
 اطالعات مختصر براى شما به عنوان والدين در مورد قانون جلسات اطالع رسانى به هنگام اختالف
در مورد سرپرستى، محل سكونت و ديدار فرزند

جلسات اجبارى اطالع رسانى



جلسه گفتگو به خاطر كودك

جدايى بندرت ساده است، بخصوص زمانى كه پاى كودك در ميان است

 براى تقويت ديدگاه اطفال در پروسه سرپرستى، دولت تصميم گرفته است كه از اول ژانويه ٢٠٢٢ قانون جلسات اطالعات
 و آگاهى را تصويب كند. اين بدان معناست كه والدينى كه در نظر دارند براى حل اختالف خود به دادگاه مراجعه كنند،

ابتدا بايد در مورد كمك و حمايتى كه خارج از دادگاه وجود دارد اطالعاتى دريافت كنند

 اين قانون بر مبناى تمركز به بهترين وجه زندگى فرزند در نظر گرفته شده است. اميد اين قانون اين است كه جلسات
اطالعات و آگاهى در بسيارى موارد مى تواند به والدين كمك كند تا به دادگاه  مراجعه نكنند

در صفحات بعدى مى توانيد اطالعات بيشتردر مورد جلسات اطالع رسانى مطالعه كنيد
 

خواندن اين مطالب حداکثر ٥ دقيقه طول مى كشد و ميتواند شانس شما را براى يافتن راهى با كمترين كشمكش افزايش دهد



 گاهى اوقات بحث هايى در مورد سرپرستى، محل
 سكونت و ديدار ميتواند منجر به درگيرى و قفل

 شدن وضعيت
 مى شود و در آن صورت اطفال در اين وسط گير
 خواهند كرد و به آنها فشار وارد خواهد شد. البته

اين آخرين چيزى است كه والدين مى خواهند



    
   

جلسات اطالع رسانى بطور خالصه

 قانون جلسات اطالع رسانى از تاريخ اول ژانويه ٢٠٢٢ تصويب شد و
 عالوه بر اين قانون، از اول ماه مارس براى مادر يا پدرى كه دادخواهى

 خود را دردادگاه شروع  مى خواهد كند شرط شركت كردن در جلسات
اطالعات و آگاهى گذاشته شده است

 كمون/ شهرى كه در آن زندگى مى كنيد مسئول برقرار كردن اين جلسات
هستند و اين جلسات براى والدين رايگان است

 جلسات اطالع رسانى بايد در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت چهار هفته پس
از درخواست تماس شما انجام شود

 در درجه اول پيشنهاد جلسه مشترك به شما داده ميشود. جلسه فردى در صورت
 نياز و با دالئل ويژه از جمله اعمال خشونت و يا ساير اعمال غير قانونى ميتواند

برگزار شود

اگر يكى از شما درخواست جلسات فردى دهد، مسلماً با آن موافقت ميشود

 هدف از جلسات  اين است كه به شما به عنوان والدين، اطالعاتى در مورد ساير
به مربوط  مسائل  با  رابطه  در  مشترك  راه حل  يافتن  درمورد  حمايت،  و   امكانات 
 سرپرستى، محل سكونت و ديدار در اختيار شما گذاشته شود. اميد بر اين است كه از

كشاندن اختالف به دادگاه اجتناب شود

سازش و توافق والدين غالبأ وضعيت آرامتر و امن ترى براى اطفال إيجاد ميكند

 راه حل توافقى پايدارتر است ، به اين دليل كه والدين هر دو و مشتركاً دخالت در حل
مسائل، سرپرستى، محل سكونت و ديدار فرزند دارند

قانون جديد براى ما والدين چه مفهومى دارد؟

  آيا ريسك اين وجود دارد كه اين جلسات
پروسه درگيرى ما را  را طوالنى تر كند؟

هدف ازجلسات اطالع رسانى چيست؟
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 سوال هايى كه شما می توانيد در جلسات اطالع
رسانى پاسخ بگيريد

براى يافتن راه حل توافقى و در نتيجه اجتناب از پروسه دادگاه چه كمكى ميتوانيم دريافت کنيم؟ 

اگر به توافق برسيم، چگونه ميتوانيم آن را ثبت كنيم كه در آينده با سوء تفاهم مواجه نشويم؟ 

اگر به توافق نرسيم چه اتفاقى مى افتد؟ 

در صورت وجود تهديد ويا اعمال خشونت در رابطه چه كنم؟ 

جلسه گفت و شنود همكارى چيست و چه تفاوتى با مشاوره خانواده دارد؟ 

درگيرى والدين و پروسه دادگاه چگونه ميتواند روى كودك تأثير بگذارد؟ 

فرآيند دادرسی در دادگاه چگونه است؟ 

اگر به هرحال ما مايل به ادامه دادرسی در دادگاه باشيم، چكار بايد كنيم؟ 

پروسه دادرسى چه مدت زمانى طول مى كشد؟ 

چه كسى ميتواند در پيشبرد پروسه دادگاه به من كمك كند؟ 

آيا امكان دريافت كمك مالى براى پرداخت هزينه هاى دادگاه وجود دارد؟ 

تصميم)قرار( موقت چيست؟ 

چه نوع تحقيقاتى ميتواند مرتبط باشد؟ 

اگر از تصميم )قرار( دادگاه ناراضى باشم چه امكاناتى براى شكايت تجديد نظر وجود دارد؟ 



براى کسب اطالعات بيشتر
www.mfof.se/informationssamtal


