مفهوم گزارش
بخش ۲۱۱
اهنما� برای زنان
ر ی
این سند مختص ز ن
نا� است که از ایشان "گزارش بخش  "۲۱۱خواسته شده (گاهی به آن"گزارش حضانت و
ت
دس�یس به فرزند" ی ز
ن� اطالق میشود) .ممکن است هم شما و هم همرس سابقتان به این فکر بیافتید که
ض
از قا� درخواست نمایید تا دستور گزارش بخش ۲۱۱را بدهد ،یا ت
ح� اگر هیچ یک از شما درخواست نکرده
باشید ،ممکن است خود ض
قا� دستور آن را صادر کند .این سند حاوی اطالعات اولیه است با این حال
ق
حقو� محسوب نمیشود .در صورت امکان ،از یک وکیل جویای کمک باشید.
توصیههای

گزارش بخش ۲۱۱چیست؟
ن
قانو� مواجه با مشکل خانواده که والدین نمیتوانند در مورد مسائل
گزارش بخش  ،۲۱۱در پروندههای
ش توسط کارشناسان ب�طرف نوشته
مربوط به فرزندپروری با هم به توافق برسند ،تنظیم میشود .این گزار 
شده و اطالعات مربوط به فرزندان و ی ن
طرف� را در اختیار قضات قرار میدهد.
این سند حاوی مشاوره
ق
حقو� نیست .اگر شما
یا فردی که برای شما
اهمیت دارد به مشاوره
ق
حقو� نیاز دارید،
خواهشمند است با یک
وکیل مشورت کنید.

در بخش ( ۲۱۱)۱قانون حقوق خانواده آمده است:
ارزیا�… یک یا چند مورد زیر ی ن
تعی� کند:
طبق بخش ( ،۲۱۱)۱دادگاه میتواند شخیص را برای ب
ق
حقو� یک خانواده
(الف) نیازهای یک کودک در ارتباط با اختالف

ق
حقو� یک خانواده
(ب) نظرات یک کودک در ارتباط با اختالف
ق
توانا� و تمایل ییک از ی ن
حقو� یک خانواده برای برآوردن نیازهای
طرف� در مورد اختالف
(ج)
ی
کودک.

به طور کیل ،گزارشهای بخش ۲۱۱معموال ً به دو دسته تقسیم میشوند:

گ
ت
اطالعا� است در مورد نظر کودک ن
مب� بر این که میخواهد با کدامیک از والدین زند�
•"گزارش نظرات کودک"
کند یا اوقات خود را بگذراند .این گزارشات معموال ً خییل کوتاه هستند.

ت
ن
ین
همچن� نظرات کودک است.
اطالعا� در مورد نیازها و
طوال�تر بوده و شامل
•" گزارش کامل بخش "۲۱۱معموال ً
ت
ن
ت
ز
اطالعا� در مورد والدین و ح� ممکن است در مورد م�ل و سبک فرزندپروری شما باشد.
به عالوه شامل

چه افرادی میتوانند گزارش بخش ۲۱۱را تهیه نمایند؟
افراد زیادی میتوانند گزارش بخش ۲۱۱را بنویسند .میتوان این "گزارش نویسان" را به دو گروه اصیل تقسیم کرد:
دادگس�ی ،کارمندان ن
ت
ت
دادگس�ی خانواده کار میکنند.
استا� هستند که در رسارس ب�یس در مراکز
•مشاوران خانواده
ش کامل بخش ۲۱۱را تهیه نموده و طیف وسیعی از خدمات
ایشان میتوانند هم گزارش نظرات کودک و هم گزار 
ق
ز
دیگر از جمله مشاورههای کوتاه مدت ،آموزشهای حقو� و میانجیگری را ین� ارائه دهند .اگرچه برای این خدمات
ت
دادگس�ی موظفند
هزینهای دریافت نمیشود اما ممکن است زمان انتظار وجود داشته باشد .مشاوران خانواده
گ
دوره آموزش خشونت خانواد� را بگذرانند و در گزارشات خود از تستهای روانشنایس استفاده نمیکنند.
•ارزیابان خصویص (شامل مددکاران اجتماعی ،روانشناسان و مشاوران ن
بالی�) ی ز
ن� کارشناسان دیگری هستند که
میتوانند گزارش بخش  ۲۱۱را بنویسند .غالباً گز ت
ارشا� که توسط ارزیابان خصویص تهیه میشود از گزارشهای
ن
ت
طوال�تر بوده و ممکن است شامل تستهای روانشنایس باشد .این افراد برای خدمات
دادگس�ی
مشاوران خانواده
گ
ز
ز
خود هزینه دریافت میکنند و ممکن است زمان انتظار ین� وجود داشته باشد .هرچند یم�ان مبلغ بست� به هر
ارزیاب متفاوت خواهد بود ،اما برای گزارش کام ل بخش  ۲۱۱مبلغی در حدود  ۱۵۰۰۰دالر باید در نظر گرفت .اگر
بخواهید کارشناس دومی را استخدام نموده تا کار ارزیاب اولیه را مرور نماید ،یا اگر الزم باشد که ارزیاب در دادگاه
ض
بیش� شود .ث
حا� شده و شهادت دهد  ،ممکن است هزینه آن خییل ت
اک� گزارش نویسان برای حضور در دادگاه
یک صورت حساب جداگان ه صادر میکنند .با توجه به دستور ض
قا� ،هزینه ارزیاب خصویص توسط شما ،یا همرس
سابقتان پرداخت میشود و یا به طور ت
مش�ک ی ن
ب� شما و همرس سابقتان تقسیم میگردد.

دستور به تهیه یک گزارش
ش بخش ۲۱۱از ض
ش بخش ۲۱۱باید به دستور ض
قا� کار نسبتاً
قا� تهیه شود .معموال ً درخواست صدور دستور تهیه گزار 
گزار 
ن
ض
بگ�د .اگر گزارش
سادهای است .با این وجود ،زما�که گزارش تهیه شد ،احتمال زیادی وجود دارد که قا� توصیهها را در نظر ی
مطلوب و به نفع شما نباشد ،بسیار دشوار میتوان آن را مغلوب کرد.
ت
اطالعا�
بنابراین ،قبل از درخواست یا موافقت برای تهیه گزارش ،ابتدا باید برریس کنید که آیا گزارش واقعاً الزم است یا اینکه
که باید در برابر دادگاه قرار دهید را میتوانید به روش دیگری ارائه دهید.
ت
دادگس�ی خانواده بخواهید یک گزارش بخش ۲۱۱تهیه کند ،نمیتوانید فرد تهیه کننده گزارش
اگر قصد دارید از یک مشاور
را انتخاب کنید.
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اگر قصد دارید از یک ارزیاب خصویص بخواهید یک گزارش بخش ۲۱۱تهیه کند ،قبل از اینکه با شخص خایص به توافق
برسید ،مهم است که شما یا وکیلتان از وی سؤاالت زیادی پب�سید.

پرسشهای مهم هنگام انتخاب ارزیاب
گ
آیا تجربه خشونت خانواد� داشتهاید؟

گ
گ
در قانون خانواده ،اصطالح "خشونت خانواد�" شامل آزار جسمی ،عاطفی ،جنیس و مایل است .اگر تجربه خشونت خانواد�
گ
ئن
مطم� شوید که فرد تهیه کننده گزارش ،در زمینه خشونت خانواد� آموزش دیده و
از طرف همرس سابقتان بوده ،باید
گ
شناسا�
تخصص دارد .در بسیاری از موارد مربوط به خشونت خانواد� ،زنان بر این باورند که ارزیاب موارد سوء استفاده را
ی
ن
کرده و برای ایمن نگه ت ن
ارزیابا� که آموزش خاص در مورد خشونت
ها� میکند .با این حال،
داش� ایشان و فرزندانشان توصیه ی
گ
خانواد� ندیدهاند ،غالباً آن را نادیده گرفته یا از آن برداشت اشتباه میکنند .ت
ح� اگر ارزیاب موافقت کند که خشونت رخ
داده ،با این حال امکان دارد به شما توصیه کند فرزندپروری را با ویل دیگر به ت
اش�اک بگذارید.

یادگ�ی زبان انگلییس هستید؟
آیا در حال ی
اگر یک زبانآموز انگلییس هستید یا ت
ح� اگر تسلط کامل به آن دارید ،شاید برایتان مفید باشد که در ی ن
ارزیا� ،از ترجمه
ح� ب
ت
ئن
روانشناخ� که گاهاً
مطم� شوید که آنچه از شما خواسته میشود را میفهمید .تستهای
شفاهی یا ترجمه استفاده کنید تا
ن
ن
توسط ارزیابان خصویص استفاده میشوند" ،استاندارد" هستند ،بدین مع� که تمام افراد دقیقاً تستهای یکسا� میدهند،
این تستها به زبان انگلییس و توسط افراد انگلییس زبان طراحی شده است.

آیا بومی هستید؟
تهیه گزارش بخش  ۲۱۱بخصوص برای شما به عنوان یک فرد بومی شاید
چالش بر ی ز
تأث�ات استعمار دانش
انگ� باشد ،چرا که ارزیاب لزوماً در مورد ی
ندارد یا درمورد تعصبات خود یا نژ ت
ادپرس� سازمانیافته آموزش کامل ندیده
است .اگر از یک ارزیاب خصویص میخواهید تا گزارش بخش  ۲۱۱را برایتان
بنویسد ،شاید ت
به� باشد از وی پب�سید که آیا آموزش خایص دیده که به
ایشان کمککند تا کار با مردم بومی را با ت
خ�.
اح�ام و ایمن انجام دهند یا ی

تهیه گزارش بخش ۲۱۱
بخصوص برای شما
بعنوان یک فرد بومی شاید
چالشبر ی ز
انگ� باشد.

آیا استطاعت مایل تهیه گزارش را دارید؟
ین
همچن� باید در مورد مقدار هزینه گزارش و اینکه چه کیس و به چه نحوی باید پرداخت شود ،پب�سید (به عنوان مثال آیا
همرس سابق شما هزینه گزارش را از قبل پرداخت کند و بعداً شما آن را پس دهید یا اینکه هر دو به صورت جداگانه به
ارزیاب پرداخت کنید؟).
اگر شما و همرس سابقتان نتوانید درمورد انتخاب شخص ارزیاب خصویص به توافق برسید ،ممکن است ض
قا� یک نفر را
برگزیند.
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کار با ارزیاب
ت
ت ض
اطالعا� را در دستورکار
اهنما� میکنند که چه نوع
وق� قا� دستور تهیه گزارش بخش  ۲۱۱را میدهد ،به گزارش نویسان ر ی
خود قرار دهند.
اگر شما و همرس سابقتان یک ارزیاب خصویص استخدام کنید ،وکالی شما هم توافقنامه ت
مش�یک را به ارزیاب ارسال کرده
که اطالعات اسایس در مورد پرونده شما ،مسائل مورد اختالف در فرزندپروری و سایر مواردی که ض
قا� نیاز به اطالعات در
آن زمینه دارد را شامل میشود .این توافقنامه شامل اسناد و مدارک و سایر اطالعات مورد نیاز برای به ت
اش�اکگذاری و نحوه
پرداختها ی ز
ن� خواهد بود .توافقنامه شاید حاوی مقرر تا� باشد مانند اینکه هیچ یک از والدین نباید بدون توافق ویل دیگر
اسناد ت
اهنما� میکند.
بیش�ی را در اختیار ارزیاب قرار دهد .اگر وکیل دارید ،ایشان در اینباره شما را ر ی
ن
ت
گزارش نویسان معموال ً هر نوع سند مربوط به پرونده را برریس کرده و ت
"معتمدا�"
فهرس� از افراد دیگر یا
ح� ممکن است
ت
اطالعا� که الزم است ارائه
که میتوانند درباره فرزندان شما بگویند را بخواهند .در صورت امکان ،از یک وکیل درمورد نوع
بگ�ید.
دهید و اسامی افرادی که باید به گزارش نویس دهید ،مشاوره ی

گزارشهای بخش  ۲۱۱چگونه در دادگاه استفاده میشود؟
گزارشهای بخش  ۲۱۱مانند مدارک دادگاهی دیگری نیست .گزارش نویس مجاز است اطالعات درباره حقایقی که شما و
همچن� نظر خویش درباره این حقایق را به ض
ین
قا� ارائه دهد .قضات تمایل زیادی دارند تا
همرسسابقتان به وی دادهاید و
مطل� که گزارشنویس گفته مخالفید ،شاید مجبور شوید از او بخواهید برای
بر مفاد این نوع گزارشها استناد کنند .اگر با ب
ن
طرف�).
گو� به دادگاه بیاید (پرسش و پاسخ از جانب ی
پاسخ ی

گزارشهای بخش  ۲۱۱مانند مدارک دادگاهی دیگری نیست.
گزارشنویس مجاز است اطالعات درباره حقایقی که شما و
ین
همچن� نظر خویش درباره
همرسسابقتان به وی دادهاید و
این حقایق را به ض
قا� ارائه دهد.
4
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چگونه باید آماده شوید؟
بگ�ید.
در اینجا به چند نکته در مورد آماده شدن برای مالقات با یک گزارش نویس میپردازیم که باید آنها را مد نظر ی
Qگزارش نویس قابلیت فرزندپروری شما و ویل دیگر را با مشاهده فرزندان ،مصاحبه با ایشان و مصاحبه با هر یک
گ
ارزیا� به طور معمول شامل یک دیدار در ن ز
م�ل است .ارزیاب درباره زند�اتان
ارزیا� خواهد نمود .ب
از والدین ،ب
ض
ز
چ�ی که بگویید ممکن است در گزارش درج شده و به طرف مقابل و قا� داده شود.
ها� میکند .هر ی
پرسش ی
Qگزارش نویس مشاور شخیص نیست و هدف از این جلسه به ایجاد احساس ت
به�ی در شما کمک نمیکند ،بلکه
جمعآوری اطالعات است .احتماال ً این دیدار با مالقاتهای دیگر که با یک مشاور داشتهاید کامال ً متفاوت خواهد
بود.
Qگزارش نویس احتماال ً از شما میخواهد که یک فرم رضایتنامه را امضا کنید و باید "رضایت آگاهانه" را برای
توانا� شما برای عدم رضایت درباره نحوه
شما توضیح دهد .هنگامیکه دادگاه دستور تهیه گزارش را صادر کرد ،در ی
ت
ها� وجود دارد .به عنوان مثال ،ممکن است شما مایل
استفاده از اطالعا� که به گزارش نویس میدهید ،محدودیت ی
نباشید که نتایج تستتان در گزارش ذکر شود ،اما به هرحال ارزیاب به دلیل حکم دادگاه میتواند آن را درج کند.
ئن
Qسعی کنید
مطم� شوید که از مدت زمان مالقات گزارش نویس با شما ،آگاهی داشته باشید .در برخی موارد،
جلسه میتواند تا هشت ساعت طول بکشد.
Qآب و غذا بیاورید .ممکن است وقت ف
ح� زمان ت
کا� برای خوردن میان وعده و ت
اس�احت برای آب یا قهوه نداشته
اس�احت کنید .اگر هنگام نیاز به وقت ت
باشید .در طول جلسه ،در صورت نیاز میتوانید درخواست وقت ت
اس�احت
گزارش نویس به شما اجازه آن را نداد ،باید وكیل خود را در جریان قرار داده یا در مورد آنچه اتفاق افتاده یادداشت
ق
حقو� مطرح نمایید .شاید برخی از تستها بدون وقفه باشد ،بنابراین ت
به�
تهیه كرده تا بتوانید هنگام مشاوره
ن
ت
ت
سالم� قبل از �ش وع هر تست برای یک نوشید� ،میان وعده یا استفاده از رسویس بهداش� ،یک
است برای حفظ
وقت ت
بگ�ید.
اس�احت کوتاه در نظر ی
Qبا گزارش نویس رفتار حرفهای داشته و خوش برخورد باشید .گزارش نویس در مورد رفتار شما گزارش میدهد و
این اطالعات در اختیار دادگاه قرار خواهدگرفت .آگاه باشید که شاید گزارش نویس نسبت به شما مؤدب و حرفهای
نبوده و ت
م�ل یا ظاهر شما نظرات منفی دهد .مجدداً ،در صورت بروز ی ن
ح� در مورد ن ز
چن� موردی باید وكیل خود را
ق
در جریان قرار داده یا در مورد آنچه اتفاق افتاده یادداشت تهیه كرده تا بتوانید هنگام مشاوره حقو� مطرح نمایید.
ت
روانشناخ� بدهید  -این
Qاگر گزارش نویس یک ارزیاب خصویص باشد ،ممکن است از شما بخواهد تست
چهارجوا� انجام یگ�د .اگر فکر
تستها اغلب چند گزینهای بوده و ممکن است کامپیوتری یا با مداد و پاسخنامه
ب
کردید در نتایج تست مشکیل وجود دارد ،شاید الزم باشد برای برریس نتایج یک ارزیاب خصویص دیگر استخدام
کنید ،زیرا ارزیاب پاسخ تست را به وکیل یا دادگاه نمیدهد ،بلکه فقط به یک ارزیاب واجد �ش ایط دیگر نشان
میدهند.
Qگزارش نویس ممکن است سؤاالت را بسیار کیل و یا به نحوی پب�سد که پاسخ به آن باز باشد .در صورت امکان،
روی موضوعی که در حال ض
حا� در برابر دادگاه مطرح است ،تمرکز کنید .گاهی اوقات گزارش نویسان ممکن است
ت
سؤاال� پب�سد که مربوط به پرونده دادگاه شما
درباره گذشته شخیص شما سؤال کنند  -اگر گزارش نویس از شما
نیست (به عنوان مثال ،اگر ارزیاب درباره روابط عاشقانه گذشته شما پرسید) ،صادقانه و در ی ن
ع� حال مخترص
بگویید.
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ت
اطالعا� در مورد نحوه یا� که در مورد ویل دیگر صحبت میکنید را در گزارش ثبت
Qگزارش نویس ممکن است
رفتارها� که برایتان نگران کننده است را بیان
نماید .هنگام ابراز دغدغههایتان ،سعی کنید مثالهای خایص از
ی
کنید  .صادق بوده و از کاربرد کلمات توصیفی جامع مانند "همیشه" و "هرگز" خودداری کنید ،در عوض "اغلب"
زما� که طرف مقابل به طور رسمی بیمار ن
یا "به ندرت" را بکار بب�ید .تا ن
روا� تشخیص داده نشده ،نباید درمورد
ح� اگر در سیستم حقو�ق
تشخیص بیماری وی و این که همرس سابقتان بیمار ن
روا� است حدس و گمان بزنید .ت
از همرس سابق شما به شیوههای رسمی (مانند "طرف مقابل" یا "خوانده" استفاده شود) ،معموال ً ت
به� است هنگام
گ
ارزیا� ،به ساد� نام کوچک وی را خطاب کنید.
ب
Qگزارش نویس شاید از شما بخواهد در مورد فرزندان خود ی ز
ن� صحبت کنید .سعی کنید بامالحظه و دقیق باشید.
باید نشان دهید که نیازهای فردی فرزندان را جدا از خواسته خود یا ویل دیگر ،درک میکنید .اگر در مورد فرزندان
هرگونه دغدغه یا� دارید سعی کنید مشخص و صحیح باشید ،مخصوصاً هنگام توصیف کاری که فرزندتان انجام
داده یا گفته است.
Qاگر مورد خشونت قرار گرفتهاید ،صحبت در مورد آنچه اتفاق
تأث� شدید خشونت روی شما و اینکه آیا هنوز هم نگران
افتاده ،ی
ن
ایم� خود هستید ،اهمیت دارد .تجربه خود در مورد خشونت
نگ�ید زیرا اطالعات مهمی است که دادگاه باید
را دست کم ی
بگ�د .با این حال ،باید توجه داشته باشید که برخی از
در نظر ی
ارزیابان لزوماً در زمینه درک خشونت آموزش ندیدهاند و ممکن
است احساس کنید که آنها مفید نبوده یا شما را باور نمیکنند.
Qپس از اتمام قرار مالقات ،باید در ارسع وقت درباره آنچه
گذشت و آنچه گفته شد یادداشت برداری کنید .هر گونه
دغدغه دیگری که داشتید را به آن اضافه کنید .اگر ارزیاب
ت
هنگام ت ن
اطالعا� که به وی دادهاید اشتباه
نوش� گزارش در مورد
گ
کند ،این یادداشتها میتواند به شما و وکیلتان برای آماد�
برای دادگاه کمک کند.
ی بریزید که پس از جلسه
Qمالقات با گزارش نویس میتواند تجربهای بسیار پرتنش باشد .در صورت امکان ،برنامها 
ارزیا� با یک دوست ،مشاور یا یک فرد حمایتگر دیگری مالقات کنید.
ب
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اگر گزارش بخش  ۲۱۱عادالنه یا دقیق نباشد چه ق
اتفا� میافتد؟
ت
اع�اض در مورد گزارشهای بخش  ۲۱۱در دادگاه ،اغلب دشوار ،اما امکان پذیر است.
ت
نادرس� درباره شما باشد ،باید هنگام شهادت در دادگاه آن را مطرح نمایید یا شاهدی را فراخوانید
اگر گزارش حاوی اطالعات
ت
ز
چ�ی که به وی گفتید
که میتواند نسبت به نادرس� حقایق موجود در گزارش شهادت دهد .اگر گزارش نویس در مورد ی
گ�ی اشتباهی کرده باشد ،شاید الزم باشد دلیل اشتباه گزارش نویس را برای ض
قا� توضیح دهید .به عنوان مثال ،اگر
نتیجه ی
ن
ماش� امتناع ورزد ،ممکن است گزارش نویس بگوید که شما
فرزند شما برای مالقات با همرس سابق شما از پیاده شدن از ی
به فرزند خود میگویید که با ویل دیگر وقت نگذراند ،اما شما میتوانید توضیح دهید که فرزند از ویل دیگر میترسد و چرا.
ت
روانشناخ� انجام شده اشکایل وجود داشته باشد ،شما یا وکیلتان باید گزارش
ش بخش  ۲۱۱و یا هر نوع تست
اگر در گزار 
ن
طرف�" نامیده میشود) .اگر با
نویس را به عنوان شاهد فراخوانده و از ایشان سؤال کنید (این "پرسش و پاسخ از جانب ی
ارزیاب خصویص کار میکنید ،برای حضور وی در دادگاه باید هزینه ف
اضا� پب�دازید .به عالوه شاید مجبور شوید برای بازبی�ن
نتایج تستتان و کمک به آماده سازی وکیلتان ،به یک ارزیاب خصویص دیگر حقالزحمه پب�دازید.
هرچند ت
وق� خود در دادگاه وکالتتان را برعهده دارید ،اجازه دارید که "پرسش و پاسخ از جانب ی ن
طرف�" را انجام دهید ،اما
باید آگاه باشید که کار بسیار دشواری است .در صورت امکان سعی کنید ت
ح� فقط برای این مرحله از دادریس از یک وکیل
بگ�ید.
کمک ی
اگر فکر کردید که ارزیاب خصویص یغ�حرفهای بوده ،میتوانید به نهادهای حاکم بر ایشان شکایت کنید .نهادهای حاکم
عبارتند از مددکاران اجتماعی کالج ب�یس ،انجمن مشاوران ن
بالی� ب�یس و کالج روانشناسان ب�یس  -نهاد حرفهای هر گزارش
تأث� شدیدی در پرونده دادریس شما داشته باشد اما
نویس در گزارش ایشان ذکر میشود .بعید به نظر میرسد این شکایات ی
ممکن است در آینده با موضوع خانواده شما مرتبط باشد و در محافظت از عموم نقش داشته باشد.
ت
جنسی� یا
اگر احساس کردید گزارش نویس در گزارش بخش  ۲۱۱شما را مورد تبعیض قرار داده (به عنوان مثال اگر به دالیل
بگ�ید .از ن
نژادی با شما بدرفتاری شده) ،شاید ت
زما� که مورد تبعیض
به� باشد شکایت به دادگاه حقوق ب�ش ب�یس را در نظر ی
قرار گرفتید یک سال فرصت دارید شکایت خود را مطرح کنید.

هرچند ت
وق� خود در دادگاه وکالتتان را برعهده دارید ،اجازه دارید
که “پرسش و پاسخ از جانب ی ن
طرف�” را انجام دهید ،اما باید آگاه
باشید که کار بسیار دشواری است .در صورت امکان سعی کنید
ت
بگ�ید.
ح� فقط برای این مرحله از دادریس از یک وکیل کمک ی
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صدها زن در موقعیت فعیل شما بودهاند و افراد زیادی
هستند که میتوانند در این زمان چالش بر ی ز
انگ� به شما
کمک کنند.
حرکت به جلو
شاید برای ت ن
گرف� گزارش بخش  ۲۱۱حق انتخاب داشته یا نداشته باشید .یا ممکن است گزار�ش
بگ�ید
ی
که ناعادالنه یا نامهربان باشد ،اما به خاطر بسپارید که شما بیش از یک گزارش هستید.
بگ�ید .گروههای والدین مجرد را پیدا کرده ،با
شما را تشوی 
ق میکنیم که از جامعه خود حمایت ی
والدین دیگر به صورت آنالین ارتباط برقرار نموده ،یا با مرکز یا خانه انتقال زنان محیل خود در ارتباط
گ�ی " "۲۱۱با ب�یس ۲۱۱از هر ن
تلف�
باشید تا درباره کمک در جامعه خود اطالعات کسب کنید .با شماره ی
بگ�ید تا به خدمات نزدیک به ن ز
م�ل ،متصل شوید .روند دادگاه خانواده
در ب�یس میتوانید تماس ی
تنها� زیادی کرده و ممکن است احساس کنید که هیچکس نمیفهمد که به شما
میتواند ایجاد حس ی
چه میگذرد ،صدها زن در موقعیت فعیل شما بودهاند و افراد زیادی هستند که میتوانند در این
زمان چالش بر ی ز
انگ� به شما کمک کنند.

ت
دف� ما در قلمرو بدون اسکان
اسیکدبلیوایکسدبلیویو۷امایاساچ []Skwxwu7mesh
اسکوامیش ،و مردمان ( Tsleil-Waututhبورارد) و
( xʷməθkʷəy̓əmموسکوویم) واقع شده است.
516 Richards St, Vancouver, BC V6B 3A2
236-317-9000 | intake@womenslegalcentre.ca
womenslegalcentre.ca

تهیه این راهنما سخاوتمندانه
از طریق بودجه مرکز زنان
ت
جنسی� در کانادا
و برابری
امکانپذیر شده است.

نز
هاوکی�
گردآوران هییل هریماک و کیم
ن
ت
از کادر و داوطلبان رایز و همه کسا� که تجربیات و تخصص خود را به اش�اک گذاشتند سپاسگزاریم.
ترجمه توسط موزايیک .طراحی گرافیک توسط نادن رنبای.
عکسها توسط عکاس بومی ،ملودی چاریل ،متولد و بزرگ شده در آهوسات که با
افتخار نوو چاا – نولت را خانه خواندmelodycharlie.com .
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این سند حاوی مشاوره
ق
حقو� نیست .اگر شما
یا فردی که برای شما
اهمیت دارد به مشاوره
ق
حقو� نیاز دارید،
خواهشمند است با یک
وکیل مشورت کنید.

