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

خوشبختی هميشگی...
پيش و پس از ازدواج
اطالعات برای زوج هايی که
درصدد ازدواج هستند

تقويت کردن ازدواج خود
پيش از ازدواج :آموزش برای ازدواج
روابط زناشويی متين و استوار ،شما را برای دگرگونی ها و چالش های زندگی آماده
می سازد .رشد و پرورش مهارت های آغازين برای برقرارکردن ارتباط خوب و رابطه زناشويی
مطمئن ،پراهميت است ،تا بتوانيد در زمان های دشوار به استفاده ازاين مهارت ها اتکاء کنيد.
آموزش پيش از ازدواج ،با ارائه مهارت ها و اطالعات برای ايجاد ازدواج های دائم العمر ،زوج
ها را برای ازدواج آماده می کند .همچنين دوره هايی برای پژوهش و بررسی ابعاد افزون و
بغرنجی که فرزندان حاصل از روابط پيشين به يک ازدواج می آورند ،در دسترس می باشند.

در دوران ازدواج :مشاوره خانوادگی
نگهداری روابط زناشويی درمسير درست هميشه آسان نيست .در روابط زناشويی ممکن است در مراحل
گوناگونی از زندگی دشواری هايی پديد بيايند .هنگامی که لحظه ای ناراحتی داريد ،معنی اش اين نيست
که رابطه زناشويی شما دچار دشواری شده ،شايد نشانه ای باشد از اينکه نياز به کمک داريد.
مشاوره خانوادگی می تواند به زوج ها کمک کند تا با دگرگونی های بسياری که در دوران زندگی
زناشوئی پيش می آيد ،کنار بيايند ،مانند موارد فردی و بين فردی که مربوط به فرزندان و خانواده
می شود .مشاورين خانواده می توانند به شما کمک کنند تا دشواری های احساسی را با همسرتان يا
شريک زندگی خود برطرف نماييد ،يا درمورد مسئوليت های نگهداری از فرزندان خود به توافق
برسيد.

فروپاشی زندگی زناشوئی :حل و فصل مشاجره خانواده

ازدواج پُراهميت است
عاقد رسمی شما اين مدرک را به دست شما می دهد ،چون تصميم گرفتن برای ازدواج يکی از
بزرگ ترين تصميماتی است که يک زوج می گيرند .ازدواج قدمی مهم است که برای شما،
همسرتان و خانواده شما شماری دگرگونی دربر خواهد داشت.
اين مدرک نکات زير را برای شما توضيح می دهد:

حل و فصل مشاجره خانوادگی ( )FDRمی تواند به زن و شوهری که درحال جدا شدن هستند کمک
کند تا درباره امالک ،پول ،و – مهم تراز همه – فرزندان خود ،به توافق برسند .قانون خانواده های
درحال جدايی را که درمورد نگهداری فرزندانشان اختالف دارندُ ،ملزم می کند که از طريق FDR
سعی واقعی و صميمانه به خرج دهند تا مشاجره خود را حل و فصل کنند.
يک مشاور مجاز و حرفه ای  FDRمی تواند برای بحث و گفتگو درمورد اين مسائل به شما کمک
کند ،تا گزينه های خود را سنجيده و به توافق برسيد .اساسا FDR ،می تواند به شما کمک کند تا
برای ترتيبات مراقبت از هريک از فرزندان خود طرحی تهيه کرده وآغاز به انجام آن نماييد.

• روند و شيوه ازدواج کردن در اُستراليا
• برخی از پيامد های قانونی ازدواج کردن ،و
• خدمات پشتيبانی از روابط زناشويی ،مانند آموزش برای ازدواج ،خدمات مشاوره يا حل
اختالف خانوادگی را از کجا می توان به دست آورد.

برای آگاهی های بيشتر درباره خدمات و راهنمايی که برای زن و
شوهرها و خانواده ها در دسترس می باشد ،تارنمای آن الين روابط
خانوادگی را ببينيد  ، www.familyrelationships.gov.auيا به
خط تلفنی راهنمای روابط خانوادگی به شماره 3000 050 123
زنگ بزنيد.

ازدواج کردن در اُستراليا:
چيزهايی که شما نياز داريد بدانيد
مزايای بهزيستی و رفاه اجتماعی
اگر شما مزايای بهزيستی يا رفاه اجتماعی را دريافت می کنيد ،بايد با سازمان های مربوطه
تماس بگيريد و ازدواج خود را اطالع دهيد .اين سازمان ها به شما اعالم خواهند کرد که آيا
مزايای شما تغيير خواهندکرد يا خير .اگر درظرف مدت منطقی پس از عروسی ،موفق نشويد
ازدواج خود را به آنها بگوييد ،ممکن است مزايای خودرا از دست داده وحتی جريمه شويد

تغيير نام خانوادگی شما
هرشخصی که ازدواج می کند می تواند نام خانوادگی همسرش را اختيار کند .پس از ازدواج،
از نظر قانونی شما مجبور به استفاده از نام خانوادگی همسرخود نمی باشيد.

ازدواج کردن در اُستراليا
ازدواج در اُستراليا توسط قانون ازدواج مصوبه سال  1691مقرر و تدوين شده است .اين
قانون روند و پُروسه ازدواج کردن و مقتضيات قانونی يک ازدواج معتبررا بيان می کند.
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اگر مايل هستيد که نام خانوادگی همسر خود را اختيار کنيد ،بايد يک گواهی ازدواج خودرا که
توسط سازمان ثبت تولد ،مرگ و ازدواج در ايالت يا قلمروی زندگی شما صادر شده ،اخذ
کنيد .اين مدرک معموال برای تغيير نام خانوادگی شما به نام خانوادگی همسرتان ،در مدارک
شخصی تان (مانند گواهينامه رانندگی) کافی است.

3

گواهی ازدواجی که در روز عروسی تان دريافت کرده ايد تشريفاتی است و مقتضيات
شناسايی شما را در خيلی از سازمان های دولتی ،مانند اداره پاسپورت برآورده نخواهد کرد.
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شهروندی
اگر شما با يک شهروند اُستراليايی ازدواج کنيد ،حق اتوماتيکی برای شهروند اُستراليايی شدن
نداريد .شما نياز خواهيد داشت که برای شهروندی درخواست کنيد و ضوابط واجد شرايط
بودن را برآورده کنيد .آگاهی های بيشتررا می توانيد از تارنمای وزارت مهاجرت و حفاظت
مرزهای اُستراليا بدست آوريدwww.immi.gov.au :

تهيه وصيت نامه
ازدواج ،همه وصيت نامه های پيشين را بيهوده خواهد کرد ،مگر اينکه وصيت نامه شما بطور
واضح خاطرنشان کند که وقتی وصيت نامه را تهيه می کرديد قصد ازدواج داشته ايد.
اين نکته پر اهميت است که هنگامی که وضعيت شخصی شما فرق می کند ،وصيت نامه تازه
ای تهيه کنيد .اين عمل تضمينی است که شما وصيت نامه معتبری داريد و به قصدتان درباره
توضيع مايملک خود در هنگام مرگ تأثيرمی گذارد .يک وکيل حقوقی می تواند برای تهيه يا
عوض کردن وصيت نامه به شما کمک کند.

ماليات پس از ازدواج
زمانی که شما ازدواج می کنيد ،مبلغ مالياتی که می پردازيد ممکن است تغيير کند .صالح
است در اينمورد پيش از ازدواج با اداره ماليات اُستراليا ،يک متخصص ماليات يا يک
حسابدار تماس بگيريد و درمورد مفاهيم ضمنی مالياتی گفتگو کنيد.
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يک فرم تکميل شده اعالم قصد به ازدواج کردن را حداقل يک ماه (وتا
 11ماه) پيش از عروسی ،بايد به عاقد رسمی خود بدهيد.
شما و شريک زندگی تان بايد مدارک مربوط به تاريخ و محل تولدتان ،مدارک
شناسايی و پايان همه ازدواج های قبلی خود را به عاقد رسمی خود بدهيد.
هردوی شما بايد "اظهاريه عدم وجود مانع قانونی برای ازدواج" را امضاء
کنيد .با امضاء اين اظهاريه ،شما اعالم می کنيد که معتقد هستيد شما سن
ازدواج کردن را داريد ،و هيچ مانع قانونی برای ازدواج شما وجود ندارد.
در روز عروسی شما ،عاقد رسمی تان مراسم ازدواج شما را انجام خواهد
داد ،عاقد تان سپس از شما ،همسرتان و شاهدين شما خواهد خواست که
سه نسخه گواهی ازدواج را امضاء کنيد.
پس از عروسی تان ،عاقد رسمی شما ،ازدواج تان را در سازمان ثبت
تولد ،مرگ و ازدواج در ايالت يا قلمروئی که ازدواج شما انجام شده ،ثبت
خواهد کرد.

