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زمانی که فرزندان من تحت سرپرستی   5 
هستند 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. 

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

5



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

1345 2

Going to the Children’s Court: Booklet 2

Dari/Farsi

کودکان تحت سرپرستی
رفتن به دادگاه کودکان

زمانیکه دادگاه فرزندان مرا تحت 
سرپرستی خدمات اجتماعی قرار 

می دهد چه اتفاقی می افتد؟
وقتی که فرزندان شما تحت سرپرستی قرار 

 Community( می گیرند خدمات اجتماعی
Services( در جستجوی مکانی امن و مطمئن 

برای آنها خواهد بود. این مکان ممکن است 
درکنار یکی از بستگان یا دوستان خانوادگی، 
اشخاص مسئول نگهداری از کودکان، مراکز 

نگهداری از کودکان Foster Carer )در صورت 
نیاز به مراقبت زیاد و نظارت دقیق( یا به صورت 

مستقل باشد. 

مسئولین نگهداری از کودکان ممکن است مجرد 
و یا یک زوج باشند. آنها ممکن است خود دارای 

فرزند باشند و یا از کودکان دیگری نیز مراقبت 
کنند. مسئولین نگهداری از کودک از فرهنگها و 

مذاهب گوناگون وجود دارند.

در هنگام تحت سرپرستی بودن، 
چه کسی برای فرزندان من تصمیم 

گیری می کند؟
هر شخصی با داشتن مسئولیت والدین می 
تواند برای فرزندان شما تصمیم گیری نماید. 

برخی مواقع احکام دادگاه مسئولیت والدین را 
به بیش از یک نفر می سپارند بنابراین بسیار 

حائز اهمیت است که شما حکم دادگاه را به طور 
دقیق بررسی نمایید.

در برخی مواقع حتی در صورت تحت سرپرستی 
بودن فرزندان، مسئولیت والدین در رابطه با 

مسائل مذهبی و فرهنگی به پدر و مادر سپرده 
می شود. 

اگر دادگاه مسئولیت والدین را به خدمات 
اجتماعی سپرده باشد، مسئولین پرونده خدمات 
اجتماعی قادر به تصمیم گیری برای آنها خواهند 

بود. گاهی اوقات مسئولین نگهداری از فرزندان 
به وسیله یک مؤسسه مدیریت می شوند که 
کارکنان آنها از طرف خدمات اجتماعی تصمیم 

گیری می کنند.

حتی اگر مسئولین نگهداری از کودکان دارای 
مسئولیت والدین نباشند، می توانند در مورد 

مسائل مربوط به سرپرستی روزانه فرزندان شما 
تصمیم گیری کنند. این موارد شامل تصمیم 

گیری درباره لباس و مدل مو )در صورتیکه از نظر 
فرهنگی یا مذهبی مسأله ای نباشد(، رژیم 

غذایی، نظم و مدیریت رفتاری، فعالیتهای فوق 
برنامه خارج از مدرسه، معالجات جزئی یا موارد 

اورژانسی می شود. 

جهت اطالعات بیشتر درمورد مسئولیت والدین 
و احکام دادگاه به “جزوه شماره 2: رفتن به 

دادگاه کودکان” مراجعه نمایید.



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

چگونه از حال فرزندانم مطلع شوم؟
اطمینان از اینکه خدمات اجتماعی اطالعات 

تماس فعلی شما را دارد بسیار مهم است. 
همچنین تماس مداوم با مسئول پرونده 

فرزندانتان و پرسیدن در مورد وضعیت آنها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. شما حق دارید 

در مورد فرزندانتان از جمله وضعیت سالمتی و 
پیشرفت تحصیلی آنها اطالعات کسب نمایید. 

شما می توانید از خدمات اجتماعی بخواهید 
تا کپی مدارکی از قبیل گزارشهای مدرسه را به 

شما بدهند.

شما حق دارید که به جلسه های برنامه ریزی 
بروید و در مورد فرزندانتان صحبت کنید، به 

خصوص زمانیکه قرار است در مورد آینده 
فرزندانتان تصمیم گیری شود.

بعد از اینکه روند سرپرستی پایان می یابد، 
دادگاه معمواًل درمورد وضعیت فرزندانتان از 
خدمات اجتماعی گزارش درخواست می کند. 
شما نیز نسخه ای از این گزارشات را دریافت 

خواهید کرد مگر اینکه دادگاه رأی بر عدم انجام 
آن بدهد.

تماس به چه صورتی خواهد بود؟
به جز موارد بسیار نادر اکثر کودکان تحت 

سرپرستی با خانواده هایشان در تماس هستند. 
هماهنگی برای تماس با فرزندانتان بایستی 

در برنامه سرپرستی قید شود. )به جزوه 2 : 
رفتن به دادگاه کودکان مراجعه شود.(

اگر دادگاه کودکان در مورد افراد مجاز به تماس 
با فرزندان شما حکمی صادر کرده باشد، از این 

حکم باید پیروی کرد. حکم فاصله زمانی میان 
تماسها و ضرورت حضور ناظر را مشخص می 

نماید.

 دادگاه می تواند به جای صدور حکم در این مورد 
آنرا به صورت نکته “خاطر نشان” نماید. این 

موارد از لحاظ قانونی اجباری نیستند اما جهت 
راهنمایی درمورد نحوه تماس به کار می روند که 

البته قابل انعطاف هستند.

به یاد داشته باشید احکام صادره در رابطه با 
تماس و برنامه سرپرستی معمواًل “حداقل” 
تماس را مشخص می نمایند. بدین معنا که 
ممکن است شما بعد از صدور حکم نهایی 

درصورت موافقت سرپرست فرزندانتان بتوانید 
تماسهای بیشتری داشته باشید. 

اگر همه چیز واقعًا خوب پیش برود و تماسها 
برای فرزندانتان مفید واقع شوند امکان 

تماسهای بیشتر وجود خواهد داشت.

اگر شما بر این باورید که تماس بیشتر با 
فرزندانتان برای آنها مفید است اما سرپرست 
آنها با این امر مخالفت نماید، باید جهت تهیه 

تقاضانامه بخش 90 یعنی “تغییر یا ابطال 
 حکم” دادگاه مشاوره حقوقی انجام دهید. 
)به منظور دریافت اطالعات بیشتر می 

توانید به جزوه شماره 3: شرایط تغییر کرده 
است و من خواهان بازگشت فرزندانم 
هستم. چه کاری می توان انجام دهم(.
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تماس با فرزندانتان میسر است که در حکم 
مربوط به تماس یا برنامه سرپرستی مشخص 

شده است.

اغلب نامه نگاری به فرزندانتان در زمانیکه تحت 
سرپرستی هستند بالمانع است. روند معمول، 

ارسال نامه از طریق خدمات اجتماعی است. 
می توانید نامه، کارت پستال و درصورت 

تمایل به همراه آنها عکس بفرستید. اگر بنا به 

دالیلی قادر به مالقات حضوری نیستید می 
توانید درخواست کنید تا به مناسبتهای خاص 
برای فرزندانتان هدیه بفرستید. توجه به این 
مسأله حائز اهمیت است که هماهنگی های 

الزم در این رابطه به صورت مکتوب در برنامه 
سرپرستی قید

شده باشند. اگر مایل به تماس با فرزندانتان 
هستید سرپرست فرزندانتان باید اطالعات 

تماس شما را داشته باشد و درصورت تغییر 
آدرس یا شماره تلفن، آنرا به اطالع وی 

برسانید. 

بسیار مهم است که در کلیه قرارمالقاتها با 
فرزندتان حاضر شوید. اگر یکی از مالقاتها را 
از دست دهید و برای آن حکم دادگاه ندارید، 

سرپرست فرزندتان ممکن است میزان 
مالقاتهای حضوری شما با فرزندانتان را کاهش 

دهد.

هرچند وقت یک بار می توانم فرزندانم را مالقات کنم؟

s در طی روند دادرسی دادگاه تماس شما با فرزندانتان می تواند منظم باشد. برای فرزندان 
خردسال می تواند بیش از یک بار در هفته )البته نه همیشه( و برای فرزندان بزرگتر هفته ای 

یک بار یا هر دو هفته یک بار باشد. 

s اگر دادگاه تصمیم بگیرد که فرزندانتان به سرپرستی شما بازگردند، میزان مالقاتهای شما 
به صورتی افزایش می یابد که فرزندانتان قادر به بازگشت به نزد شما به صورت دائمی 

باشند. به این عمل "بازگشت" گفته می شود. 

s اگر دادگاه تصمیم به عدم بازگشت فرزندانتان بگیرد تماسهای شما به طور معمول به تدریج 
کاهش می یابند.

s فاصله میان تماسهای شما بستگی زیادی به شرایط فردی فرزندانتان مانند سن، وضعیت 

سالمتی، محل سکونت، شیوه زندگی، ساعات مدرسه و وقایع مربوط به زندگی آنها دارد.

زمانی که فرزندان من تحت سرپرستی هستند چه اتفاقی می افتد؟
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امتناع ورزد چه می شود؟
اگر خدمات اجتماعی مسئولیت والدین را به 

عهده بگیرد، می تواند محل زندگی فرزند شما 
را انتخاب نماید. دادگاه کودکان نمی تواند محل 
زندگی آنها را به خدمات اجتماعی توصیه کند. 

هر یک از اعضای خانواده شما می تواند به 
خدمات اجتماعی درخواست سرپرستی از 

فرزندان شما را بدهد. اگر خدمات اجتماعی از 
این کار امتناع ورزد، اعضای خانواده شما می 

توانند به دیوان اداری درخواست بررسی تصمیم 
خدمات اجتماعی را بدهند.

درصورت تمایل یکی از اعضای خانواده یا 
دوستان به سرپرستی فرزند شما و مخالفت 

خدمات اجتماعی، از خویشاوند یا دوست خود 
بخواهید تا مشاوره حقوقی انجام دهد.

من در مورد سرپرستی فرزندانم 
نگران هستم. به کجا می توانم 

مراجعه نمایم؟
اگر در مورد نحوه سرپرستی فرزندانتان نگرانی 

جدی دارید، در اسرع وقت با مسئول پرونده آنها 
صحبت کنید.

اگر هنگام مالقات حضوری متوجه مسأله 
نگران کننده ای شدید آنرا به ناظر مالقات خود 
خاطرنشان نمایید تا در گزارش خود آن را لحاظ 
نماید. مسأله را از طریق مسئول پرونده خود 

پیگیری کنید.

اگر احساس می کنید فرزندان شما در خطر قرار 
دارند و خدمات اجتماعی به نگرانی شما اهمیت 

نمی دهد، بایستی با خط امداد محافظت از 
کودکان )Child Protection Helpline( به 

شماره 111 132 تماس بگیرید.

اگر در مورد فرزندانتان دچار نگرانی هستید و در 
تماس با خدمات اجتماعی دچار مشکل هستید 
و قادر به حل آن با مسئول پرونده فرزندانتان 

یا مدیر وی نیستید  می توانید با خط شکایات 
خدمات اجتماعی به شماره 164 000 1800 

تماس حاصل نمایید.

اگر همچنان نگران هستید می توانید به صورت 
 NSW( آنالین به سازمان بازرسی نیوساوث ولز

 Ombudsman( به آدرس اینترنتی 
www.ombo.nsw.gov.au  شکایت کنید.

سازمان بازرسی یک نهاد دیده بانی مستقل 
است که وظیفه آن حصول اطمینان از عملکرد 

صحیح سازمانها از جمله خدمات اجتماعی و 
بهبود در ارائه خدمات آنها به جامعه است. 

دسترسی به مشاور 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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