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نهاد ویژه خانواده
نهاد ویژه خانواده بخشی از خدمات اجتماعی شهر لینکوپینگ است که به مسائل مربوط به قانون خانواده
می پردازد.
نهاد ویژه خانواده عمدتا به مسائل زیر می پردازد:
 مشاوره و اطالعات
 حقوق حضانت ،مسکن ،و مالقات
 جلسات بحث و گفت و گو برای حصول تعامل
 مسائل مربوط به فرزندخواندگی
 مسائل مربوط به اصل و نسب پدری
 مسائل مربوط به نامگذاری
 مسائل مربوط به معافیت ازداوج
جلسات بحث و گفت و گو برای حصول تعامل
بعضی وقتها والدینی که از هم جدا شده اند در رفع مسائل مربوط به کودکان و توافق در مورد منافع کودک در
مسائل حقوق حضانت  ،مسکن ،و مالقات دچار مشکل می شوند .در این موارد برای والدین این امکان وجود
دارد که برای بحث و گفت و گو برای حصول تعامل به نهاد ویژه خانواده بروند تا از این طریق تعامل و
همکاری میان آنها درباره کودک بیشتر شود و بتوانند به طور مشترک بهترین تصمیمات را در مسائل مربوط
به کودک بگیرند .این جلسات گفت و گو اختیاری هستند و هدف این نوع جلسات بهبود روابط والدین با همدیگر
نیست ،بلکه هدف و تاکید ا ین گونه نشست ها بهبود شرایط و وضعیت کودک است و اینکه والدین چگونه می
توانند درباره مسائل مختلف مربوط به کودک تعامل بیشتری داشته باشند.
تحقیقات/توافقات مربوط به حقوق حضانت ،مسکن و مالقات
در نهاد خانواده والدین می توانند در تنظیم توافقات قانونی مربوط به حقوق حضانت ،مسکن و مالقات کمک
هایی را دریافت نمایند .گاهی اوقات اختالف نظرهای بین والدین آنقدر جدی است که مسئله به دادگاه ختم می
شود و دادگاه هم اغلب نهاد ویژه خانواده را موظف می کند که طرحی را پیشنهاد کند که به بهترین نحو ممکن
حقوق حضانت ،مسکن ،و مالقات کودک را حفظ کند.
انجام تحقیقات مربوط به اصل و نسب
در شهر افراد زیادی هستند که در ارتباط با تولد یک کودک با ما ارتباط دارند .برای تمامی کودکانی که اسم
پدرشان در لیست ارگانهای مالیاتی ثبت نشده است ما تحقیقاتی در مورد اصل و نسب آنها انجام می دهیم و
اصل و نسب آنها می بایست برای ما محرز شود .برای کودکانی که در نتیجه یک پیوند زناشویی متولد شده
اند ،مردی که مادر فرزند با او ازدواج کرده به طور خودکار به عنوان پدر فرزند ثبت می شود .در دیگر
موارد ،والدین می بایست با نهاد ویژه خانوادت تماس بگیرند تا اصل و نسب فرزندشان محرز شود .کودکانی
هم که از کشوری دیگر به سوئد آمده باشند و پدری قانونی نداشته باشند می بایست در نهاد ویژه خانواده تحقیقات
احراز اصل و نسب در مورد آنها انجام بگیرد و در صورت امکان در ارگان های مالیاتی احراز و ثبت گردد.
فرزندخواندگی
نهاد ویژه خانواده همچنین به مسائل مربوط به فرزند خواندگی می پردازد .والدینی که مایل به فرزندی پذیرفتن
کودکی باشند می توانند با نهاد ویژه خانواد تماس بگیرند تا از این طریق اطالعات بیشتری کسب کنند .در
مواردی که زوج تقاضای فرزندخواندگی کودکی را کرده باشند ،نهاد ویژه خانواده تحقیقاتی انجام می ده و
شرایط زوج را به عنوان والدین ناتنی کودک مورد ارزیابی قرار می دهد.

نظرات قانونی
نهاد ویژه خانواده بنا به درخواست دادگاه نظرات خود را در موارد خاص ارائه می کند؛ نمونه هایی از این
موارد عبارتند از :فرزندخواندگی ،موارد خاص مربوط به نام خانودگی کودک ،و همچنین معافیت های ازدواج
برای افراد زیر  18سال که قصد ازدواج دارند.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر پرسشی که در مورد حوزه های کاری نهاد ویژه خانواده دارید با این
نهاد (نهاد ویژه خانواده) تماس بگیرید .کلیه خدمات مشاوره و بازدید از نهاد ویژه خانواده رایگان است.
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