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کودکان تحت سرپرستی

اوضاع تغییر کرده و من خواهان بازگشت فرزندانم 
هستم: چه کاری می توانم انجام دهم؟

دفتر کمکهای حقوقی نیوساوث ولز )Legal Aid NSW(  پنج جزوه  به صورت یک سری 
مطالب در رابطه با کودکان تحت سرپرستی تهیه کرده است.

خدمات اجتماعی می خواهد در مورد   1 
فرزندان من صحبت کند: چه اتفاقی خواهد افتاد؟

رفتن به دادگاه کودکان  2

اوضاع تغییر کرده و من خواهان بازگشت فرزندانم   3 
هستم: چه کاری می توانم انجام دهم؟

دادگاه کودکان تصمیمی گرفته که من از آن راضی   4 
نیستم. چه کاری می توانم انجام دهم؟

زمانی که فرزندان من تحت سرپرستی هستند   5 
چه اتفاقی می افتد؟

اکتبر 2013 – تهیه شده توسط خدمات کمک های حقوقی نیوساوث ولز
این نشریه به منظور راهنمایی کلی برای آشنایی با قوانین است. نبایستی به عنوان مشاوره حقوقی به آن  متکی شد بلکه 
توصیه می گردد نسبت به شرایط خاص خود با وکیل مشورت نمایید. این جزوات در زمان چاپ صحیح می باشند اما ممکن 

است در آینده تغییر یابند. جهت سفارش آنالین جزوه به طرق زیر می توانید با ما تماس بگیرید:
Order publications online at www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
or email publications@legalaid.nsw.gov.au or call 9219 5028

    www.legalaid.nsw.gov.au/publications :آدرس وبسایت 
ایمیل: publications@legalaid.nsw.gov.au  تلفن: 5028 9219

درصورت داشتن اختالل شنوایی یا گویایی از طریق تماس با سرویس رله ملی 677 133 با ما ارتباط برقرار کنید.

شماره خدمات ترجمه شفاهی تلفنی 450 131 است. 

با نامهای: دادگاه  از مرکز حقوقی انجمن شاول کاوست   را نیز در گذشته  کمک های حقوقی نیوساوث ولز نشریات دیگری 
کودکان، سرپرستی، من و کودکم داشته است.جهت اطالعات بیشتر می توانید به فیسبوک، یوتیوب و تویتر مراجعه کنید.
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دادگاه درمورد فرزندان من حکم 
سرپرستی صادر کرده است، من چه 

کاری می توانم انجام دهم؟
اگر فکر می کنید از زمان صدور حکم توسط 

دادگاه اوضاع تغییر کرده است، می توانید به 
دادگاه کودکان درخواست تغییر یا ابطال حکم را 
بدهید. به این موارد “درخواستهای بخش 90” 
گفته می شود. و با “استیناف” )درخواست 

تجدید نظر( فرق دارد. جهت کسب اطالعات 
بیشتر به جزوه شماره 4 : دادگاه کودکان 

حکمی را صادر کرده که از آن راضی نیستم: 
 چه کاری می توانم انجام دهم؟” 

مراجعه نمایید.

درخواست تغییر یا ابطال حکم را هر شخصی که 
درگیر پرونده اصلی بوده است مانند کودک یا 

نوجوان یا هر شخصی که رفاه و سالمت کودک 
برایش مهم است می تواند بدهد.

اگر شخصی درخواست دهد شما حق دارید که 
یک نسخه از آن را داشته باشید و در دادگاه نظر 

خود را اعالم نمایید.

 مرحله اول: “درخواست اجازه” 
از دادگاه

قبل از تقاضای تغییر یا ابطال حکم باید از 
دادگاه بخواهید که برای شنیدن درخواست شما 
موافقت کنند. به آن “درخواست اجازه” گفته 

می شود.

دادرس تنها درصورتی با شنیدن درخواست   s

موافقت خواهد کرد که براین باور باشد که از 
زمان صدور حکم تغییرات زیادی حاصل شده 

باشد.

هرچند تغییرات زیاد در شرایط برای تضمین   s

کسب اجازه کافی نیست. دادرس باید قانع 
شود که پرونده "قابل استداللی" دارید.
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آیا تغی�یرات زیادی در شرایط ایجاد شده است؟

دادگاه کودکان تغییر حکم را تا زمانیکه “تغییرات زیادی در شرایط” ایجاد نشده باشد مورد بررسی 
قرار نمی دهد. دادگاه مشکالت قبلی که منجر به صدور حکم فعلی شده اند را مورد بررسی 

قرار می دهد و تصمیم می گیرد که آیا شرایط به اندازه کافی تغییر کرده اند که منجر به تغییر یا 
ابطال احکام گردند.



4اوضاع تغییر کرده و من خواهان بازگشت فرزندانم هستم: چه کاری می توانم انجام دهم؟

که شامل در نظر گرفتن سن کودکان، مدت 
زمانی که تحت سرپرستی ولی جدید خود بوده 
اند و برنامه های مربوط به آینده فرزندان شما 

خواهد شد. گاهی علیرغم تغییرات بزرگ، موارد 
دیگر سبب عدم صدور اجازه از طرف دادرس می 

گردند. 

جهت کسب اجازه چه کاری باید انجام 
دهم؟

جهت درخواست اجازه برای تغییر یا ابطال حکم 
درخواست بخش 90 را ضمیمه پرونده نمایید 
و یک "استشهاد" نیز بنویسید. استشهاد، 

شواهد شما برای تغییرات زیاد شرایط از زمان 
صدور حکم نهایی و دلیل درخواست اجازه 
از دادگاه است. مالقات با یک وکیل جهت 
راهنمایی برای تهیه این مدارک بسیار حائز 

اهمیت است.

درصورت صدور اجازه چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟

درصورت کسب اجازه از دادگاه کودکان مرحله 
بعد تصمیم گیری دادرس در مورد تغییر یا ابطال 

احکام نهایی خواهد بود.

دادرس قبل از تغییر یا ابطال احکام تمام شرایط 
از قبیل موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

s سن کودکان شما

s خواسته کودکان شما

s مدت زمانی که فرزندان شما در مکان فعلی 

بوده اند.

s ارتباط فرزندان با شما و سایر افراد مهم در 
زندگی آنها مانند سرپرستان فعلی 

s ظرفیت شما برای سرپرستی از کودکانتان

s تأثیرات روانی تغییر سرپرست فعلی بر روی 
کودکانتان

من به چه شواهدی نیاز دارم؟
دادرس اتفاقاتی را که از زمان صدور احکام پیش 
آمده اند و همچنین تغییراتی که شما داشته اید 

را مورد بررسی قرار می دهد.

شما بایستی در استشهاد خود دالیلی شامل 
موارد زیر که دادرس باید براساس آنها حکم 
مطلوب شما را صادر نماید را عنوان نمایید:
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رفتن به دادگاه کودکان

s کارهای متفاوتی که از زمان خروج فرزندانتان 
از سرپرستی شما انجام داده اید.

s وضعیت فرزندانتان از زمان خروج آنها از 

سرپرستی شما

s نوع تماسی که از زمان جدا شدن از 
فرزندانتان با آنها داشته اید.

s برنامه ای که در صورت موافقت دادگاه 
با درخواست شما، برای آینده فرزندانتان 

خواهید داشت.

جمع آوری شواهدی که از افراد یا سازمانهای 
مختلفی که برای آنها کار کرده اید با اشاره به 

مسأله محافظت از کودکان ممکن است به 
پرونده شما کمک کند. مانند:

s نامه از پزشکان، مشاوران یا مددکاران 
اجتماعی که در آنها فاصله زمانی بین 

مالقاتهای شما با آنها قید شود.

s مدارک دریافت شده از کالسهای کودکیاری که 

در آنها شرکت کرده اید.

s مدارک دریافت شده از دوره های مربوط به 

ترک اعتیاد از مواد مخدر و الکل که به اتمام 
رسانده اید.

گاهی اوقات از افرادی که این نامه ها را حاضر 
می کنند خواسته می شود که شواهدی نیز در 

طی روند دادرسی ارائه دهند.

آیا حضور من در جلسه استماع 
الزامیست؟

جهت بررسی امکان توافق با خدمات اجتماعی و 
سایر طرفهای دعوی در مورد فرزندانتان به شما 
فرصت حضور در "جلسه حل اختالف" داده می 

شود.

اگر همه طرفها به توافق نرسند به جلسه 
استماع نیاز خواهد بود. یعنی شما و طرف دیگر 
شواهد خود را ارائه داده فرصت بیان درخواست 
خود از دادرس را خواهید داشت. سپس دادرس 

بهترین تصمیم از نظر خودش را برای فرزند شما 
خواهد گرفت.

جهت دریافت اطالعات بیشتر در رابطه با 
استماع و توافق می توانید به جزوه 2: 

رفتن به دادگاه کودکان مراجعه نمایید.
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آیا می توانم وکیل داشته باشم؟
کمک حقوقی نیو ساوث ولز ممکن است بتواند 

به شما جهت تهیه درخواست بخش 90 کمک 
کند. جهت دریافت کمک حقوقی بایستی در 

“آزمون ابزار” )واجد شرایط بودن از نظر میزان 
درآمد( و “آزمون شایستگی” )احتمال موفقیت 

باال در پرونده شما( حدنصاب الزم را کسب 
نمایید. درصورت واجد شرایط نبودن، ممکن 

است بتوانید به نمایندگی از طرف خودتان وکیل 
خصوصی استخدام نمایید.

دریافت مشاوره حقوقی
کمک حقوقی نیوساوث ولز   s 

:)Legal Aid NSW( 
 تلفن: 589 551 1800

www.legalaid.nsw.gov.au :وبسایت

دسترسی به قانون، نیوساوث ولز    s

:)LawAccess NSW( 
 تلفن: 529 888 1300

 www.lawaccess.nsw.gov.au :وبسایت
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