
ماهي الحقوق التي يتمتع بها اطفالي؟

بموجب قانون األسرة، لالطفال الحق في

عالقة مهمة وذات هدف مع كل من والديهم.
ما الذي يعنيه هذا لك والطفالك سيعتمد
عىل ظروف عائلتك وعالقاتك . يتحمل

الوالدان مسؤلية تحقيق مصالح الطفل عىل
 احسن وجه . وهذا يعني ايضا ان اي ترتيبات
 للوالدين لكيفية تربية األطفال يجب ان تركز
عىل الطفل بما في ذلك ضمان حمايتهم من

 اي ضرر

  ترتيبات رعاية األطفال بوجود مرض
الكورونا (كوفيد-19 )

تطلب تعويض وقت األطفال الضائع مع الوالد االخر او مقدم الرعاية؛

اصدار أوامر جديدة في المسألة الخاصة بك؛ أو
 قد تكون هناك عواقب أكثر خطورة، مثل األضطرار اىل دفع التكاليف القانونية للوالد اآلخر او مقدم الرعاية ،

الغرامة ، أو حتى توجيه تهمة جنائية.

يجب عليك االمتثال ألوامر المحكمة الخاصة بك ما لم يكن لديك عذر معقول لعدم القيام بذلك . اذا لم تتبع أوامر

المحكمة الخاصة بك، فقد يقوم الوالد اآلخر او مقدم الرعاية باعادة القضية اىل المحكمة. ستقرر المحكمة بعد ذلك
ما اذا كان عذرك معقول أم ال .اذا قررت المحكمة أن عذرك لعدم اتباع أوامر المحكمة الخاصة بك لم يكن معقوال ،

فيجوز للمحكمة: 

إذا تعذر عليك االمتثال ألوامر محكمة األسرة الخاصة بك بسبب القيود المفروضة بسبب كوفيد -19 ،
فبإمكانك  التفاوض الجراء بعض التغييرات . انظر "كيف يمكنني التفاوض ألجل اجراء بعض التغييرات ؟"في 

  الصفحة التالية

اذا كان لدي أوامر من محكمة قانون 
األسرة ، فهل يجب علي اتباعها؟

لدى حميدة أوامر محكمة تقول ان طفليها يعيشان
معها ويذهبان لألقامة مع والدهما لمدة أسبوع كل
عطلة مدرسية .بما ان األب يعيش في تسمانيا ،

فمن غير الممكن  لألطفال السفر اىل هناك بسبب
قيود كوفيد_19 . تتفق حميدة واألب عبر البريد
األلكتروني عىل أن وقت العطلة المدرسية في
  تسمانيا سيتم تعليقه أثناء وجود قيود السفر
وان هذه المرة سيتم تعويضها عندما يكون من

الممكن واألمان أن يسافر األطفال اىل تسمانيا مرة
أخرى . في غضون  ذلك ، يتفقون عىل ان األطفال
سيحصلون عىل مكالمات هاتفية أكثر بانتظام مع

 والدهم

تقول التوجيهات الحكومية لمنطقتنا أنه يجب علينا البقاء في المنزل بصرف النظر عن بعض 
  االستثناءات المحدودة. هل ال يزال بإمكاني االمتثال لترتيبات رعاية األطفال الحالية؟

 كل ترتيبات الرعاية المشتركة، سواء كانت غير رسمية أو بأمر من المحكمة يمكن أن تستمر كالمعتاد.
مسموح لك بمغادرة المنزل لنقل األطفال من منزل أحد الوالدين اىل منزل الوالدين اآلخرين.

تتوفر معلومات حول قيود كوفيد-19 هنا .
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ماذا لو لم يكن لدي أوامر من محكمة األسرة ؟

اذا لم يكن لديك أوامر من قانون األسرة حول األطفال ، فقد يكون
لديك ترتيبات معينة لرعاية األطفال كأن يكون اتفاقا شفهيا أو

كتابيا مع الوالد االخر او مقدم الرعاية . يجب عليك اتباع اي اتفاق
قائم , مالم يكن لديك عذر معقول لعدم القيام بذلك

ذا تعذر عليك االمتثال لترتيب متفق عليه . فبامكانك  التفاوض  
عىل تغيير ذلك  . انظر "كيف يمكنني التفاوض ألجل اجراء بعض

 التغييرات  ؟" أدناه

يجب عليك طلب مشورة قانونية عاجلة اذا كنت قلقا من أنه ال

 يمكنك اتباع اوامر محكمة قانون األسرة أو ترتيبات األبوة واألمومة

 هل يمكننا تغيير ترتيبات استالم وتسليم االطفال ؟ 

اذا لم يَعد مكان استالم وتسليم االطفال مناسبا أو عمليا ( عىل سبيل المثال  ، في المدرسة او الحضانة ) ، فقد
يكون من المناسب البحث عن مكان آخر. كما بإمكانك التفاوض في سبيل تغيير مكان األستالم والتسليم ، إذا

 كان ذلك آمناً

لدى سورجيت وشريكته السابقة 
اتفاقية غير رسمية مفادها أن طفلهما

يتناوب العيش مع كل منهما عىل

  أساس أسبوعي
يحدث التغيير عادة  في مدرسة الطفل

  ، ولكن طفلهم يقوم االن بالمدرسة عن
بعد من المنزل ، يتفقون عبر رسالة
نصية عىل أنهم سيغيرون التسليم

ليكون في موقف سيارات ماكدونالدز
في منتصف الطريق تقريبا بين

  منازلهم في وقت أسبوعي متفق عليه
.

كيف يمكنني التفاوض عىل تغيير لترتيبات األبوة واألمومة؟

اذا كان من اآلمن لك القيام بذلك ، فقد تتمكن من
   التفاوض بشأن تغيير في ترتيبات رعاية األطفال
 الخاصة بك مباشرة مع الوالد اآلخر أو مقدم الرعاية

  شرط ان يتحقق االمان في ذلك

اذا تم التوصل اىل اتفاق، فيجب عليك توثيقه ( قد
يكون ذلك عبر رسالة نصية أو بريد الكتروني) ، ألن هذا
  قد يحميك من أي اجراءات  قضائية في المستقبل

 يجب أن تحاول وتتفاوض في سبيل التوصل اىل  
  اتفاق يحقق المصلحة العليا لالطفال



 هذه الوثيقة ليست نصيحة قانونية ، هذه المعلومات دقيقة اعتباراً من  5  أغسطس   2020 . 
يجب عليك طلب المشورة القانونية قبل التصرف بناًء عىل هذه المعلومات 

Northern Community Legal Centre:   
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info  
Victoria Legal Aid: legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/covid-19-coronavirus/parenting-issues
Family Relationship Centre:
familyrelationships.gov.au/covid-19
Federal Circuit Court of Australia:
federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccwe
b/about/news/covid-info-parents

 أين يمكنني الحصول عىل مزيد من المعلومات ؟ 

ماذا لو لم نتمكن من األتفاق عىل التغيير ، أو كوني 
ال اشعر باالمان في االتصال بالوالد اآلخر ؟

إذا لم تتمكن من التوصل إىل اتفاق مع الوالد اآلخر أو  
مقدم الرعاية ، أو إذا لم تشعر باألمان في االتصال بهم ،
فيمكنك محاولة التوصل إىل اتفاق عن طريق الوساطة

من خالل خدمة حل النزاعات العائلية ، مثل مركز
 العالقات األسرية

يجب عليك طلب المشورة القانونية إذا كنت غير    

 قادر عىل التوصل اىل اتفاق مع الوالد اآلخر أو مقدم
 الرعاية

إذا لم تشعر باالمان في المشاركة في خدمة الوساطة ، أو
إذا لم تتمكن من التوصل اىل اتفاق من خالل الوساطة ،
فقد تتمكن من تقديم طلب للمحكمة التخاذ قرار ، ومع
ذلك فإن اجراءات المحاكم باهظة التكاليف ، ومرهقة ،

  وغير ضرورية في كثير من الحاالت
 

يعيش أطفال أزرا معها طوال الوقت ، وهم

يرون والدهم عندما يكون في المدينة ،
حيث يسافر كثيراً للعمل . تشعر أزرا بالقلق

من أن ترتيباته المقترحة لقضاء الوقت مع
األطفال ليست في مصلحتهم بسبب زيادة

خطر االصابة بكوفيد 19 ومع ذلك فهي
التشعر باألمان لرفض ما يطلبه

يجب عليها أن تطلب المشورة القانونية

بشأن خياراتها ، والتي يمكن أن تتضمن
إمكانية الوساطة  في مركز العالقات األسرية

مع تطبيق تدابير السالمة المناسبة في
   المكان
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أين يمكنني الحصول عىل مزيد من الدعم ؟  

Northern Community Legal Centre
(03) 9310 4376 

admin@northernclc.org.au  
Victoria Legal Aid – 1300 792 387 /

Arabic: (03) 9269 0127

احصل عىل استشارة قانونية

مجانية :

Family Relationship Centre: 1800 050 321 
Broadmeadows Family Relationship Centre: 9351 3700.
familyrelationships.gov.au/talk-someone/centres
1800RESPECT   1800737732  (نصائح ومعلومات عن العنف األسري ) 
1800respect.org.au

https://www.northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/parenting-issues
http://amilyrelationships.gov.au/covid-19
http://federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccweb/about/news/covid-info-parents
http://familyrelationships.gov.au/talk-someone/centres
http://1800respect.org.au/

