نشرة معلومات

خيارات التبني
هناااائ م اااات االااا ان اراااتبن بنت ااار ت نااا اافطااااا ااا
أستراريا ،ركن عددا قليل جدا من اافطاا بودعو رلت ن  .ا
عام  ،01-2102كاا هناائ  113حارا ت نا ا أساتراريا*،
أكثر من ثلث هته ارحاالت من خارج أستراريا.
ارت ن هو ممارس م تلا تماماا عماا كانات عليا منات سانوات،
حيث ب تاار ارعدباد مان ارنااأل اا ترتي اا ماتوحاا ،بساتييعو
ماان خلر ا ار قاااع عل اى اتصااا م ا ارواراادبن ارمت نااين ريال ا ،
ارحصو عل معلومات عن  ،بل حتى ،بعض ارحاالت،
رؤب فطال بعد ارت ن .
من ارم أ تا م تماما حقوقك يما بتعلق باارت ن  .ااذا كنات
ال تااا ارين متااارددة يماااا إذا كنااات ساااتربين فطالاااك بناساااك ،أ
ستودعين فطالك رلت ن  ،لدبك اركثير من اروقت الت اذ ارقرار.
ال بت ت ارقرار ارن ائ بوض فطالك رلت ن  ،إال بعد الدت .
غضو ذرك ،بمكنك ارتماأل ارمشورة من أي من اروكااالت
ارمتكورة أدناه أ من "خدم دع ارحمل" ارمحلي  ،رمناقش كل
ما بشغلك من اا كار ارمشاعر.
كوينزالند
www.childsafety.qld.gov.au/adoption
نيو ساوث ويلز
http://www.community.nsw.gov.au/docs_menu
/parents_carers_and_families/fostering_and_ad
option/adoption.html
مقاطعة العاصمة االسترالية
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyf
s/adoptions

فيكتوريا
http://www.cyf.vic.gov.au/adoption‐ permanen
t‐ care/more‐ resources/publications/consideri
ng‐ adoption
تازمانيا
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/adoption/a
doption_services
جنوب أستراليا
www.adoptions.sa.gov.au
أستراليا الغربية
https://www.dcp.wa.gov.au/FosteringandAdopt
ion/AdoptionAndHomeForLife/Pages/AllAbou
tAdoption.aspx
المقاطعة الشمالية
http://www.childrenandfamilies.nt.gov.au/Ado
ption/
*للمزيددد مددن القددرا  :اقاارأي مااا نشااره "ارمنتاادا ارنسااائ
أستراريا" عن أبحاث ااخيرة بشأ ارت ن .
تحقق هي "أعادة ارن ار ا ارت نا "Adoption Rethink
أستراريا ،تقدم توصيات بشأ
ممارسات ارت ن ارحاري
ارتغيياارات ارت ا ماان لااأن ا تحسااين ممارسااات ارت ن ا رصااار
ارنساع أسرهن.

للمزيد من المعلومات حول "خدمات دعم الحمل":
إتصل برقم  1300 792 798ـــ إذا كنت تتصل من واليات كوينزالند أو نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا ،أو مقاطعة العاصمة األسترالية.
اتصل برقم  1300 655 156ـــ إذا كنت تتصل من واليات جنوب أستراليا أو غرب أستراليا أو تازمانيا ،أو المقاطعة الشمالية.

Pregnancy Help Australia
www.pregnancysupport.com.au

