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ਮ ਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼: ਨਵੀਆਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਬੂੰਦਸ਼ ਾਂ 

 

ਜੂਨ, 2019 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਂ-ਵਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਵਜਹੜੇ ਮਾਂ-

ਵਿਓ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹ ੁੰਦੇ  ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜਹੜੇ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਤਵਹਤ 

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਿਾਰਟੀ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ੍ਂ ਿਾਸਤੇ ਕ ੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕ ੁੱਝ ਨਿੇਂ ਫਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ 

ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਨਿੇਂ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ।  

    

 

ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਸਰਿੋਤਮ ਵਹੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਡੀ ਿਰਾਥਵਮਕਤਾ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਵਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕ ੁੱਝ ਫਰਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਸਰਿੋਤਮ 

ਵਹੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜੁੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।   

ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਫਰਜ਼ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾ-ਂਵਿਓ 

ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਲਾਗੂ ਫਰਜ਼ ਵਨਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।  

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਰੇਗਾ: 

• ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਹਰ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇਗਾ, ਅਤੇ 

• ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤ ਸੀ ਂਆਿਣੇ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਵਨਭਾ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।  

 

ਇਸ ਸਫੇ ਤੇ ਹ ੈ
• ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਹੱਤ ਾਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ  

• ਬੱਪਚਆਾਂ ਦੀ ਟਕਰ ਅ ਤੋਂ ਰ ਖੀ ਕਰਨ   

• ਿਪਰਵ ਰ ਝਗਪਿਆਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੇ ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  

• ਮੁਕੂੰਮਲ, ਸਹੀ ਅਤ ੇਅੱਿ-ਟ -ਡੇਟ ਜ ਣਕ ਰੀ ਿਰਦ ਨ ਕਰਨ   

• ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਿ ਲਣ   

• ਸਰਟੀਪਫਕੇਸ਼ਨ  

• ਲੀਗਲ ਅਡਵ ਇਜ਼ਰ ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ 

 

ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਧਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿੁੰਜ ਫਰਜ਼ ਹਨ। 

 

1) ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਹੱਤ ਾਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ  

 

ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਂ ਲਈ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣੇ ਬਹ ਤ ਅਵਹਮ ਹਨ। ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤ ਅਵਜਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਵਜਸ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹ ਣ ਇਹ 

ਮ ਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 

 

• ਜੇ ਤੁਹ ਡੇ ਕੋਲ 

ਨਵੇਂ ਡ ਇਵੋਰਸ ਐਕਟ 

ਅਧੀਨ ਕੌਂਟੈਕਟ ਔਰਡਰ ਹ ੈ

ਤ ਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਤੁਹ ਡੇ ਤੇ 

ਵੀ ਲ ਗ  ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।  

 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਿ ਊਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ 
ਿਰ ਇਕ ਮ ਿੇ ਦੀ ਥ ਾਂ 

ਖਲੋਂਦੇ ਹ ੋਜ ਾਂ ਇਕ ਮ ਿੇ ਦੀ 

ਦੀ ਥ ਾਂ ਖਲੋਣ ਦ  ਇਰ ਦ  

ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਰਜ਼ 

ਤੁਹ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲ ਗ  ਹੁੂੰਦ ੇ

ਹਨ।   



ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਮਾਵਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋ; ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੱਚੇ ਦੇ 

ਸੁੰਿਰਕ ਵਿਚ ਹੋ, ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਬੁੱਵਚਆ ਂਿਰਤੀ ਆਿਣੀਆਂ ਵਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਵਨਭਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਂ 

ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕ ੁੱਝ ਖਾਸ ਿਵਹਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ 

ਵਹੁੱਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਿਵਹਲੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੁੱਚੇ ਦੀਆਂ- 

• ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਮ ਤਾਬਕ ਲੋੜਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਵਥਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ  

• ਦੋਿੇਂ ਮਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ  

• ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੁੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧ  

• ਅਲਵਹਦਗੀ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਸੁੰਭਾਲ ਦੇ ਿਰਬੁੰਧ ਅਤੇ ਬੁੱਚੇ ਿਰਿਵਰਸ਼ ਲਈ ਭਵਿੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ  

• ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸੁੰਦਾਂ 

• ਸਵਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਰਹੂਾਨੀ ਿਾਲਣ-ਿੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇੁੰਵਡਜਨਸ ਿਾਲਣ-ਿੋਸ਼ਣ 

ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  

ਹੋਰ ਿਵਹਲੂਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਾਿੇ ਦੀ ਉਿਰੋਕਤ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਇੁੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:  

• ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸੁੰਭਾਲ 

• ਦਜੇੂ ਮਾਿੇ ਲਈ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਧਾਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ 

• ਿਰਿਵਰਸ਼ ਦੇ ਮ ੁੱਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁੱਲਬਾਤ 

ਹੋਰ ਿਵਹਲੂ ਿੀ ਹਨ, ਵਜਹੜੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਤੇ ਅਸਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ  

• ਕੋਈ ਿੀ ਿਵਰਿਾਰਕ ਵਹੁੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ -  

o ਉਸ ਵਹੁੰਸਕ ਿਰਤਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸੁੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਦੀ ਿੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਇੁੱਛਾ ਅਤੇ  

o ਅਵਜਹਾ ਔਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਜਬੀਅਤ ਵਜਹੜਾ ਬੁੱਚੇ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਮ ੁੱਵਦਆ ਂਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਹੇ  

• ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਵਿਲ ਜਾਂ ਵਕਰਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਆਦੇਸ਼, ਬੁੰਦਸ਼, ਜਾਂ ਕਦਮ ਵਜਸਦਾ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਅਤੇ 

ਤੁੰਦਰ ਸਤੀ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧ ਹੋਿੇ  

ਬੁੱਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾ੍ਂ ਿਵਹਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਨਿਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਤ ਸੀ ਂਅਤੇ ਦਜੂਾ ਮਾਿਾ ਆਿਣਾ ਫਸੈਲਾ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਿੇ ਵਕ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਅਤੇ ਦਜੂਾ 

ਮਾਿਾ ਸਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੁੱਜ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਇਨ੍ਾਂ ਹੀ ਿਵਹਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਂ ਿਾਲੇ ਿਵਹਲੂਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।  

 

• ਬੱਪਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਝਗਿੇ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ  
ਤ ਸੀ ਂਆਿਣੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੁੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਮਾਿੇ 

ਵਿਚਕਾਰ ਹ ੁੰਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੁੰ  ਸ ਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। 

 

ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀ ਂਆਿਣੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਸ 

ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਿਣੀ ਿੂਰੀ ਿਾਹ ਲਾਓ, ਵਜਹੜਾ ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵਨਭਾਉਣ ਵਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਰੁੱਖਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕ ੁੱਝ ਗੁੱਲਾਂ ਹਨ:  
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• ਜਦੋਂ ਬੁੱਚੇ ਸ ਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਵਹਸ ਜਾਂ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਵਜੁੱਥੇ ਉਹ ਸ ਣ 

ਨਹੀ ਂਸਕਦੇ  

• ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਜੂੇ ਮਾਿੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ  

• ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੁੰ  ਦਜੂੇ ਮਾਿੇ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱਧ ‘ਿੁੱਖ ਲੈਣਾ” ਿਿੇਗਾ 

ਕੋਈ ਿਕੀਲ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਿਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਅਵਜਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

2) ਿਪਰਵ ਰਕ ਝਗਿ  ਪਨਿਟ ਰ  ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

 

ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ‘ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ’(family dispute resolution) ਇਕ ਨਿੀ ਂਟਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੀ ਿਰਿਵਰਸ਼ (parenting), ਿਵਰਿਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕ ੁੱਝ ਿਵਰਿਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਮ ੁੱਵਦਆਂ ਦੇ ਵਨਿਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆ 

ਦੀਆਂ ਵਮਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਲਬਾਤ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਵਟਿ ਲਾਅ(collaborative law), ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ(mediation and 

arbitration) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ਆਿਣੇ ਿਵਰਿਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਿਵਰਿਾਰਕ 

ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਿਰ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਰਿਾਰਕ 

ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵਚਤ ਨਹੀ ਂਹੋਿੇਗੀ, ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਿਵਰਿਾਰਕ ਵਹੁੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਦੇ ਮ ੁੱਦੇ ਅਜੇ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਿੁੱਡਾ ਅਸਾਿਾਂਿਣ ਹੈ।  

 

ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁੱਜ ਦ ਆਰਾ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ 

ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਿੀ ਹਨ:  

 

• ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਿਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਲ ਵਕਸੇ ਜੁੱਜ ਨੂੁੰ  ਦੁੱਸਣੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਜਹੜਾ 

ਵਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤ ਹਾਡੇ ਿਵਰਿਾਰ ਦੀ ਵਸਰਫ ਇਕ ਝਾਕੀ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।  

• ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਫੀ ਘੁੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ 

ਿਰਵਕਵਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  

• ਮਾਵਿਆਂ ਨੂੁੰ  ਆਿਸ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਬੁੱਵਚਆਂ ਲਈ ਿੀ ਚੁੰਗਾ ਹੋਿੇਗਾ 

• ਕਈ ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਇਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੁੰ  

ਸ ਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 

ਕੋਈ ਿਕੀਲ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਿਰਫੈਸ਼ਨਲ ਤ ਹਾਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆਂ ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹਨ।  

 

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਆ ਹੈ, 

ਤ ਸੀ ਂਵਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਜਸਵਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਰਚ ਇਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

 

ਅਵਜਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਰਾਹੀ ਂਲੋਕ ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਮ ੁੱਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤ ਸੀ ਂਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿਵਰਿਾਰ ਿਾਸਤੇ ਵਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੁੰਮ 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/brows-fure.aspx


ਕਰੇਗਾ। ਭਾਿੇਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ ਗੁੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਧਆਨ ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਂ ਤੇ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੁੰ  ਚੈੁੱਕ ਕਰੋ: ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਮ ੁੱਵਦਆਂ 

ਨੂੁੰ  ਵਨਿਟਾਉਣਾ 

 

4) ਮਕੁੂੰਮਲ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਿ-ਟ -ਡੇਟ ਸ ਚਨ  ਿਰਦ ਨ ਕਰਨ   
 

ਨਿਾਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਕਵਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਧਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹ ੈਵਕ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨੂੁੰ ਨਾਂ ਅਧੀਨ 

ਲੋੜੀਦਂੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਕ ਮਾਿੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰ ਸਤ 

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ।  

 

ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (ਡਾਇਿਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ) ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 

ਨੂੁੰ  ਸਹੀ ਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਟ ਰਕਮ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤ ਸੀ ਂਆਮਦਨ ਬਾਰੇ 

ਮ ਕੁੰਮਲ, ਦਰ ਸਤ ਅਤੇ ਅੁੱਿ-ਟ-ੂਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:  

• ਵਿਛਲੇ ਵਤੁੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਾਂ   

• ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਿੇਵਨਊ ਏਜੁੰਸੀ ਿਲੋਂ  ਵਿਛਲੇ ਵਤੁੰਨ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਔਫ ਅਸੈੁੱਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀ-ਅਸੈੁੱਸਮੈਂਟ  

ਤ ਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਦੇਣੀ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ  

• ਤ ਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਿੇ ਸਵਲੁੱਿ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇਇੁੰਿਲਾਇਰ 

ਿਲੋਂ  ਲੈਟਰ  

• ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਸੈਲਫ-ਇੁੰਿਲਾਇਡ ਹੋ, ਜਾਂ ਤ ਸੀ ਂਵਕਸੇ ਕੌਰਿੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁੰਚਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਕੌਰਿੋਰੇਸ਼ਨ 

ਦੀ ਵਿੁੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ  

• ਇੁੰਿਲਾਇਮੈਂਟ ਇੁੰਸ਼ੋਰੁੰਸ ਤੋਂ ਿਰਾਿਤ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ   

ਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਟ ਮਕਸਦਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮ ਕੁੰਮਲ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੁੱਿ-ਟ-ੂਡੇਟ ਆਮਦਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੇਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।  

 

ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

 

ਿਵਰਿਾਰ ਕਈ ਿਾਰ ਇਕੋ ਿੇਲੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਰਿਾਰਕ ਵਹੁੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਰਮੀਨਲ ਜਸਵਟਸ ਵਸਸਟਮ, ਚਾਈਲਡ ਿਰਟੈਕਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ, ਅਤੇ 

ਫੈਵਮਲੀ ਜਸਵਟਸ ਵਸਸਟਮ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਿੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਚ ਣੌਤੀਿੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਇਕ ਫੈਵਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੁੰ  ਨਹੀ ਂਿਤਾ ਵਕ ਇਕ 

ਵਕਰਮੀਨਲ ਔਰਡਰ ਇਹ ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਮਾਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁੰਿਰਕ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੁੱਜ ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੀ 

ਿਰਿਵਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਿੇਂ ਔਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਜਹੇ ਦੋਿੇਂ ਔਰਡਰਜ਼ ਨੂੁੰ  ਮੁੰਨਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ 

ਅਸੁੰਭਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਿੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਇਸ ਨਾਲ ਵਨਿਟਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਾਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਕਵਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੁੱਜਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਗੁੱਲ ਵਧਆਨ 

ਵਿਚ ਰੁੱਖਣੀ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਲੁੰਤ ਜਾਂ ਿੈਂਵਡੁੰਗ ਵਸਵਿਲ ਿਰਟੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਈਲਡ 

ਿਰਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਕਰਮੀਨਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ  

 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਤਲਾਕਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੀ ਿਰਿਵਰਸ਼, ਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਾਊਜ਼ ਸਿੋਰਟ 

ਲਈ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਿਾਸਤੇ ਮੁੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਿਰਟੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜਾਂ 

ਔਰਡਰ ਬਾਰੇ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਤ ਸੀ ਂਜਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੇ 

ਿੀ ਵਖਲਾਫ ਕੋਈ ਬੁੰਵਦਸ਼ ਜਾਂ ਿਰਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰਡਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੁੰ  ਦੁੱਸਣਾ ਿਿੇਗਾ।   

 

ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਸਵਟਸ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਵਹੁੱਵਸਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।  

 

ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਥੋਂ ਮੁੰਗੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤ ਹਾਡਾ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਔਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, 

ਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਂਹੈ।  

 

5) ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਿ ਲਣ   
 

ਨਿਾਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਧਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਯਾਦ ਕਰਿਾਉਦਂਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਦੁੱਤਾ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਇਸ 

ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿਰ ਮਾਿੇ ਕਈ ਿਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਨਣ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 

ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਔਰਡਰਜ਼ ਮੁੰਨਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ।ਂ   

 

ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਔਰਡਰ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀ ਂਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਟ 

ਦੇਣੀ ਿਿੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਔਰਡਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀ ਂਦੁੱਵਸਆ ਵਗਆ ਵਕ ਤ ਸੀ ਂਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਟ ਦੇਣਾ 

ਕਦੋਂ ਬੁੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੀ ਂਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਟ ਵਦੁੰਦੇ ਰਵਹਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਔਰਡਰ 

ਨੂੁੰ  ਬਦਲਦੀ ਨਹੀ।ਂ  

 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੀ ਿਰਿਵਰਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (specific parenting 

schedule) ਵਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀ ਂਆਿਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਜੂੇ ਮਾਿੇ ਨੂੁੰ  ਬਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 

ਨਹੀ ਂਸਕਦੇ।  

 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਔਰਡਰ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੁੰਭੀਰ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਵਸੁੱਟੇ ਵਨਕਲਣਗੇ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 

ਤ ਹਾਡੇ ਵਖਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਿਮਾਨ ਦਾ ਔਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਿਾਂ 

ਿੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 

• ਅਦਾਲਤ  ਨੂੁੰ  ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਜ ਰਮਨਾ  

• ਦਜੂੀ ਿਾਰਟੀ ਨੂੁੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ( ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ) ਿਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈਸਾ 

• ਅਤੇ ਗੁੰਭੀਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
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ਕਈ ਿਾਰ ਤ ਸੀ ਂਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹ ੁੰਦੇ, ਵਕਉਵਂਕ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਵਜ਼ੁੰਦਗੀ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਕਿਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਲੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੋਰਟ 

ਔਰਡਰ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਂਵਰਹਾ। 

 

ਅਵਜਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਿਿੇਗਾ ਅਤੇ ਕਵਹਣਾ ਿਿੇਗਾ ਵਕ ਨਿੀ ਂਹਾਲਤ ਮ ਤਾਬਕ ਔਰਡਰ 

ਬਦਵਲਆ ਜਾਿੇ। ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਔਰਡਰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀ,ਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਮੂਲ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਿੇਗੀ।   

  

ਸਰਟੀਪਫਕੇਸ਼ਨ 

ਇਹ ਮਹੁੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀ ਂਆਿਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਵਹ ਸਕੋ 

ਵਕ ਤ ਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋ।  

 

ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਂਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਦੁੰਦੇ ਹੋ—ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਿੇ 

ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹੋਿ—ੇਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਿ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ 

ਤ ਸੀ ਂਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਦੁੱਤੇ ਿੁੰਜੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।  

 

ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਕਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧਰ 

ਹੈ। ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਿ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਕੀਲ 

ਹੈ ਜਾਂ ਤ ਸੀ ਂਖ ਦ ਆਿਣੀ ਨ ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ।    

          

  

ਯ ਦ ਰੱਖ—ੋਤੁਹ ਡੇ ਫਰਜ਼ ਇਹ 

ਹਨ:  

1) ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆਾਂ ਦੇ 

ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਹਤੱ ਾਂ ਲਈ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ੋ

2) ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਝਗਿੇ 

ਤੋਂ ਬਚ ਓ 

3) ਜੇ ਇਹ ਅਣਉਪਚਤ ਨ  ਹੋਵੇ 

ਤ ਾਂ ਝਗਿ  ਪਨਿਟ ਉਣ 

ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋ

4) ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਵਚ ਲੋਿੀ ਾਂਦੀ 

ਸ ਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਿਰਦ ਨ ਕਰ ੋ

5) ਆਿਣੇ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਾਂ ਦ  

ਿ ਲਣ ਕਰ ੋ



ਲੀਗਲ ਅਡਵ ਈਜ਼ਰ ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ 

 

ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੀਗਲ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰ ਅਵਜਹਾ ਿਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  

ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਨ ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਆਲੀਫਾਇਡ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੱਝ ਸੂਵਬਆ ਂਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ 

ਿੈਰਾਲੀਗਲ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੀਗਲ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਿੀ ਨਿੇਂ ਫਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ 

ਅਧੀਨ ਤ ਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੀਗਲ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

• ਆਿਣੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਗੁੱਲ ਲਈ ਿਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਸਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਣਉਵਚਤ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ 

ਿਵਰਿਾਰਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਵਨਿਟਾਰੇ ਲਈ ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

• ਆਿਣੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ   ਫੈਵਮਲੀ ਜਸਵਟਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਿਵਰਿਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 

ਵਨਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਿਣੇ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਿੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।  

 

ਲੀਗਲ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣ. 

 

ਫੈਵਮਲੀ ਜਸਵਟਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।  

 

ਲੀਗਲ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਿਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।  

 

ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਪਲੂੰਕ 

 

• ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੁੱਵਚਆਂ ਦੀ ਿਰਿਵਰਸ਼ (parenting) ਦੇ ਿਰਬੁੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ 

• ਿਰਿਵਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚੈਕਵਲਸਟ 

• ਿਰਿਵਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਔਜਾਰ 

• ਿਰਿਵਰਸ਼ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 

• ਿਵਰਿਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 

• ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਿਵਰਿਾਰਕ ਵਹੁੰਸਾ ਫਕੈਟ ਸ਼ੀਟ  
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