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وساطت خانوادگی چيست؟

برگهی حقوفی
برای مھاجران
جديد

وساطت چيست؟ وساطت فرآيندی عملی ،مقرون به صرفه و محرمانه برای رسيدگی به کشمکشھای خانوادگی است.
در وساطت ،ھردو طرف سعی به حل و فصل اختالفات خود به کمک يک واسطه دارند.
چرا وساطت صورت می گيرد؟
• وساطت موجب صرفه جويی درپول می شود.
• درمقايسه با حقوقی کردن مسئله ،وساطت سريع ترجواب می دھد.
• وساطت يک جايگزين برای رفتن به دادگاه است که خصوصی تر و کم دردسرتر از دادگاه است.
• وساطت می تواند به توافقھائی بيانجامد که قابل اجرا ھستند.
وساطت خانوادگی چيست؟ وساطت خانوادگی به والدين کمک می کند که درھنگام جدائی يا طالق ،تصميمات مھمی بگيرند و نيز
به آنھا کمک می کند ،تصميماتی بگيرند که بيشترين نفع را به حال کودکان داشته باشد.
چه کسی می تواند در وساطت خانوادگی به من کمک کند؟ مشاوران حقوقی خانواده و واسطهھای ايالت بريتيش کلمبيا می توانند
ھنگام جدائی يا طالق به شما کمکھای مھمی ارائه دھند.
مشاوران حقوقی خانواده چه کسانی ھستند؟ مشاوران حقوقی خانواده يا  FJCsبه صورت حرفهای آموزش ديدهاند آنھا میتوانند
به والدين درحل اختالفات در رابطه با زمان مالقات کودکان و مسئلهی حضانت آنھا کمک کنند.
چه زمانی الزم است با مشاور حقوقی خانواده مشورت کنم؟ درصورت نياز به دسته بندی وظايف مربوط به والدين مانند اينکه
کودک بايد با چه کسی زندگی کند ،چه زمانی می تواند والد ديگرخود را مالقات کند و چه ميزان حق اوالد دريافت می کند ،الزم
است با مشاور حقوقی خانواده مشورت کنند .خدمات ارائه شده ،رايگان و محرمانه خواھند بود؛ بدين معنا که نه والدين و نه
ديگراعضا خانواده ازآن باخبر نخواھند شد.

چگونه با يک مشاورحقوقی خانواده تماس بگيرم؟
با تلفن گويای ايالت بريتيش کلمبيا به شماره  604-660-2421تماس گرفته و درمورد يک مرکزحقوقی خانواده در نزديکی
محل زندگی خود جويا شويد يا به وب سايت  www.Clicklaw.bc.caمراجعه کرده و مراکز حقوقی خانواده را جستجو کنيد.

انجمن وساطت ايالت بريتيش کلمبيا چيست؟ اين انجمن ،يک انجمن غيرانتفاعی است که راه حلھای عملی و مقرون به صرفه
برای جلوگيری از ،مديريت و حل نزاعھای خانوادگی را ارائه می دھد .براساس قانون خانواده ،واسطهھا در ايالت بريتيش کلمبيا
بايد برای وساطت و ميانجيگری واجد شرايط باشند .در وب سايت  MediateBC.comفھرستی ازواسطهھای باصالحيت ارائه
شده است.

بيشتر واسطهھا براساس زمان صرف کرده يا براساس نرخھای روزانه ھزينه دريافت میکنند .کمک گرفتن از واسطه مقرون به
صرفه تر و سريع تر ازحقوقی شدن پرونده دردادگاه میباشد.
برای مالقات با يک واسطهی خانواده چه آمادگیھائی الزم است؟
•

بايد قواعد ابتدائی واسطه گری را بياموزيد.

•

برای بھره مندی بيشتراز واسطهگری بايستی بخوبی آماده ،مودب و صادق باشيد.

•

پيش از قرارمالقات زمانی را برای نوشتن نيازھا و اھداف خود درنظربگيريد بطوری که بتوانيد به روشنی با آنھا
ارتباط برقرارکنيد .چه چيزھايی برای شما در ارجعيت قرار دارد؟

•

به نيازھای طرف مقابل فکر کنيد .مھمترين چيزھا برای او چيست؟

•

برای مذاکره و مصالحه آمادگی داشته باشيد .راه حلھای خالقانه را برای جلوگيری از نااميدی و عدم توافق درنظر
بگيريد.
-

با توضيحات و داليل روشن ،آمادگی دفاع از موضع خود را داشته باشيد.

-

خود را برای ارائهی توضيح درمورد داليل رد نظر طرف مقابل و تھيهی پيشنھادات الزم جھت رسيدن به راه حل
مثبت آماده نمائيد.

•

•

متوجه باشيد که ھر دو طرف بايد اندکی ازمواضع خود کوتاه آمده وتوافق بايستی برای ھردو طرف عادالنه باشد.

مدارک مورد نيازی که بايستی به ھمراه داشته باشيد:
-

شرح مکتوب مختصری از وضعيت مالقات با فرزند خود

-

احکام و /يا تاريخھای دادگاه

-

توافق نامهھای مکتوب

-

گزارش درآمدی  /ارزيابیھای مالياتی شخصی

-

سرمايه گذاریھا  /بدھیھا و اطالعات بانکی

-

ارزيابھای ملکی

-

نام و شماره تلفن وکيل )در صورت داشتن وکيل(؛

کسی را به مراقبت از فرزندتان بگماريد و لطفا" از آوردن آنھا به جلسه خودداری کنيد.

اگرقادر به درک و صحبت کردن زبان انگليسی نباشم چه؟
در صورت نيازمیتوانيد ازمترجم استفاده نماييد .مترجم می تواند از دوستان يا اقوام شما باشد ،يا با انجمن مترجمان ايالت
بريتيش کلمبيا به شماره  604-684-2940تماس حاصل فرمائيد و يا به وب سايت  www.STIBS.orgمراجعه نمائيد.

برگهی راھنمای حاضر از طريق بودجه دولت کانادا و ايالت بريتيش کلمبيا تھيه شده است.

