمک حقوقی در جلسۀ مشاوره وکیلی همراه خود خواهند 
داشت، و سایر افراد می توانند تصمیم بگیرند که برای خود وکیل بگیرند یا 

خودشان به تنهایی در جلسه صحبت کنند. 

جلسات مشاورۀ حل و فصل اختالفات خانوادگی در بسیاری از مکان ها در 
سراسر NSW برگزار می شود. این جلسات به صورت رو در رو، یا با 

حضور طرفین در اتاقهای جدا یا از طریق تلفن برگزار می شود. 

یک جلسۀ مشاوره می تواند تا نیمی از روز هم طول بکشد، بنابراین الزم 
است هر کس حداقل چهار ساعت زمان آزاد داشته باشد. 

شما نمی توانید فرزندان خود را به این جلسات مشاوره بیاورید. 

 الزم است یکی از طرفین اختالف واجد شرایط دریافت
کمک حقوقی شده باشد.
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 آیا الزم است به جلسۀ مشاورۀ حل و
 فصل اختالفات خانوادگی بروم؟

پیش از اینکه بتوانید پروندۀ خود را در دادگاه شروع کنید، باید به جلسۀ 
مشاورۀ حل و فصل اختالفات خانوادگی بروید—به جز در مواردی که 

مناسب نباشد. 
در موارد زیر ممکن است رفتن به جلسۀ مشاورۀ حل و فصل اختالفات 

خانوادگی مناسب نباشد: 
وضعیت پروندۀ شما اضطراری باشد   •

خطر خشونت خانگی یا خانوادگی، یا ارعاب یا بدرفتاری با کودکان    •
وجود داشته باشد   

یکی از طرفین نتواند به دلیل بیماری های جسمی یا روحی، یا به دلیل    •
بعد مسافت در جلسه شرکت کند، یا   

دادگاه در کمتر از 12 ماه قبل احکام فرزند داری را صادر کرده    •
باشد، اما یکی از طرفین به این احکام پایبند نباشد.   

در چنین شرایطی شما باید مستقیما به دادگاه مراجعه نمایید. 

اگر در جلسه شرکت نکنم چه اتفاقی می افتد؟
اگر پروندۀ شما مناسب جلسۀ مشاورۀ حل و فصل اختالفات خانوادگی باشد 

اما شما به این جلسه نروید، باید به طرف دیگر پرونده یک گواهی بدهید 
که شما در جلسه شرکت نکرده اید. بعد او می تواند این گواهی را به دادگاه 
ارائه دهد و دادگاه ممکن است شما را دوباره به جلسۀ مشاورۀ حل و فصل 

اختالفات خانوادگی بفرستد یا حکم کند که شما هزینه های حقوقی طرف 
دیگر را بپردازید. 

 قانون حقوق خانواده والدین را تشویق می کند که به
 جای رفتن به دادگاه، مشکالت خود را از طریق جلسات

.حل و فصل اختالفات خانوادگی رفع کنند



5

 پیش از جلسۀ مشاورۀ حل و فصل اختالفات
 خانوادگی چه اتفاقی می افتد؟

هماهنگ کنندۀ جلسه از تمام افراد )یا وکالی آنها( می خواهد که چک 
لیست پذیرش و ارزیابی را تکمیل کنند تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم که آیا 

موضوع برای میانجی گری مناسب است یا خیر. 

ما در موقع هماهنگی جلسۀ مشاوره پیشینۀ فرهنگی، مذهبی و زبان شما را 
نیز مدنظر قرار خواهیم داد. 

 الزم است در صورتی که نیازهای خاصی دارید به ما اطالع دهید—برای
  مثال ما مترجم شفاهی مهیا می کنیم، اطمینان حاصل می کنیم که برای
   معلولین امکانات و دسترسی موجود باشد، یا محل مناسبی را مهیا می

 کنیم .

 در صورتی که جلسۀ مشاورۀ حل و فصل اختالفات
  خانوادگی تشکیل نشود چه اتفاقی می افتد؟

اگر یکی از طرفین نخواهد یا نتواند حضور پیدا کند، ما به طرف دیگر 
یک گواهی ارائه می دهیم که می تواند با آن به دادگاه مراجعه کند. 

اگر ما به این نتیجه برسیم که موضوع برای جلسۀ مشاوره مناسب نیست، 
به همه طرفین یک گواهی می دهیم تا بتوانند پیش از شروع رویۀ قانونی 

تصمیم ما را به اطالع دادگاه برسانند. 



6

در جلسۀ مشاوره چه اتفاقی می افتد؟ 
اداره کنندۀ این جلسه یکی از متخصصان باتجربۀ حل و فصل اختالفات 

خانوادگی خواهد بود )که به وی میانجی نیز گفته می شود(. 

به تمامی طرفین فرصت صحبت دربارۀ مشکالتی که از نظر آنها مهم است 
داده می شود. 

میانجی به انجام موارد زیر خواهد پرداخت: 

از هر یک از طرفین می پرسد که می خواهند چه اتفاقی بیفتد و چرا   •
بررسی می کند که کدام پیشنهادات عملی هستند   •

به افراد کمک می کند که بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند و به صحبت    •
یکدیگر گوش دهند و تالش می کند تا جلسه به توافقی برسد که قابل    

تبدیل به احکام دادگاه باشد   
از وکیل می خواهد توافقات به دست آمده را مکتوب کند – چه به    •

عنوان احکام، چه به عنوان برنامۀ فرزندداری   
در طی این جلسۀ مشاوره هر یک از طرفین فرصت دارند مدت زمانی را 
به تنهایی با میانجی گفتگو کنند. آنچه در این گفتگوی خصوصی مطرح می 

شود با طرفین دیگر مطرح نمی شود، مگر اینکه فرد با مطرح شدن آن 
موافقت کند. 

وکیل من در این جلسۀ مشاوره چه خواهد کرد؟
وکیل شما در این جلسه به شما مشاورۀ حقوقی می دهد و از شما حمایت می 

کند و در گفتگوی بین طرفین به شما کمک می کند.  

 اگر نگران ایمنی خودم یا فرزندم باشم چه؟
اگر نگران ایمنی خودتان در جلسۀ مشاوره هستید، باید به وکیل خود یا 

Legal Aid NSW اطالع دهید. 

 پس از جلسۀ مشاوره چه اتفاقی می افتد؟
اگر به توافق برسید، می توانید آن را تبدیل به احکام دادگاه یا برنامۀ فرزند 

داری کنید که کمتر جنبۀ رسمی دارد.  

اگر نتوانید توافق کنید، یا میانجی گری متوقف شود، میانجی می تواند به شما 
یک گواهی بدهد تا بتوانید موضوع را در دادگاه مطرح کنید. 

.
اگر برای جلسۀ مشاوره کمک حقوقی دریافت می کنید، 

الزم است برای دریافت کمک حقوقی بیشتر پس از 
.جلسۀ مشاوره درخواست جدیدی بنویسید.  
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 اطالعات بیشتر و مشاورۀ حقوقی
واحد حل و فصل اختالفات خانوادگی 

Legal Aid NSW
 .Legal Aid NSW خدمات میانجی گری

با شماره های  5118 9219 )02( یا 5119 9219 )02( تماس 
www.legalaid.nsw.gov.au/fdr بگیرید یا به نشانی

 مراجعه نمایید.

Legal Aid NSW 
در دفاتر ما در سراسر NSW مشاورۀ حقوقی خانواده ارائه می شود. 

برای یافتن نزدیکترین دفترLegal Aid NSW به نشانی 
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

مراجعه نمایید.

LawAccess NSW 
LawAccess NSW از طریق تلفن اطالعات حقوقی را به صورت 
رایگان در اختیار شما قرار می دهد، و در برخی موارد به افراد در 

NSW مشاورۀ حقوقی می دهد. ما می توانیم شما را به نزدیکترین 
دفتر Legal Aid NSW یا Community Legal Centre یا به 

یک وکیل خصوصی ارجاع بدهیم تا دربارۀ حل و فصل اختالفات 
خانوادگی به شما مشاوره بدهند. 

با شمارۀ 529 888 1300 تماس بگیرید یا به وب سایت
www.lawaccess.nsw.gov.au مراجعه نمایید.  
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www.legalaid.nsw.gov.au

زبانها
این بروشور به زبان های عربی، دری/فارسی، ویتنامی و چینی ساده شده 

موجود است.

به مترجم شفاهی نیاز دارید؟
اگر برای صحبت کردن با ما به زبان خود نیاز به کمک 

دارید، با خدمات ترجمۀ شفاهی و کتبی )TIS( به شمارۀ
450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر( تماس بگیرید.  

آیا مشکل شنوایی یا گفتاری دارید؟

این نشریه حاوی راهنمایی عمومی دربارۀ قوانین است و نباید به عنوان 
مشاورۀ حقوقی بر آن تکیه کنید. توصیه می کنیم دربارۀ شرایط خود با یک 

وکیل مشورت کنید. 

اطالعات ارائه شده در زمان چاپ این بروشور صحیح هستند. اما امکان 
تغییر آنها وجود دارد. 

برای کسب اطالعات بیشتر با LawAccess NSW به شمارۀ 
529 888 1300 تماس بگیرید. 

بروشورها را به صورت آنالین از نشانی 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications سفارش دهید یا 

به  publications@legalaid.nsw.gov.au ایمیل بزنید

 :Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ خدمات

MNLA 60300دسامبر  2016

 www.twitter.com/LegalAidNSW 

www.facebook.com/legalaidnsw 

  www.youtube.com/user/LegalAidNSW 

•

•

از طریق خدمات امداد ملی به شماره 677 133 یا از 
 www.relayservice.gov.au طریق وب سایت

با م ا تماس بگیرید یا
  LawAccess  NSW با شماره 529 889 1300 با

تماس بگیرید

اگر مشکل شنوایی یا گفتاری دارید: 


