
 

 

ਪਰਿਵਾਿਕ ਝਗਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪਟਾਿਾ: ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਿ 

ਫੈਰਿਲੀ ਲਾਅ ਿ ੁੱਰਦਆਂ ਦਾ ਰਿਪਟਾਿਾ ਕਿਿਾ  
 

ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਚੂੰਤਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਕ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਵਤੀ ਮਾਮਚਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀ ਂਚਕਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ।  

 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:  

 ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਚਿਆਂ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁੱਝ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  

 ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਪਲਬਧ ਚਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਚਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਜਨ੍ਾਂ ਰਾਹੀ ਂਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ 

ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਚਬਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚਵੱਚ ਜਾਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

  

 ਇਸ ਪੰਿੇ ਤੇ ਹ ੈ

 ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਚਿਆਂ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ 

 ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

 ਜਦੋਂ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਉਚਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਚਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰ 

 ਗਲਬਾਤ (negotiation), ਚਵਚੋਲਗੀ (mediation) ਅਤੇ ਸਚਹਯੋਗਪ ਰਨ ਕਨ ੂੰ ਨ (collaborative 

law) ਚਵੱਚ ਫਰਕ  

 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਚਿਆਂ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਚਕਹਿਾ ਤਰੀਕਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ 

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਚਵੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਬੇ ਚਵੱਚ ਫੈਚਮਲੀ ਜਸਚਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 

 

ਪਰਿਵਾਿਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਰਿਪਟਾਿਾ 
ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਚਵੱਚ ‘ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ’ (Family dispute resolution 

process)’ ਇਕ ਨਵੀ ਂਟਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਦੀ ਚਵਆਚਖਆ ਵਾਸਤੇ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਜਹਿੀਆਂ ਪਚਰਵਾਰ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼, ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਚਵੱਚ ਜਾਇਦਾਦ 

ਦੇ ਮੁੱਚਦਆਂ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ (negotiation), ਚਵਚੋਲਗੀ (mediation), 

ਸਚਹਯੋਗਪ ਰਨ ਕਨ ੂੰ ਨ (collaborative law) ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ (arbitration) ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਚਿਆਂ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ 

ਦੀਆਂ ਚਕਸਮਾਂ ਹਨ,ਚਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਚਵਆਚਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਪਰਿਵਾਿਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਰਿਪਟਾਿਾ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੀ ਵਿਤੋਂ: ਿਵੀਆਂ ਕਿ ੰ ਿੀ ਸ਼ਿਤਾ ਂ

21 ਜ ਨ, 2019 ਨ ੂੰ  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ (Divorce Act)  ਚਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ 

ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਪਰਚਕਚਰਆ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

 



ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਚਜਨ੍ਾਂ ਚਵਕਲਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਰਟ ਚਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀ ਂਪੈਂਦੀ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਚਵਚੋਲਗੀ, 

ਉਹ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਚਵੱਚ ਨਵੀ ਂਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਫੈਚਮਲੀ ਲਾਅ 

ਮੱੁਦੇ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਪਰਚਕਚਰਆ ਰਾਹੀ ਂਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੋਵ।ੇ  

 Duties  

ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹਣੁ ਇਹ ਚਡਊਟੀ ਹੈ ਚਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਤੱਖ ਨਾ ਹਵੋੇ ਚਕ ਇਹ ਅਚਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਚਤ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  –ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਗਰਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ-ੇ-ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦਾ 

ਚਨਪਟਾਰਾ ਪਰਚਕਚਰਆ ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

ਲੋਕ ਕਈ ਤਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਅਲਚਹਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਨਰਣਾ 

ਤੁਸੀ ਂਕਰਨਾ ਹ ੈਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਤੁਸੀ ਂਚਣੋੁ, ਪਰ 

ਸਭ ਤੋਂ ਅਚਹਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ।  

ਸਿਝੌਤੇ ਿਾਹੀ ਂਿ ੁੱਰਦਆਂ ਦਾ ਹੁੱਲ ਕੁੱਢਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 

ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਚਕ ਕੋਈ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਖੁਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀ ਂਮਸਚਲਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:  

 ਆਪਣੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀ ਂਸਮਝਦੇ ਹੋ 

 ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਪਰਚਕਚਰਆ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹਤੁ 

ਜਲਦੀ ਚਨਬਿਦੇ ਹਨ।  

 ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਸ ਚਵੱਚ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਚਆਂ ਤੇ ਚੂੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

 ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕੁੱਝ ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਅਚਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਜਨ੍ਾਂ ਰਾਹੀ ਂਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ 

ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥਾ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।  

ਨਵੇਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਚਪਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ 

ਮੁੱਚਦਆਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਝਗਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਡਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ-ਚਡਊਟੀਜ਼ ਔਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ )। 

 

ਲੀਗਲ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿਾ  
 

ਫੈਚਮਲੀ ਲਾਅ ਮੁੱਦੇ ਗੁੂੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਚਹਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ ਰੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕ 

ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੌਚਕਆਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ :  

ਇਕ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਅਚਜਹਾ ਚਵਅਕਤੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 

ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਟ ਚਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਇਸ 

ਚਵੱਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚਜਹਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਬੇ ਚਵੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਹੋਣ। ਚਮਸਾਲ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਚਕਉਬੈਕ ਚਵੱਚ ਨੋਟਰੀ ਵੀ ਫੈਚਮਲੀ ਲੀਗਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsdpo-fiopa.html


 ਤੁਹਾਡੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਚਜ਼ੂੰਮਵੇਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦ ਚਜਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ  

 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਚਵਕਲਪ 

 ਲੀਗਲ ਮੁੱਦੇ ਚਕਵੇਂ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁਿੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਕਵੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਚਕਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਪਰਚਕਚਰਆ ਰਾਹੀ ਂਮੁੱਦੇ ਜਲਦੀ ਚਨਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 

ਇਹ ਸਲਾਹ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਚਕਸੇ ਪਲੈਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਚਕਸੇ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਂਕੁੱਝ ਅਚਜਹਾ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕ ਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਵਭਾਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ 

ਔਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਮਾਂ ਚਪਓ ਚੋਂ ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  

ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਚਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਚਕ ਡਾਕ ਮੈਂਟਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।  

ਚਜਨ੍ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚਵੱਚ ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਹੂੰਸਾ, ਨਚਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗੂੰਭੀਰ ਮਾਨਚਸਕ ਚਬਮਾਰੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਾਂ 

ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵਚ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਹਮ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਹੂੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ( (Link to Fact Sheet when available).   

ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਿਕ ਝਗਿਾ ਰਿਪਟਾਿਾ ਪਰਰਕਰਿਆ ਉਰਿਤ ਿਾ ਹੋਵੇ—ਸ ਿੁੱਰਿਆ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੋਕਾਿ 

ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਚਚਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਜਨ੍ਾਂ ਚਵੱਚ ਵੱਧ ਝਗਿੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਚਜੱਥੇ ਇਕ 

ਚਧਰ ਦ ਜੀ ਨਾਲੋਂ  ਬਹਤੁ ਚਜ਼ਆਦਾ ਤਕਿੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਹੂੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਚਪਓ 

ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੱਧ ਤਕਿਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਦ ਜੇ ਚਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਚਆਂ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਹੂੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਚਵਚ ਹੋਣ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚਵੱਚ ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਚਕਹਿਾ ਤਰੀਕਾ ਉਚਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਨਰਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਾਨਤਾਪਰਾਪਤ ਚਵਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਫੈਚਮਲੀ ਜਸਚਟਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਹੂੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਪਚਹਲ ਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚਵੱਚ 

ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਚਕ 

ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ  

ਗੁੱਲਬਾਤ (negotiation), ਰਵਿੋਲਗੀ (mediation), ਸਰਹਯੋਗਪ ਿਿ ਕਿ ੰ ਿ 

(collaborative law) ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ (arbitration) ਰਵਿ ਫਿਕ 
ਫੈਚਮਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਝਗਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਨਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਚਵੱਚ 

ਗੱਲਬਾਤ, ਚਵਚੋਲਗੀ, ਸਚਹਯੋਗਪ ਰਨ ਕਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਚਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਚਿਆਂ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦੇ 

ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਸ ਚਬਆਂ ਚਵੱਚ ਫੈਚਮਲੀ ਲਾਅ ਝਗਚਿਆਂ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਆਚਗਆ 

ਵੀ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  



ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਕਹਿਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਚਥਤੀ ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਗੁੱਲਬਾਤ 

ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀ ਂਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਬਨਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਚਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਮੁੱਚਦਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਹੈ।  

ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਪੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਿਵਰਿਸ਼ ਦੇ 

ਪਲੈਿ (parenting plan) ਚਵੱਚ ਇਕ ਖਾਕਾ ਚਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਵਚ ਇਹ ਦੱਚਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਮਾਂ-ਚਪਓ 

ਚਜਹਿੇ ਚਕ ਹਣੁ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀ ਂਰਚਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਵੱਚ 

ਬੱਚਚਆਂ ਬਾਰੇ ਅਚਹਮ ਫੈਸਲੇ ਚਕਵੇਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀ ਂਅਚਜਹਾ ਕੋਈ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਪਲੈਨ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਦੇ ਚਨਪਟਾਰੇ 

ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਵਚਰਸ਼ ਪਲੈਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇਖੋ:  Parenting Plan Tool 

ਸਰਹਯੋਗਪ ਿਿ ਕਿ ੰ ਿ 

ਸਚਹਯੋਗਪ ਰਨ ਕਨ ੂੰ ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਚਹਯੋਗਪ ਰਨ ਕਨ ੂੰ ਨ (collaborative law) ਚਵੱਚ 

ਤੁਸੀ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ( ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਰਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਜਾਂ ਅਕਾਉਟਂੂੰਟਸ) ਚਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਮਲਕੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਹਯੋਗਪ ਰਨ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ 

ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵੀ ਂਕੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀ ਂਚਲਆਉਗੇ।  

ਰਵਿੋਲਗੀ  

ਚਵਚੋਲੀਆ (mediator) ਇਕ ਚਨਰਪੱਖ ਤੀਜੀ ਚਧਰ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਚਜਹਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ 

ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਚਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼, ਆਪਣੀ ਅਲਚਹਦਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਨਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਮੁੱਚਦਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਵਚੋਲੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਚਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਚਵਚੋਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਚਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਚਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੋਿ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚਚਆਂ ਦੇ ਚਹੱਤ ਚਵੱਚ ਕੀ ਹੈ।  

ਚਵਚੋਲੀਆ ਚਕਸੇ ਇਕ ਚਧਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀ ਂਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ 

ਵੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਵਚੋਲੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਚਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਜਸ ਚਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਰਬੂੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਚਵਚੋਲਗੀ ਚਵੱਚ ਚਕਉਚਂਕ ਦ ਜੀ ਚਧਰ ਨਾਲ ਚਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਚਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ 

ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦੀ। ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਹੂੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਖਆ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਚਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ 

ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਦ ਜੀ ਚਧਰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।  

ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਚਵੱਚ ਚਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਸ਼ਟਲ 

ਰਵਿੋਲਗੀ’ (shuttle mediation) ਚਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨ ੂੰ  ਇਕੋ ਰ ਮ ਚਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 

ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀ ਂਪੈਂਦੀ। ਚਵਚੋਲੀਆ ਪਚਹਲਾਂ ਇਕ ਜਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਚਵੱਚ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppc-lvppp/index.html


ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚਬਨਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆਂ ਚਵਚੋਲੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਚਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ 

ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਚਹਰਾਂ ਚਵੱਚ ਰਚਹੂੰਦੇ ਹੋ।  

ਸਾਲਸੀ 
ਕੁੱਝ ਸ ਚਬਆਂ ਚਵੱਚ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਲਸੀ (arbitration) 

ਰਾਹੀ ਂਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਸੀ ਚਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਦ ਜੀ ਚਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਚਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਚਕ 

ਚਕਸੇ ਚਨਰਪੱਖ ਚਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ —ਇਕ ਸਾਲਸ ਨ ੂੰ —ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਮੁੱਚਦਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਚਗਆ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

 

ਸਾਲਸੀ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚਕਚਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਅਡਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ( ਜੇ ਹੋਣ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ 

ਦੀ ਚਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਸੀ ਵੱਧ 

ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।  

 

ਬੁੱਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਵਰਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਲਿਲੇ 

 ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੱਚਚਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਪਰਚਕਚਰਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਅਚਜਹੇ ਝਗਿੇ ਚਨਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਚਜਹਿੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਚਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਚਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਚਹਮ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਮਲਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਰਵਚਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (Parenting 

coordinators) ਚਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਚਮਲੀ ਲਾਅ ਵਕੀਲ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਰਫੈਸ਼ਨਲਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਜ਼, ਫੈਚਮਲੀ ਥੈਰਾਚਪਸਟ, 

ਚਵਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਰਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗੇ ਰਕ ਤ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਲਈ ਰਕਹਿਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਝਗਿਾ ਰਿਪਟਾਿਾ 

ਤਿੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹ ੈ

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਕਹਿਾ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਚਜਨ੍ਾਂ ਤੇ ਚਵਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਮੇਚਕੂੰਗ ਪਲੈਨਜ਼’ ( Making Plans) 

ਚਵੱਚ ਅਲਚਹਦਗੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕਾਫੀ ਕੂੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਚਧਰ ਚਵਚਕਾਰ ਝਗਿਾ ਚਕੂੰਨਾ ਕੁ 

ਚਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਨਰਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਾਲਸ (arbitrator) ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਹਤਰ ਚਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।  

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html


ਤ ਹਾਿ ੰ  ਅਦਾਲਤ ਰਵੁੱਿ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਕਦੋਂ ਹ ਦੰੀ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚਵਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਚਸਰਫ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 

ਹੀ ਸਚਹਮਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚਕਸੇ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।  

ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਆਰਚਬਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀ ਂਅਦਾਲਤ ਚਵੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਚਕਸੇ ਜੱਜ ਨ ੂੰ  ਕਚਹ ਰਹੇ ਹੋ ਚਕ ਉਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਚਕ ਚਕਹਿੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਉਚਚਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਉਮੀਦ 

ਨਹੀ ਂਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਕ ਕੋਰਟ ਤੁਰੂੰਤ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੂੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਵੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਚਕਥੇ ਰਚਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਰਟ ਚਵੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਚਕ ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਲ ਚਵੱਚ ਜੱਜ ਖੁਦ ਇਹ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ 

ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ—ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਦੀ ਇਕ 

ਪਰਚਕਚਰਆ ਰਾਹੀ ਂਅਚਜਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਕਸੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਚਵੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨ ੂੰ  ਕੁੱਝ ਚਵਕਲਪ ਦੱਸੇਗਾ ਚਕ ਚਕਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਚਬਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ 

ਪਾਰਟਨਰ ਨ ੂੰ  ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਚਵੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਝਗਿੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਔਰਡਰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।  

ਤੁਸੀ ਂਕੋਰਟ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਕਚਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਚਜਹਿਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀ ਂਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਚਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ‘ਸਚਹਮਤੀ ਆਦੇਸ਼’ (consent order) ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਕਉਚਂਕ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ 

ਪਾਰਟਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚਹਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚਧਰਾਂ ਸਚਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪਰਚਕਚਰਆ 

ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।  

ਯਾਦ ਿੁੱਿ ੋ

ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿੇ ਤੁਸੀ ਂਚਸਰਫ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 

ਤਲਾਕ ਚਸਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਤਲਾਕ ਚਦੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਡਾਇਵੋਰਸ ਸਰਟੀਚਫਕੇਟ 

ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਜਹਿਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਹਣੁ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਚਵਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀ।ਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੂੰ  ਚਕਸੇ ਦ ਜੇ ਸ ਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਚਵੱਚ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਚਮਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ 

ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇਗੀ। 



ਤ ਹਾਡੇ ਸ ਬੇ ਰਵੁੱਿ ਫੈਰਿਲੀ ਜਸਰਟਸ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਫੈਚਮਲੀ ਜਸਚਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਚਲਕ ( ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ 

(ਚਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਚਹਦਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦਰੌਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਚਦਆਂ 

ਨਾਲ ਚਨਪਟਣ ਚਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ ਚਬਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਚਮਲੀ ਜਸਚਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ 

ਚਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਚਜਹਿੇ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਬਾਈ 

ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਬੇ ਚਵੱਚ 

ਪਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੀ ਪਚਰਵਾਰਕ ਝਗਿਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਸੰਬੰਧਤ ਰਲੰਕ 

 ਪਲੈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ: ਅਲਚਹਦਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਗਾਈਡ 

 ਪਰਵਚਰਸ਼ ਪਲੈਨ ਦੀ ਚੈਕਚਲਸਟ 

 ਪਰਵਚਰਸ਼ ਪਲੈਨ ਟ ਲ ਲੱਭਣੇ  

 ਫੈਡਰਲ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ 
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