
   

Divorce – Punjabi   

ਤੱਥ ਪੱਤਰ 

 

ਇਹ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ੱਚ ਸੰਘੀ ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਵਨਯਮ 
ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵ ੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ੱਚ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।   
 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡਾ/ਡੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ 
ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ੱਚ, ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕ ਝ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਵਸ ਲ ਮੈਵਰਜ ਅਵਿਵਨਯਮ (Civil Marriage 

Act) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਪਣਾ ਵ ਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ੱਚੋਂ ਗ ਜ਼ਰਨਾ ਵਕਸੇ ਵ  ਾਵਹਤ ਜੋੜੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵ ਆਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਫ 
ਵ  ਾਵਹਤ ਜੋੜਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ  ਾਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ 
ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਹ ਣ ਵ ਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।  
 

ਤਲਾਕ ਲਈ ਕਕਹੜੇ ਕਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

 

ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਨੰੂਨ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵ  ਾਵਹਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ੱਚ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ ਦਾ ਹੋ ।ੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਸ ਵ ੱਚ ਤਲਾਕ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ੱਚ, ਚਾਈਲਡ 
ਸਪੋਰਟ, ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਪਰ ਵਰਸ਼ ਪਰਬੰਿਾਂ  ਰਗੇ ਮ ੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ ਝ ਮ ੱ ਵਦਆਂ ਉੱਤੇ 
ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨੰੂਨ  ੀ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵ  ਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ  ੰਡ। 
 

ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨੰੂਨ ਉਨਹ ਾਂ ਵ  ਾਵਹਤ ਜੋਵੜਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ  ੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ, ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਅਵ  ਾਵਹਤ ਜੋਵੜਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ  ੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੰੂਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਂਦੇ 
ਕਨੰੂਨਾਂ  ਰਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਸ ਇਨਹ ਾਂ ਵ ੱਚ ਥੋੜਹੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਹਾਡਾ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਨਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ 
ਅਟਾਰਲੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
 

ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਤਲਾਕ ਕਕਵੇਂ ਲਵਾਂ? 

 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਤ ਸੀਂ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 
ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵ ਿੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ  ੱਖ- ੱਖ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ 
ਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ਤਲਾਕ ਵਕ ੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਹਾਡਾ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਨਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਅਟਾਰਲੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਉਪਲਬਿ 
ਹੈ। 

 

ਤਲਾਕ 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/app.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/app.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
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ਕੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

 

ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵਕ ਤ ਹਾਡਾ ਵ ਆਹ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਵਤੰਨ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵ ੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ ੱ ਟ ਵਗਆ ਹੈ: 

 ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਖਰੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 
 ਤ ਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨਰਦਈ ਵ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ  ਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਹੰਦੇ 

ਰਵਹਣਾ ਅਸਵਹਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 
 ਤ ਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਸਬੰਿ ਹਨ। 

 

ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?  

 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤ ਹਾਡਾ ਵ ਆਹ ਟ ੱ ਟ ਚ ੱ ਕਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ੱਖਰੇ ਹੋ ਚ ੱ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ/ਡੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 
 ੱਖਰੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ  ੱਖਰੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ੋ। 
 

ਤ ਸੀਂ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤ ਹਾਡਾ ਵ ਆਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਨਰਦਈਪ ਣੇ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਿ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ ੱ ਟ ਵਗਆ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਬਾਰਾ ਕਿਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ-ਸਾਲ  ੱਖਰੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਮ ੜ ਇਕੱਠੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵ ੱਚ 90 ਵਦਨਾਂ 
ਤਕ ਦ ਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਫਰ  ੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜ ੇਂ ਤ ਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਗ ਜਾਵਰਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 

ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ? 

 

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਰ ਵਰਸ਼-ਸਬੰਿੀ ਪਰਬੰਿ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੱਵਸਆ ਾਂ ਉੱਤੇ, ਤਲਾਕ ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਵਹੱਸੇ  ਜੋਂ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਅਦਾਲਤ ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਵ ਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ  ਾਜਬ 

ਪਰ ਵਰਸ਼-ਸਬੰਿੀ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝਿੱਲ ਸਕਦਾ/ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?  

 

ਤ ਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਪਵਰ ਾਰਕ ਵਨਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵ ਚੋਲਗੀ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਕੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਕਵਿੱ ਚ ਖ਼ ਦ ਦੀ ਨ ਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

 

ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਸਰਫ ਤ ਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ੱਚ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦੇ  ੱਖ- ੱਖ ਕਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ ਦ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਮ ੱ ਵਦਆਂ ਵ ੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ  ਕੀਲ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਵ ਚਾਰ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤ ਹਾਡੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਹੋ ੇ। ਤ ਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ੱਚ 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/csa-paee.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/index.html


 

3 
Divorce – Punjabi 

ਅਵਜਹੀ  ਕੀਲ ਹ ਾਲਾ ਸੇ ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਨੰੂ ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਵਜਹੇ  ਕੀਲ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ 
ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਮਸ਼ ਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।  
 

ਤਲਾਕ ਕਦੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

 

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ੱਚ, ਜੱਜ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ 31 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਪਰਭਾ ੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਪੂਰ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾ ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 
  

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਕਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂ? 

 

ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਤਲਾਕ-ਸਬੰਿੀ 
ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤ ਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਤਲਾਕ ਕਾਰ ਾਈ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ 
ਰਵਸਜਟਰੀ (Central Registry of Divorce Proceedings) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਵਜਸਟਰੀ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਵ ਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਰਵਜਸਟਰੀ ਵਸਰਫ ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 
ਪਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਤਲਾਕ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹ ਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਵਰਕਾਰਡ 
ਲੱਭਣ ਵ ੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ।  
 

ਰਵਜਸਟਰੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: 

• 613-957-4519 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ, ਵਸਰਫ ਸ ਣਨ-ਸਬੰਿੀ ਮ ਸ਼ਕਲ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ 1-800-267-7676 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ; ਜਾਂ 
• ਖੋਜ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ। 
 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ੇ: 
• ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਪੂਰ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ; ਅਤੇ, 
• ਤ ਹਾਡੇ ਵ ਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। 
 
 

ਜਸਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ (Justice Canada) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਉਪਲਬਧ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਕਡਓ 
ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: 

 

Canada.ca/family-law 
 
 
 
ਅਸਵੀਕਰਨ: ਇਹ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ 
ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਦੇ  ਕੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ  ਕੀਲ, ਅਵਿਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵ ੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾ ਾਂ  ਕੀਲ 
ਹ ਾਲਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ ਝ  ਕੀਲ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਮਸ਼ ਰਾ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਵਥਤੀ ਦੇ 
ਵਸਰਫ ਕ ਝ ਖਾਸ ਪਵਹਲੂਆਂ ਵ ੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ  ਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/self-meme.html
https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html

