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قانون خانواده برای بانوان در انتاریو

تمام بانوان .یک قانون خانواده
از حقوق خود آگاه باشید.
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Le droit de savoir

حمایت از کودک و قانون خانواده
این کتابچه قصد دارد به شما دانش پایه ای از مسايل حقوقی بدهد ،و جایگزین مشاوره و
کمک حقوقی نمی شود .اگر درگیر مسایل قانون خانواده هستید ،برای محافظت از حقوق
خود هر چه زودتر مشاوره حقوقی بگیرید .برای اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی و پرداخت
به وکیل قانون خانواده ،کتابچه ما با عنوان “یافتن کمک برای مشکل مربوط به قانون خانواده:
 ”Finding Help with your Family Law Problemدر وبسایت ما
 www.onefamilylaw.caرا ببینید.

در انتاریو ،قانون خدمات کودک ،نوجوان و خانواده (“ )”CYFSAقانونی است
که هدف آن تأمین حد اکثر منافع کودکان ،محافظت و سلامت آنها میباشد.
قانون  CYFSAمشخص می کند که خدمات مربوط به محافظت از کودکان
باید کودک محور باشد .خدمات مربوط به محافظت از کودکان باید به فکر یک
برنامه عملی با کمترین اخلال و مزاحمت باشد و تمرکز بر ادامه یک محیط
پایدار برای کودک داشته باشد.
این قانون همچنین مشخص می کند که نژادپرستی سیستمی و تبعیض باید
مورد رسیدگی قرار گیرد .تمام خدماتی که به کودکان و خانواده ارائه میشوند
باید حقوق بشر و گوناگونی را رعایت کنند و نژاد ،فرهنگ ،جنسیت و دیگر
مشخصات فردی کودک را در نظر بگیرند.
دولت برای سازمان های بهزیستی کودکان بودجه ای در نظر می گیرد تا به
کودکان زیر  18سال نیازمند به محافظت کمک کند .این سازمان ها معمول ًا
انجمنهای امداد کودکان )CAS( Children’s Aid Societies :یا خدمات
کودک و خانواده نامیده می شوند .نقش انجمنهای امداد کودکان تحقیق و
بررسی درباره ادعاهای سوء استفاده ،ارائه راهنمایی ،همکاری برای کمک به
پایداری خانواده ها ،و در موارد حاد ،خارج کردن کودکان از خانه هایشان است.
این انجمنها از کودکان و جوانان مراقبت می کنند ،آنها را به پرورشگاههای
خانوادگی و فرزندخواندگی میسپارند و از خانواده ها حمایت می کنند.
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وظیفه قانونی شما به عنوان یک والدین محافظت از فرزندتان در مقابل
صدمات و تأمین نیازهای اولیه آنها مانند غذا و پناهگاه است .اگر از نظر CAS
شما به وظیفه خود عمل نمی کنید ،آنها می توانند در مورد خانواده شما
تحقیق کنند.
 CASباید قوانین و مراحل مشخصی را دنبال کند تا تصمیم بگیرد که یک
کودک نیازمند محافظت است یا خیر .پس از اتمام تحقیقات ،مراحل بعدی
مشخص می شود .ممکن است آنها تصمیم بگیرند که نیازی به پیگیری با
خانواده شما نیست یا برای حمایت ،خانواده شما را به یک سازمان اجتماعی
ارجاع دهند.
اگر  CASبدانند که فرزند شما نیازمند محافظت است ،و در خانه از او
محافظت نمی شود ،آنها می توانند فرزندتان را از خانه خارج کنند و او را به یکی
از اعضای خانوادهتان ،یکی از افراد جامعه ،یا یک پرورشگاه خانوادگی بسپارند.

“نیازمند محافظت” به چه معناست؟
قانون  CYFSAتوضیح می دهد که چه زمانی کودکی نیازمند محافظت
است .این امر شامل موارد زیر می شود:
تنها گذاشته شده ،از او مراقبت نشود یا نادیده گرفته شود؛
· اگر او
مورد سوء استفاده قرار گرفته است یا ممکن است قرار بگیرد؛
· اگر او
شاهد بدرفتاری یا خشونت میان بزرگسالان در خانه باشد.

· اگر او
سوء استفاده شامل بدرفتاری فیزیکی ،جنسی و احساسی می شود .طبق
قانون  ، CYFSAمراقب یعنی هر فرد بزرگسالی که مسئولیت نگهداری از
فرزند را بر عهده دارد .مهم نیست کدام یک از والدین یا مراقب ها فرزند را مورد
سوء استفاده قرار می دهند .حتی اگر شما فرزندتان را مورد سوء استفاده قرار
نمی دهید CAS ،می تواند بررسی کند تا دریابد که آیا شما از بدرفتاری آگاه
بودید یا باید آگاه می بودید ،و تلاشی برای توقف آن کردهاید یا نه.
طبق قانون  ،CYFSAکودک به عنوان هر انسانی کوچک تر از  18سال تعریف
می شود .با این وجود ،اگر  CASبرای کودکان  16یا  17سال مداخله کند،
کودک باید با یک توافق نامه داوطلبی موافقت کند (و رضایت دهد) .نمی توان
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بدون رضایت یک فرزند  16یا  17ساله ،او را از خانه خارج کرد.

چگونه  CASبا خانواده ها ارتباط برقرار می کند؟
اگر کسی می داند که کودکی نیازمند محافظت است ،باید  CASرا در جریان
بگذارد .این کار وظیفه گزارش دهی نام دارد.
هر کارشناسی که با کودکان کار می کند ،در صورت شک به بدرفتاری یا بی
توجهی نسبت به یک کودک زیر  16سال ،باید به  CASاطلاع دهد .این امر
شامل معلمان ،پزشکان ،کارمندان اجتماعی ،رهبران مذهبی و کارمندان
مهدکودک می شود .اگر آنها به  CASگزارش ندهند ،ممکن است مجرم
شناخته شوند.
اگر کودک بالای  16یا  17سال باشد ،کارشناس در صورت تمایل می تواند
تصمیم بگیرد که بدرفتاری را به  CASگزارش دهد یا خیر .گزارش دهی برای
این سنین اجباری نیست.
وظیفه گزارش دهی همواره ادامه دارد .به این معنا که حتی اگر فردی یک
بدرفتاری را قبلا گزارش داده است ،در صورت اطلاع از بدرفتاری یا بی توجهی
نسبت به کودک در مواقع دیگر ،باید گزارش دهد.
همچنین خود شما می توانید جهت دریافت کمک با  CASتماس بگیرید.
خشونت خانگی و CAS
اگر شما مورد سوء استفاده قرار می گیرید و به پلیس خبر داده اید CAS ،نیز
ممکن است مطلع شود و به خانه شما بیاید .گاهی اوقات زنانی که مورد سوء
استفاده قرار می گیرند ،مورد تحقیق و بررسی توسط  CASنیز قرار می گیرند.
 CASاین اقدام را انجام می دهد زیرا نگران سلامتی و ایمنی فرزند شما است
که تحت تاثیر سوء استفاده بزرگسالان قرار می گیرد CAS .در تحقیقات خود
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تمرکز بر تأمین حد اکثر منافع فرزند دارد.
در صورت دیدار با کارمند  CASدر خانه شما ،او از شما و فرزندتان سوالاتی
می پرسد ،حتی ممکن است با شریک زندگی تان درباره بدرفتاری گفتگو کند.
اگر  CASاحساس کند که شما اقدامات لازم برای حفظ امنیت فرزندتان در
برابر صدمات را انجام نمی دهید ،ممکن است فرزند شما را از خانه خارج کند
حتی اگر شما بدرفتاری نکرده باشید .بسیار مهم است که با یک وکیل برای
مشورت در مورد بهترین گزینه های موجود برای شما صحبت کنید.

 CASبه چه صورت مداخله می کند؟
گام  :1غربالگری
هنگامی که فردی با  CASتماس می گیرد یا گزارشی می دهد ،کارمند
محافظت از کودک یک بررسی اولیه را انجام می دهد .به این معنا که کارمند
محافظت از کودک اقداماتی انجام میدهد تا در مورد گزارش بررسی کند و
تصمیم بگیرد که آیا نیازی به دخالت  CASدر امور خانوادگی شما وجود دارد
یا خیر .گاهی اوقات  CASتصمیم می گیرد که در این لحظه نیازی به اقدامات
بیشتر وجود ندارد زیرا از شرایط نگهداری فرزند شما راضی است .کارمند
محافظت از کودک همچنین ممکن است خانواده شما را به خدمات موجود در
اجتماع ارجاع دهد.
گام  :2تحقیق
پس از غربالگری (گام  CAS ،)1ممکن است تصمیم بگیرد که تحقیقات را آغاز
کند .در این صورت CAS ،از خانه شما بازدید خواهد کرد تا با شما ،شریک
زندگی شما و فرزندتان گفتگو کند CAS ،همچنین می تواند با افراد خارج از
خانه مانند دیگر اعضای خانواده ،معلمان ،پزشکان یا همسایه ها مصاحبه کند.
مورد تحقیق و بررسی  CASقرار گرفتن بسیار جدی است .اگر به نگرانی های
آنها توجه نکنید ،منجر به مداخله بیشتر  CASمی شود زیرا آنها می خواهند از
امنیت فرزند شما مطمئن شوند .بسیار مهم است که اقداماتی از جانب شما
صورت پذیرد که نشان دهنده همکاری شما با درخواست های معقولانه CAS
و تلاش برای حل مشکلات می باشد .با این وجود ،در صورت تمایل به دریافت
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کمک های حقوقی ،شما حق مشورت با یک وکیل را دارید.
پس از اتمام تحقیقات CAS ،ممکن است به این نتیجه برسد که فرزند شما
نیاز به محافظت ندارد .در این صورت ،مراحل بعدی انجام نمی شود.
گام  :3قرارداد خدمات یا دسترسی به دادگاه
اگر  CASتصمیم بگیرد که فرزند شما نیازمند محافظت است ،اقداماتی
در جهت اطمینان از امنیت فرزند شما انجام خواهد داد .این اقدامات شامل
همکاری با خانواده شما خارج از دادگاه (به صورت داوطلبی) برای تلاش در
جهت حل مشکلات است تا فرزند شما بتواند در خانه شما بماند.
در اغلب موارد هنگامی که  CASخارج از دادگاه با خانواده همکاری می کند،
از شما می خواهد که یک قرارداد خدمات داوطلبی را امضا کنید که شامل
گام هایی است که شما در جهت اطمینان از امنیت فرزندتان خواهید برداشت.
قرارداد خدمات داوطلبی شامل خدماتی مانند دیدارهای داخل خانه ،دوره های
پرورش فرزندان ،مشاوره یا تست مواد مخدر است.
 CASهمچنین ممکن است از شما درخواست کند که توافق نامه مراقبت
موقت را امضا کنید که بر طبق آن  CASحق مراقبت و حضانت فرزند را تا
 6ماه دارد .فرزند بالای  12سال باید این توافق نامه را امضا کند.
اگر از شما درخواست شد تا قرارداد خدمات داوطلبی یا توافق نامه مراقبت
موقت را امضا کنید ،حتماً به خاطر داشته باشید که قبل از امضای اسناد
و مدارک ،مشاوره حقوقی بگیرید .در صورت عدم دریافت مشاوره حقوقی
قبل از امضای مدارک ،شما همچنان باید به دنبال مشاوره حقوقی در اولین
فرصت باشید.
در صورت نیاز به مترجم هنگام دیدار با  ،CASباید بلافاصله به آنها اطلاع
دهید .در صورت نیاز به هر کمک دیگری ،مانند حضور فرد پشتیبان در جلسات
دیدار ،باید به  CASاطلاع دهید.
اگر قرارداد را امضا کنید ولی شروط قرارداد را انجام ندهید CAS ،ممکن است
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فرزند شما را از خانه خارج کند.
پس از امضای قرارداد CAS ،معمولا با خانواده شما در تماس خواهد بود تا
مطمئن شود فرزند شما از شرایط مراقبتی خوب و امنیت برخوردار است و
شما بر طبق قرارداد عمل می کنید.

خارج کردن فرزند از خانه
در صورت تصمیم بر اینکه فرزند شما نیازمند محافظت است و راه دیگری
برای حفظ امنیت او وجود ندارد CAS ،ممکن است فرزند شما را خارج و یا
توقیف کند.
در این صورت ،بلافاصله از مشاوره حقوقی بهره بگیرید.
 CASباید تا  5روز پس از خارج کردن فرزند از خانه به دادگاه مراجعه کند .این
کار اولین حضور در دادرسی محافظت از فرزند نام دارد.
شما باید بلافاصله پس از خارج کردن فرزندتان از خانه ،به دنبال مشاوره
حقوقی و نماینده در دادگاه بگردید .در صورتیکه در اولین حضور ،والدین وکیل
یا شواهد نداشته باشند ،دادگاه معمولا حکم اولیه را بر اساس مدارک CAS
صادر می کند و دادگاه را به تاریخ دیرتر موکول می کند تا والدین بتوانند وکیل
بگیرند.
شما باید هر چه زودتر وکیل بگیرید .آنها با شما در مورد چگونگی برنامه ریزی
برای جلسه دادگاه صحبت می کنند تا بتوانید ماجرا را از زبان خود بیان کنید.
اگر توافقی بین شما و  CASمبنی بر مکان اقامت فرزند صورت نگیرد ،شما
حق درخواست برای دادرسی (محاکمه) را دارید .دادرسی محافظت از کودک
می تواند به پنج نتیجهی مختلف بیانجامد.
شمردن درخواست یعنی بر طبق تصمیم دادگاه ،حکم
· مردود
محافظت از کودک نیاز نیست.
نظارت یعنی فرزند در خانه والدین ،خانواده یا عضو اجتماع می

· حکم
ماند ولی  CASبر آنها نظارت دارد .ممکن است شرایط و ضوابط
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مشخصی برای کسی که از فرزند نگهداری می کند مقرر شود.
· مراقبت موقت در جامعه یعنی یک کودک برای مدت زمان محدودی
تحت حضانت ( CASوالدین رضاعی) قرار می گیرد.
· مراقبت مدید در جامعه یعنی فرزند برای همیشه تحت حضانت
 CASباقی می ماند یا به فرزند خواندگی پذیرفته میشود.
حضانت یعنی حضانت فرزند به یکی از والدین ،بستگان یا عضو

· حکم
اجتماع داده می شود.
در صورتیکه فرزند نتواند نزد والدین خود برگردد ،قانون  CYFSAتاکید بر
اهمیت نگهداری فرزند توسط اقوام دارد.
اگر فرزند شما باید از خانه خارج شود ،می توانید درخواست کنید که فرزندتان
نزد یک عضو خانواده یا دوست بماند CAS .باید خانه آن فرد را مورد ارزیابی
قرار دهد تا مشخص شود او توانایی نگهداری از فرزند را دارد.
اگر هیچ فرد مناسبی برای نگهداری از فرزند شما پیدا نشود CAS ،به دنبال
پرورشگاه یا منزل گروهی خواهد گشت.
برخی انواع بدرفتاری جرم محسوب می شود .طبق مقررات ادارات  ،CASهر
گاه کسی در مورد سوء استفاده فیزیکی یا جنسی به آنها اطلاع دهد ،این ادارت
باید به پلیس گزارش دهند .پلیس در مورد بدرفتاری بررسی می کند و ممکن
است اتهامات کیفری وارد کند .در این صورت ،علاوه بر دادرسی محافظت از
کودک ،یک پرونده جنایی نیز تشکیل خواهد شد .وارد کردن اتهامات کیفری
باعث کنار گذاشتن پرونده محافظت از کودک نمیشود .اگر متهم به ارتکاب
جرمی شدهاید ،باید بلافاصله از یک وکیل جنایی مشاوره حقوقی بگیرید

توقیف در هنگام تولد
اگر  CASنگرانی مهمی برای ایمنی فرزند شما داشته باشد ،در هنگام تولد
فرزند را از شما می گیرد .درست مانند مواقع دیگر CAS ،باید دلایل روشنی
برای این اقدام داشته باشد.
به عنوان مثال ،در موارد زیر احتمال دارد  CASنگران ایمنی فرزند شما باشد:

8

flew

— قانون خانواده برای بانوان در انتاریو

قانون خانواده برای بانوان در انتاریو

قبلی شما تحت نگهداری  CASهستند؛
· فرزندان
· شما مشکل جدی مصرف مواد مخدر و الکل دارید؛
 خانمان هستید یا در محیطی ناامن زندگی می کنید؛ یا
· شما بی
 های دیگری مانند سلامت ذهنی و احساسی شما.
· ناپایداری

خلاصه
اقدامات و جلسات دادرسی درباره محافظت از کودک بسیار پیچیده هستند و
به سرعت پیش می روند .اگر فرزند شما از خانه برده شود CAS ،باید تا پنج
روز بعد پرونده را به دادگاه ببرد.
همچنین زمان بندیهای بسیار دقیقی برای طول مدت مراقبت رضاعی موقت
از کودک وجود دارد .بیشترین زمان نگهداری از کودک زیر  6سال  12ماه
است .برای کودک  6ساله یا بزرگ تر بیشترین زمان  24ماه است .در پایان این
دوره ،دادگاه باید کودک را به والدین ،عضو اجتماع یا خانواده برگرداند یا او را
تحت حضانت مداوم جامعه (شاید فرزندخواندگی) قرار دهد.
به همین خاطر بسیار مهم است که هر چه زودتر به دنبال مشاوره حقوقی
باشید تا دریابید چه باید کرد تا فرزندتان برگردانده شود.
اگر  CASفرزند شما را از خانه خارج می کند ،در اسرع وقت مشاوره
حقوقی بگیرید .مطمئن شوید که وکیل شما در امور قانون محافظت از
کودک تجربه دارد .شما می توانید با  Legal Aid Ontarioیا Justice Net
تماس بگیرید.

اگر فرانسوی زبان هستید و در انتاریو زندگی می کنید ،از حق دسترسی به خدمات زبان فرانسه در جریان اقدامات دادگاه خانواده
برخوردارید .برای اطلاعات بیشتر در مورد حقوق خود با یک وکیل ،دفتر حقوقی جامعهی خود ،یا خط پشتیبانی  Femaideبا
شماره  ،1-877-336-2433یا با تلهتایپ به شمارهی  1-866-860-7082تماس بگیرید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به خدمات به زبان فرانسه به وبسایت ما به آدرس زیر مراجعه کنید:
 www.undroitdefamille.caیا www.onefamilylaw.ca

www.onefamilylaw.ca
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عنوانهای موجود در بارهی قانون خانواده*
	.1حل اختلاف به شیوهی جایگزین و قانون خانواده
 .2محافظت از کودک و قانون خانواده
 .3کمک هزینهی فرزند
 .4قانون کیفری و قانون خانواده
 .5حضانت و دسترسی به فرزند
 .6قراردادهای خانوادگی
 .7داوری قانون خانواده
	.8مسائل قانون خانواده برای زنان مهاجر ،پناهنده و بدون مدرک اقامت
	.9یافتن کمک برای حل مشکلات خود در زمینه قانون خانواده
	.10چگونه دارایی بر طبق قانون خانواده تقسیم می شود
 .11ازدواج و طلاق
 .12کمک هزینهی همسر
کتابچه در چند فرمت موجود است .لطفاً برای اطلاعات بیشتر از  www.onefamilylaw.caدیدن کنید .مطالب

* این
بیشتر در وبسایت ما به شما کمک می کند تا با حقوق خود در قانون خانواده آشنا شوید.
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