محادثات التعاون
معلومات صادرة عن مجموعة القضاء العائلي

ماهي محادثات التعاون؟
محادثات التعاون هي فرصة للوالدين المنفصلين عن بعضهما للتوصل إلى حلول
مشتركة تتعلق بحق المشاهدة مع األطفال ( )umgängeومكان سكن الطفل والحضانة
واعالة الطفل .نقطة االنطالق هي التعاون من أجل مصلحة الطفل.
لألطفال الحق في الحصول على حياة جيدة وتقع على عاتقكما انتما االبوين مسؤولية
إيجاد الحلول الجيدة للطفل.
يجب أن تكونا قادرين على التصرف بما هو مطلوب منكما كأبوين ألطفالكما على
الرغم من أنكما ال تعيشان معاً.
انتما االبوين من يقرر المسائل التي ستبحثانها معا واالتفاقات المحتملة بينكما.

كيف سيتم ذلك؟
محادثات التعاون هي اختيارية ومجانية .تستغرق المحدثة ساعة واحدة وحتى الساعة
والنصف ،وقد يتطلب االمر في بعض األحيان اجراء عدة محادثات إليجاد الحلول
للمسائل المتعلقة باألطفال.
حتى الطفل ستكون لديه االمكانية للحصول على المعلومات وإتاحة الفرصة امامه
للتعبير عما يجول في خاطره .يمكن لالتفاقات بين االبوين ان تكون شفهية او خطية.

يمكن لهيئة القضاء العائلي ( )Familjerättenأيضا أن تساعد االبوين
المتفقين فيما بينهما على كتابة اتفاقية ملزمة لهما قانونا  -إذا كان ذلك في
مصلحة الطفل.
ال يتم تسجيل المحادثات وتكتب في أي مطبوعة كانت.

نحن العاملون في هيئة القضاء العائلي مختصون اجتماعيون ولدينا واجب كتمان السر .دورنا
اثناء اجراء محادثة التعاون هو إدارة المحادثة بين االبوين.
الى اين يتوجه الشخص؟
يمكن االتصال بهيئة القضاء العائلي عن طريق رقم هاتف المقسم (البدالة) لبلدية
نورشو (.)Norsjö kommun
رقم الهاتف .0918-140 00 :نتواجد في مبنى البلدية Storgatan 67 i Norsjö
يوجد مزيد من المعلومات فيwww.norsjo.se/samarbetssamtal :

"يجب ان تتحمل البلدية المسؤولية:
 توفير االمكانية الجراء محادثات بين االبوين
المنفصلين تحت رعاية شخص خبير بهدف
التوصل الى اتفاق بشأن المسائل المتعلقة
بالحضانة ومكان سكن الطفل وحق المشاهدة
( )umgängeوهو ما يدعى (محادثة التعاون).
 ان يحصل االبوين على المساعدة للوصول الى
اتفاق بينهما استنادا الى المقطع الثاني من
المادة  14aوالمادة  6من الفصل  6او المقطع
الثالث من المادة  15aمن قانون االبوين"
(المادة  3من الفصل  5من قانون
الخدمة االجتماعية)

عنوان الزيارةStorgatan :
العنوان البريدي935 81, Norsjö :
رقم الهاتف0918-140 00 :
البريد االلكترونيinfo@norsjo.se :
الموقع االلكترونيwww.norsjo.se :

