بحث های همکاری
معلومات از سوی گروه قانون فامیلی

بحث همکاری چیست؟
بحث های همکاری فرصت ها را برای والدینی که از هم جدا شده اند
در راستای رسیدن به تفاهم مشترک پیرامون مالقات ها ،تهیه مسکن ،حراست و
تامین نفقه برای طفل فراهم می سازد " .معیار" عبارت از ایجاد همکاری بوده که
به بهترین نفع طفل باشد.
اطفال سزاوار ماحول مناسب اند و این مسئولیت به شما منحیث والدین طفل
برمیگیردد تا راه حل های را جستجو کنید که مناسب حال کودک تان باشد.
با آنکه شما باهم مشترکا ً زندگی نخواهید داشت ،اما باید مکلفیت های والدین را بگونه
ی مشترک به پیش ببرید.
شما منحیث والدین مسئولیت دارید تا در رابطه به مسائلی که باید مورد رسیدگی قرار
گیرند و اینکه کی ها باید کدام نوع اقدامات را انجام دهند ،تصمیم اتخاذ نمایید.
این کار چگونه صورت
خواهد گرفت؟
بحث های همکاری بگونه ی داوطلبانه و رایگان صورت میگیرند .بحث بین ½1–1
ساعت را در بر میگیرد.
در بعضی حاالت ،بخاطر رسیدگی به مسائل اطفال به بحث های
بیشتر نیاز می باشد.
برای طفل نیز زمینه این مساعد خواهد شد تا معلومات را دریافت نماید و بتواند
در زمینه اظهار نظر کند .توافقاتی که بین والدین صورت میگیرند بگونه ی
شفاهی یا کتبی خواهند بود.

محکمه قانون فامیلی نیز میتواند با والدینی که روی مسائل توافق حاصل کرده اند در
جهت تدوین موافقتنامه های قانونی کمک کند -هرگاه این کار به نفع طفل بوده باشد .این
بحث ها ثبت نمیشوند و هیچگونه سوابقی از این بحث ها نگهداری نمیشود.
مایانی که در محاکم قانون فامیلی کار میکنیم کارمندان آموزش دیده اجتماعی هستیم و پابند به حفظ
محرمیت می باشیم .نقش ما در بحث های همکاری بمثابه تنظیم کننده مجلس می باشد.
به کجا باید مراجعه کنید؟
شما میتوانید به محکمه قانون فامیلی از طریق شماره تلیفون شهرداری
 + 46 (0)918-140 00به تماس شوید و میتوانید ما را در شهر  Norsjöدر شعبات
Norsjö

شهرداری به آدرس  Storgatan 67دریابید .برای معلومات بیشتر ،به آدرس ذیل
مراجعه

کنیدwww.norsjo.se/samarbetssamtal:

" شهرداری مسئولیت تامین موارد زیر را دارد:
 حصول اطمینان از اینکه برای والدین فرصت بحث
تحت مدیریت متخصصین فراهم شود و هدف آن تمرکز
روی رسیدن توافق والدین در خصوص حراست ،تهیه
مسکن ،مالقات ها ( بحث های همکاری) باشد؛ و
 حصول اطمینان از اینکه والدین در رسیدن به توافق حسب فصل
 ،6بخش  ،6بخش  ،14aفقره دوم ،یا بخش  ،15aفقره سوم،
قانون والدین کمک دریافت کنند".
( قانون خدمات اجتماعی ،فصل  ،5بخش )3
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