اين معلومات براساس زير ماده (24آ )5از قانون مصوبه سال  1691و
ماده آ 36از مقررات نکاح سال  1693ارائه شده است.

سعادت هميشگی...
قبل و بعد از ازدواج
معلومات برای زوج هايی که
قصد نکاح دارند

قوت دادن به نکاح خود
قبل از نکاح :تعليم برای ازدواج
رابطه زناشويی قوی و مقاوم ،شما را برای تغييرات و سختی های زندگی تيار می سازد .ايجاد
مهارت های اوليه برای برقرارکردن ارتباط خوب و رابطه زناشويی مطمئن ،مهم است ،تا که در
اوقات سخت به استفاده ازاين مهارت ها تکيه کرده بتوانيد.
تعليم قبل از نکاح ،با فراهم ساختن مهارت ها و معلومات برای به وجود آوردن ازدواج های دائم
العمر ،زوج ها را برای ازدواج آماده می کند .همچنين دوره هايی برای تحقيق و تعليم برای مسائل
اضافی و پيچيده ای که اوالدان تولد شده از نکاح قبلی ،به زندگی نوی شما می آورند ،موجود
می باشند.

در دوران ازدواج :مشوره فاميلی
حفظ رابطه زناشويی درراه صحيح هميشه راحت نيست .در رابطه زناشويی ممکن است در مراحل
مختلف از زندگی مشکالتی اتفاق بيفتد .وقتی که درلحظه ای زندگی ناآرام است ،معنی اش اين نيست که
رابطه زناشويی شما گرفتار مشکلی شده ،اين شايد عالمتی باشد که شما به کمک ضرورت داريد.
مشوره فاميلی به زن و شوی کمک کرده می تواند تا تغييرات بسياری که در دوران زندگی مشترک
آنها اتفاق می افتد را تحمل کرده و با آنها مدارا کنند ،مثل موارد شخصی و مابين شخصی که مربوط به
اوالدان و فاميلی می شود .مشاورين فاميلی به شما کمک کرده می توانند تا مشکالت عاطفی را با
همسرتان يا شريک زندگی خود حل و فصل نماييد ،يا درمورد مسئوليت های اوالد داری خود موافقت
کرده بتوانيد.

ناکامی در زندگی زناشويی :حل و فصل دعوای فاميلی

ازدواج مهم است
نکاح خوان رسمی شما اين سند را به دست شما می دهد ،چون تصميم گرفتن برای نکاح يکی از
کالن ترين تصميماتی است که يک زوج می گيرند .ازدواج قدمی با اهميت می باشد که برای
خودتان ،زن يا شوی شما و فاميلی شما تغييراتی بوجود خواهد آورد.
اين سند مطالب زير را برای شما گفته می کند:

حل و فصل دعوای فاميلی ( )FDRبه زن و شويی که می خواهند از هم جدا شوند کمک کرده
می تواند تا درمورد مال ،پيسه ،و – مهم تراز همه – اوالدان خود ،موافقت کرده بتوانند .قانون ،فاميلی
های درحال جدايی را که درمورد اوالد داری خود اختالف دارند ،مکلف می کند که از طريق FDR
کوشش حقيقی و صادقانه کنند تا دعوای خود را حل و فيصله نمايند.
يک مشاور مجاز و حرفه ای  FDRبرای صحبت و مذاکره درمورد مسائل به شما کمک کرده
می تواند ،تا راههای خود را درنظر گرفته و با هم موافقت کنيد .بطوراساسی FDR ،به شما کمک
کرده می تواند تا برای ترتيبات نگاه کردن اوالدان خود پالنی تيارکرده و انجام دادن آن را شروع
کنيد.

• طريقه نکاح کردن در آستراليا
• بعضی از نتايج قانونی ازدواج کردن ،و
• خدمات حمايتی از روابط زن و شوی ،مثل تعليم برای نکاح ،خدمات مشوره يا حل و
فيصله اختالف فاميلی را از کجا بدست آورده می توانيد.

برای معلومات بيشتر درمورد خدمات و راهنمايی که برای زن و شوی
ها و فاميلی ها موجود می باشد ،ويب سايت آن الين روابط فاميلی را
ببينيد  ، www.familyrelationships.gov.auيا با خط تيلفونی
رهنمای روابط فاميلی با نمبر  3000 050 123درتماس شويد.

ازدواج کردن در آستراليا:
مطالبی که شما ضرورت به فهميدن آنها داريد
مزايای صحی و رفاه اجتماعی
اگر شما مزايای صحی يا رفاه اجتماعی را می گيريد ،بايد با ادارات مربوطه در تماس شويد
و به آنها احوال بدهيد که ازدواج کرده ايد .اين ادارات به شما احوال خواهند داد که آيا مزايای
شما تغيير خواهندکرد يا خير .اگر در ظرف مدت قابل قبولی پس از عاروسی ،ناکام شويد که
به آنها بگوييد که ازدواج کرده ايد ،ممکن است مزايای خودرا از دست داده وحتی جريمه شويد

تبديل تخلص شما
هرشخصی که نکاح می کند می تواند تخلص همسرش را اختيار کند .از نظر قانونی ،شما بعد
از ازدواج ،موظف به استفاده از تخلص همسرخود نمی باشيد.

نکاح کردن در آستراليا
نکاح در آستراليا توسط قانون نکاح مصوبه سال  1691مقرر و معين شده است .اين
قانون ،مراحل آمادگی نکاح و ضروريات قانونی يک نکاح بااعتباررا بيان می کند.
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اگر می خواهيد تخلص همسر خود را اختيار کنيد ،بايد يک نکاح نامه خود را که توسط اداره
ثبت تولد ،فوت و نکاح در ايالت يا قلمروی زندگی شما ،صادر شده بدست آوريد .اين سند
معموالً برای تبديل تخلص شما به تخلص همسرتان در اسناد شخصی شما (مثل ليسانس
موتروانی) کفايت می کند.
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نکاح نامه ای که در روز عاروسی تان گرفته ايد تشريفاتی است و ضروريات هويت شما را
در بسياری از ادارات دولتی ،مثل اداره پاسپورت برآورده نخواهد کرد.
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تابعيت
اگر شما با يک شخص تابع آستراليا ازدواج کنيد ،حق اتوماتی برای گرفتن تابعيت آستراليا
نداريد .شما ضرورت خواهيد داشت که برای تابعيت تقاضا بکنيد و ضوابط واجد شرايط بودن
را برآورده کنيد .معلومات بيشتررا از ويب سايت وزارت مهاجرت و حفاظت سرحدات
آستراليا بدست آوريدwww.immi.gov.au :

تهيه وصيت نامه
ازدواج ،وصيت نامه های قبلی را بی فايده خواهد کرد ،مگر اينکه وصيت نامه شما
بطورواضح معلوم کند که وقتی وصيت نامه را فراهم می کرديد قصد نکاح داشته ايد.
اين مطلب مهم است که وقتی که وضعيت شخصی شما تبديل می شود ،وصيت نامه جديدی
فراهم کنيد .اين کار ضمانتی است که شما وصيت نامه با اعتباری داريد و به قصد شما
درمورد توضيع مال خود در وقت فوت اثرمی گذارد .يک وکيل حقوقی برای فراهم کردن يا
تبديل وصيت نامه به شما کمک کرده می تواند.

ماليات پس از ازدواج
وقتی که شما ازدواج می کنيد ،ميزان مالياتی که تأديه می کنيد ممکن است تغيير کند .صالح
است در اينمورد قبل از نکاح با اداره ماليات آستراليا ،يک شخص متخصص امور ماليات يا
يک محاسب درتماس شويد و درمورد مفاهيم تلويحی ماليات مذاکره کنيد.
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يک فورم خانه پُری شده اعالم قصد به نکاح کردن را حداقل يک ماه
(وتا  11ماه) قبل از عاروسی ،بايد به نکاح خوان رسمی خود بدهيد.
شما و همسر آينده تان بايد اسناد مربوط به تاريخ و محل تولدتان ،اسناد
هويت و ختم کدام نکاح های قبلی خود را به نکاح خوان رسمی تان بدهيد.
هردوی شما بايد "بيانيه عدم وجود مانع قانونی برای نکاح" را امضاء کنيد .با
امضاء اين بيانيه ،شما اعالم می کنيد که مطمئن هستيد شما سن نکاح کردن را
داريد ،و کدام مانع قانونی برای نکاح شما وجود ندارد.
در روز عاروسی شما ،نکاح خوان رسمی تان مراسم نکاح شما را انجام
خواهد داد ،بعد از آن نکاح خوان تان از شما ،همسرتان و شهود نکاح شما
می خواهد که سه نسخه نکاح نامه را امضاء کنيد.
بعد از عاروسی تان ،نکاح خوان رسمی شما ،نکاح تان را در اداره ثبت
تولد ،فوت و نکاح در ايالت يا قلمروئی که نکاح شما صورت گرفته ثبت
خواهد کرد.

