
ਅਲਹਿਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ?  

 
 

ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਰਿਯਮ, ਰਿਹੜੇ ‘ਕਸਟਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਸ ੈੱਸ’ ਸਬੰਧੀ ਹ ੰਦੇ ਸਿ, ਬਦਲ ਗਏ ਹਿ। ਪਰ 

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੁੰਦੀਆਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੈੱਕ ਮੌਿੂਦਾ ਕਿੰੂਿ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਇਸ ਸਫੇ ਤੇ ਿਵੇਂ ਕਿੰੂਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹ , ਰਿਹੜੇ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੰਦੇ ਹਿ।  

 

ਿਵੇਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਰਵਚ ਤਲਾਕਸ਼ ਦਾ ਿਾਂ ਤਲਾਕ ਲ  ਰਹੇ ਮਾਰਪਆਂ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿਆਂ ਪਰੋਫ ਸ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ 

ਅਦਾਲਤਾਂ  ਲਈ ਇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹ , ਰਿਹੜਾ ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਰਿਮਿਰਲਖਤ ਸਰਿਤੀਆਂ ਰਵਚ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ:   

 

• ਆਪਣੇ ਬੈੱਚੇ ਿੰੂ ਰਲਿਾਣਾ ਜਾਾਂ 

• ਆਪਣੇ ਬੈੱਚੇ ਤੋਂ ਦਰੂ ਿਾਣਾ 

 

ਇਹ ਕਿੰੂਿ ਰਿਮਿਰਲਖਤ ਬਾਰੇ ਹਿ:  

• ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਵੇਂ ਕਦਮ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਮੂਵ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ  

• ਕੋਰਟ ਰਕਵੇਂ ਫ ਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਕੋਈ ਬੈੱਚਾ ਦਿੂੀ ਿਾਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ  ਿਾਂ ਿਹੀ ਂਿਾ ਸਕਦਾ। 

 

ਇਿ੍ਾਂ ਰਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਰਪਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈੱਲ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿਾ ਹ  ਰਕ ਇਕ ਤੋਂ ਦਿੂੀ ਿਾਂ ਿਾਣ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਵਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।  

 

ਇਸ ਸਫੇ ਤੇ ਿੈ:  
 

ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ (relocation) ਕੀ ਿੈ?  

ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਬਾਰ ੇਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਨੋਹਿਸ ਕਦੋਂ ਦਣੇਾ ਿੋਵੇਗਾ 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਨੋਹਿਸ ਹਕਸ ਨੂੁੰ  ਦੇਣਾ ਿੋਵੇਗਾ 

ਨੋਹਿਸ ਹਵਚ ਕੀ ਹਲਹਿਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈ

ਨੋਹਿਸ ਤੋਂ ਛੋਿਾਾਂ ਜ ੇਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸ ਰੱਹਿਆ ਬਾਰੇ ਡਰੇ ਿੋਏ ਿ ੋ

ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਨੋਹਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀ ਿ ੁੰਦਾ ਿ ੈ

ਅਦਾਲਤ ਹਕਵੇਂ ਫਸੈਲਾ ਕਰਗੇੀ ਹਕ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਦਜੂੀ ਥਾਾਂ ਹਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਜਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ 

ਬੱਹਚਆਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਾਂ ਹਬਤਾਉਣ ਲਈ ਿਰੈਵਲ ਿਰਚੇ 



 

 

ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ (relocation) ਕੀ ਿੈ?  

 
ਇਕ ਤੋਂ ਦਿੂੀ ਿਾਂ ਮੂਵ ਕਰਿਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ’ (relocation) ਿਹੀ ਂਸਮਰਝਆ ਿਾਂਦਾ। 

ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਰਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੈੱਗ-ਅਲੈੱਗ ਰਿਯਮ ਹਿ, ਰਿਹੜੇ ਇਸ ਗੈੱਲ ਤੇ 

ਰਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਰਕ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਬੈੱਚੇ ਦ ਆਰਾ ਇਕ 

ਤੋਂ ਦਿੂੀ ਿਾਂ ਿਾਣ ਿਾਲ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਿਾਂ ਿਹੀ।ਂ  

 

“ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ’ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਰਿ ਇਹ ਹ ੰਦਾ ਹ  ਰਕ ਬੈੱਚੇ ਲਈ ਰਿਰਧਾਰਤ ਪਰਵਰਰਸ਼ 

ਸਮਾ-ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਮੂਵ ਕਾਰਿ ਚੈੱਲ ਿਹੀ ਂਸਕੇਗੀ। ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਮਾਪੇ 

ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਚੇ ਸਮੇਤ ਰਿਊਫੰਡਲੈਂਡ ਤੋਂ ਓਿਟ ਰੀਓ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿੰੂ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਰਕਹਾ 

ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਿਵੇਂ ਘਰ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਘਰ ਰਵਚ ਦਰੂੀ ਕਰਕੇ,ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਵਰਰਸ਼ 

ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਪ ਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਹ । 

ਹਰ ਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਿੰੂ ਦੇਖਣਾ ਅਰਹਮ ਹ । ਕਈ ਵਾਰ ਰਕਸੇ ਿੋੜ੍ੀ ਦਰੂੀ ਤੇ 

ਿਾਣਾ ਵੀ ‘ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ , ਿੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਵੈੱਡਾ 

ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।  

 

ਤ ਹਾਿੰੂ ਮੂਵ ਕਰਿ ਦੇ ਪਲ ਿ ਦਾ ਿੋਰਟਸ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ 
 

ਿੇ ਤ ਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਿ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਹ , ਤਾਂ ਤ ਹਾਿੰੂ ਮੂਵ 

ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਿਿਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿੋਰਟਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

 

ਤ ਹਾਿੰੂ ਇਹ ਿੋਰਟਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੈੱਚੇ ਸਮੇਤ ਮੂਵ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਬੈੱਚੇ ਤੋਂ ਰਬਿਾਂ।  

 

ਤ ਸੀ ਂਿੋਰਟਸ ਰਕਸ ਿੰੂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 
 

ਮੂਵ ਕਰਿ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਯੋਿਿਾ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਿੰੂ ਰਿਮਿਰਲਖਤ ਿੰੂ ਿੋਰਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:  

 

• ਪਰਵਰਰਸ਼ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿੰੂ 

• ਕੌਿਟ ਕਟ ਔਰਡਰ ਅਧੀਿ ਸਪੰਰਕ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿੰੂ 

 

ਪਰਵਰਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਿਟ ਕਟ ਔਰਡਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਲਰਹਦਗੀ ਿਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਪਰਬੰਧਾਂ 

ਬਾਰੇ ਫ ਕਟਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ। 

 

 

ਨੋਹਿਸ ਹਵਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈ
 

ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ  

ਯਾਦ ਰੱਿੋ: 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਿ ਹਵਚ ‘ਕਸਿਡੀ’ 

ਅਤੇ ‘ਅਕਸੈੱਸ’ ਵਰਗੀਆਾਂ ਿਰਮਾਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਬੁੰਦ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ 

ਵੈਕਿ ਸ਼ੀਿ (ਵੈਬਪੇਜ) ਹਵਚ 

‘ਪਰਵਹਰਸ਼ ਹ ੁੰਮਵੇਾਰੀਆਾਂ’ ਬਾਰੇ 

ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹ ਕਰ ਿ ੁੰਦਾ 

ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਹਵਚ ‘ਕਸਿਡੀ’ ਅਤੇ 

‘ਅਕਸੈੱਸ’ ਦੇ ਦਵੋੇਂ ਪ ਰਾਣੇ ਔਰਡਰ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 

ਨਵੇਂ ਪਰਵਹਰਸ਼ ਔਰਡਰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿ ੁੰਦੇ ਿਨ, ਹਜਿੜੇ ‘ਪਰਵਹਰਸ਼ ਸਮਾਾਂ’ 

ਅਤੇ ‘ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਸੁੰਬੁੰਧੀ 

ਹ ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ’ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fact-fiches.html


 

ਿੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਕਤੇ ਮੂਵ ਕਰਿ ਦਾ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਦਿੂੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈੱਡਾ ਅਸਰ ਿਹੀ ਂਪੈਂਦਾ—ਰਮਸਾਲ ਵਿੋਂ ਕਸਬੇ 

ਿਾਂ ਰਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਕਤੇ ਮੂਵ ਕਰਿਾ---ਤਾਂ ਤ ਸੀ ਂਦਿੂੇ ਰਵਅਕਤੀ/ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਇਹ ਗੈੱਲਾਂ ਅਵੈੱਸ਼ ਦੈੱਸੋ: 

• ਰਿਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤ ਸੀ ਂਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

• ਤ ਹਾਡਾ ਿਵਾਂ ਐਡਰ ੈੱਸ 

• ਤ ਹਾਡੀ ਿਵੀ ਂਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ 

 

ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹ  ਤਾਂ ਰਕ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਾਂ ਕੌਂਟ ਕਟ ਔਰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਿੂੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਤਾ ਲੈੱਗ ਸਕੇ ਰਕ 

ਬੈੱਚਾ ਰਕੈੱਿੇ ਰਰਹੰਦਾ ਹ , ਰਕੈੱਿੋਂ ਉਸ ਿੰੂ ਚ ੈੱਕਣਾ ਹ  ਅਤੇ ਛੈੱਡਣਾ ਹ  । 

 

ਹਜਿੜਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਿੈ  

 

ਰਿਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿੋਰਟਸ ਰਮਲ ਰਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿੇ ਮੂਵ ਕਰਿ ਦਾ ਉਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਵੈੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇ—

ਰਮਸਾਲ ਵਿੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੰਮ ਿਾ ਕਰੇ—ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ (relocation) ਹ  ਅਤੇ 

ਤ ਹਾਿੰੂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਿ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਰਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ   

 

ਿੇ ਤ ਸੀ ਂਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀ ਂਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ:  

• ਮੂਰਵੰਗ ਤੋਂ ਘੈੱਟੋ ਘੈੱਟ 60 ਰਦਿ ਪਰਹਲਾਂ ਿੋਰਟਸ ਦੇਵੋ 

• ਮੂਰਵੰਗ ਬਾਰੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਰਦਓ। ਿੋਰਟਸ ਔਫ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਿ ਫਾਰਮ ਤ ਹਾਿੰੂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੈੱਸਦਾ ਹ , 

ਰਿਹੜੀ ਤ ਹਾਿੰੂ ਿੋਰਟਸ ਰਵਚ ਅਵੈੱਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ । ਇਸ ਫਾਰਮ ਰਵਚ ਰਿਮਿਰਲਖਤ ਬਾਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹ :  

o ਮੂਰਵੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ 

o ਤ ਹਾਡਾ ਿਵਾਂ ਐਡਰ ੈੱਸ 

o ਤ ਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ 

o ਿੇ ਮੂਰਵੰਗ ਹ ੰਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਰਿਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿੋਰਟਸ ਰਮਲ ਰਰਹਾ ਹ , ਉਿ੍ਾਂ ਿਾਲ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 

ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਰਖਆਲ ਮ ਤਾਬਕ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਿਟ ਕਟ ਸਾਰਣੀ 

ਰਕਵੇ ਬਦਲੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ । 

 

 

ਨੋਹਿਸ ਹਵਚ ਛੋਿਾਾਂ ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ ਰੱਹਿਆ ਨੂੁੰ  ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਿੋਏ ਿ ੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ-
ਬਦਲੀ (relocation) ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜਹੀ ਮੂਵ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  
 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮਾਪਾ ਰਬਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੋਰਿਸ ਦੀ ਰਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ  
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ਿੇ ਤ ਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਚੇ ਦੀ ਸ ਰੈੱਰਖਆ ਿੰੂ ਲ  ਕੇ ਡਰ ਹ , ਤ ਸੀ ਂਿੋਰਟਸ ਰਿਯਮਾਂ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਿੰੂ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਸੀ ਂਦਿੂੀ ਰਧਰ ਿੰੂ ਦੈੱਸੇ ਬਗ ਰ ਅਦਾਲਤ ਰਵਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ( ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਦਿੂਾ ਮਾਪਾ)। 

ਰਿਸ ਹਾਲਤ ਰਵਚ ਿੋਰਟਸ ਰਿਯਮਾਂ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਿਾ ਤ ਰਦੈੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ 

ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹੰਸਾ ਦੀ ਰਮਸਾਲ ਰਦੰਦਾ ਹ  । ਿੋਰਟਸ ਰਿਯਮਾਂ ਰਵਚ ਛੋਟ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਿਾਲ ਅਦਾਲਤ ਿੰੂ 

ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹੰਸਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ( ਰਮਸਾਲ ਵਿੋਂ 911 ਕਾਲਾਂ, ਪ ਲਸ ਰਰਪੋਰਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ)। 

 

ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਨੋਹਿਸ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀ ਿ ੁੰਦਾ ਿ ੈ
 

ਹਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ 

 

ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੈੱਖਦਾ ਹ  ਰਕ ਮਾਪੇ ਬੈੱਰਚਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮ ੈੱਰਦਆਂ ਿੰੂ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ 

ਪਰਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਰਿਪਟਾਰਾ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਗੈੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਵਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀ ਂਸ ਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਰਰਹਣ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਅਣਉਰਚਤ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਵਚ ਬੈੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ । ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਰਬਹਤਰ ਹ ੰਦਾ ਹ  ਰਕ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈੱਲ ਲੈੱਭਣ, ਰਕਉਰਂਕ ਤ ਸੀ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਰਚਆਂ ਿੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈੱਧ ਿਾਣਦੇ 

ਹੋ। ਿੈੱਿ ਵੀ ਕੋਈ ਫ ਸਲਾ ਸ ਣਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ  ਰਕ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਰਵਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇਕ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿੰੂ ਪਸੰਦ ਿਾ 

ਆਵੇ। 

ਿਦੋਂ ਇਸ ਗੈੱਲ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਰਕ ਮੂਵ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਿ ਰਹੈੱਤਾਂ ਰਵਚ ਹ  ਿਾਂ  ਿਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਅਰਿਹੇ ਪਰਹਲੂ ਹਿ, 

ਰਿਿ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਰਚਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਿ੍ਾਂ ਰਵਚ ਰਿਮਿਰਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:  

 

• ਿੇ ਮੂਰਵੰਗ ਹ ੰਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਕੀ ਅਰਿਹੇ ਰਸਤੇ ਹਿ ਰਿਿ੍ਾਂ ਿਾਲ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੰੂ ਕ ੈੱਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹ , ਰਿਹੜਾ ਮੂਵ ਿਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਰਵਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਛ ੈੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰਦਿਾਂ 

ਦੌਰਾਿ ਵਾਧੂ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮਾਂ?  

• ਿਦ ਤੈੱਕ ਬੈੱਚਾ ਵੈੱਡਾ ਿਹੀ ਂਹ ੰਦਾ, ਕੀ ਮੂਵ ਕਰਿਾ ਟਾਰਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ? 

• ਕੀ ਦਿੂਾ ਮਾਪਾ ਵੀ ਿਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਿ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? 

• ਿੇ ਮੂਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਮਾਪੇ ਦੇ ਿਵੇਂ ਪਾਰਟਿਰ ਕੋਲ ਿਾਣਾ ਹ  ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ  ਰਕ ਉਹ ਪਾਰਟਿਰ 

ਬੈੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਿਾਵੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਾਰਣੀ ਿੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿਾ ਪਵੇ? 

 

ਰਿਸ ਰਵਅਕਤੀ ਿੇ ਬੈੱਚੇ ਿਾਲ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਿੋਰਟਸ ਰਵਚ ਰਦੈੱਤੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਿੇ:  

 

ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਹਨ, ਰਕਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਖਾਸਤ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।  
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1) ਪਰਵਰਰਸ਼ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿੂਾ ਰਵਅਕਤੀ, ਰਿਸ ਿੰੂ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਿੋਰਟਸ ਰਮਰਲਆ, ਿੇ ਉਹ ਿੋਰਟਸ 

ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 30 ਰਦਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਿ ਤੇ ਇਤਰਾ  ਿਹੀ ਂਕਰਦਾ, ਅਤੇ  

2) ਕੋਈ ਅਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਹੀ,ਂ ਰਿਹੜਾ ਕਹੇ ਰਕ ਮੂਵ ਹੋ ਿਹੀ ਂਸਕਦਾ। 

 

ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਮ ਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਿਹੀ,ਂ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵਰਧਆ ਰਖਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ  ਰਕ 

ਿਵੀ ਂਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਂ ਅੈੱਪਡੇਟਡ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਦਤੀ ਿਾਵੇ। ਿੇ ਤ ਸੀ ਂ

ਅਤੇ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿੂਾ ਰਵਅਕਤੀ ਸਰਹਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਿੰੂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਵਚ 

ਮ ਕਾਬਲਤਿ ਅਸਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ।  ਿੇ ਤ ਸੀ ਂਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਅੈੱਪਡੇਟ ਿਹੀ ਂਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ 

ਿਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿੌਰਟੀ  ਕੋਲ ਰਦੈੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹ , ਅਤੇ ਿੇ ਰਕਤੇ ਲੋੜ ਪ  ਿਾਵੇ, ਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਿੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ।  

 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਇਤਰਾ  ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕ ੇਿਨ 

 

ਿੇ ਤ ਸੀ ਂਬੈੱਚੇ ਦੀ ਿਾਂ-ਬਦਲੀ (relocation) ਦੇ ਪਲ ਿ ਿਾਲ ਸਰਹਮਤ ਿਹੀ,ਂ 

ਅਤੇ ਤ ਸੀ ਂਪਰਵਰਰਸ਼ ਰ ੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੂੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 

ਵੀ ਿਹੀ ਂਪਹ ੰਚ ਸਕੇ, ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਹਿਸ ਹਮਲਣ ਤੇ ਇਤਰਾ  ਕਰਨ ਲਈ 

30 ਹਦਨ ਿਣੋਗੇ। 

 

ਇਤਰਾ  ਕਰਿ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਿ:  

 

1. ਤ ਸੀ ਂਦਿੂੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾ   ਬਾਰੇ ਕ ੈੱਝ ਖਾਸ 

ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਇਤਰਾ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ‘ਔਬਿ ਕਸ਼ਿ ਟ ੂ

ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਿ’ ਫਾਰਮ ਰਵਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਿਾ ਦੈੱਸੀ ਗਈ ਹ , 

ਰਿਹੜੀ ਤ ਹਾਡੇ ਇਤਰਾ  ਰਵਚ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ; ਿਾਂ  

2. ਤ ਸੀ ਂਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰ ਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 

ਿੰੂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

ਿਦੋਂ ਤ ਸੀ ਂਇਤਰਾ  ਕਰ ਰਦੈੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਉਦੋਂ ਤੈੱਕ 

ਿਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ, ਿਦੋਂ ਤੈੱਕ ਕੋਈ ਿੈੱਿ ਇਹ ਫ ਸਲਾ ਿਹੀ ਂਰਦੰਦਾ ਰਕ ਇਸ ਰਵਚ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਿ ਰਹੈੱਤ ਹਿ। 

 

ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਿ ੂਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰਵਚ ਤ ਹਾਿੰੂ ਰਿਮਿਰਲਖਤ ਦੈੱਸਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ : 

• ਰਕ ਤ ਸੀ ਂਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾ  ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ  

• ਤ ਸੀ ਂਇਤਰਾ  ਰਕਉ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ  

• ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮਾਂ, ਕੌਿਟ ਕਟ ਅਤੇ ਫ ਸਲਾ-ਲ ਣ ਦੀ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਰਸਤਾਵ ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਵਚਾਰ  

 

ਿੇ ਤ ਹਾਿੰੂ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਿ ੂਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਮਲ ਰਗਆ, ਿਾਂ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾ  ਕਰਿ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਰਵਚ 

ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਦੈੱਤੀ ਗਈ, ਤ ਸੀ ਂਉਦੋਂ ਤੈੱਕ ਮੂਵ ਿਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਿ ਮੂਵ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣ ਸੁੰਬੁੰਧੀ 

ਔਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਦੀ।  

 

ਇਤਰਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਿ ਕਤੇ: 

1. ਰਸਰਫ ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ 

ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਤੇ ਇਤਰਾ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ; 

ਇਕ ਮਾਪਾ ਦਿੂ ੇਮਾਪ ੇਦੇ ਮਵੂ ਦੀ ਯੋਿਿਾ 

ਤੇ ਇਤਰਾ  ਿਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ। 

2. ਰਸਰਫ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ 

ਰਵਅਕਤੀ ਹੀ ਇਤਰਾ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । 

ਕੌਂਟ ਕਟ ਔਰਡਰ ਵਾਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਬੈੱਚੇ ਦੇ 

ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਤੇ ਇਤਰਾ  

ਿਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਿੇ ਸਿਾਿ-

ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਿਾ ਤ ਰਦੈੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ , ਉਹ 

ਕੌਂਟ ਕਟ ਔਰਡਰ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ 

ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

3.  
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ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਹਕ ਹਕਸ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿ ੈਜਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ 

ਰਕਸੇ ਬੈੱਚੇ ਦੀ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ  ਿਾਂ ਿਹੀ,ਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਿ ਰਹੈੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਫ ਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਿਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ 

ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰਿੀਿ ਰਹੈੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਰਧਾਰਿ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਹਲੂਆਂ ਤੇ ਿ ਰ ਮਾਰੇਗੀ (ਪਰਵਰਰਸ਼ ਪਰਬੰਧ 

ਫ ਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ)। ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਹਲੂ ਹਿ, ਰਿਿ੍ਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਰਵਚ ਅਵੈੱਸ਼ ਿ ਰ ਮਾਰਦੀ ਹ । 

ਕੋਈ ਇਕ ਪਰਹਲੂ ਕੇਸ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਿਹੀ ਂਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਰਕ ਤ ਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਰਵਚ ਹਰ 

ਪਰਹਲੂ ਰਕਸ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹ ੰਦਾ ਹ ।  

ਰਕਸੇ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਕੇਸ ਰਵਚ ਅਦਾਲਤ ਰਿਿ੍ਾਂ ਵਾਧੂ ਪਰਹਲੂਆਂ ਤੇ ਿ ਰ ਮਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਿ:  

1. ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ—ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਿਾਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਰਕ ਮੂਵ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਰਕਉ ਂਬਣਾਈ 

ਗਈ ਹ  । ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਿਵੀ ਂਿੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹ , ਿਵੇਂ ਪਾਰਟਿਰ ਕੋਲ ਿਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹ , ਿਾਂ ਬੈੱਚੇ 

ਿੰੂ ਰਕਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਰਵਚ ਦਾਖਲਾ ਰਦਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹ ?  

2. ਬੈੱਚੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਸਰ—ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਕਰਮਉਰਿਟੀ ਰਵਚ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਕ 

ਸੰਪਰਕ ਕੀ ਹਿ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਿਵੀ ਂਕਰਮਉਰਿਟੀ ਰਵਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 

 

3. ਹਰ ਮਾਪੇ ਦਾ ਬੈੱਚੇ ਿਾਲ ਪਰਵਹਰਸ਼ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ—ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਿਾਿਣਾ 

ਚਾਹੇਗੀ ਰਕ ਕੀ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਪਆਂ ਿਾਲ ਇਕੋ ਰਿਹੇ ਮ ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਹਿ, ਿਾਂ ਇਕ ਮਾਪੇ ਦੀ ਬੈੱਚੇ ਿਾਲ 

ਬਹ ਤ ਿੋੜ੍ੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹ । 

 

4. ਕੀ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਨੋਹਿਸ 

ਹਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿੈ—ਅਦਾਲਤ ਿਾਿਣਾ ਚਾਹਗੇੀ ਰਕ ਕੀ 

ਮੂਵ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿੂੇ 

ਰਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਸੂਰਚਤਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਮੌਕਾ ਰਦੈੱਤਾ ਰਗਆ। ਿੇ ਤ ਸੀ ਂਅਰਿਹੇ ਰਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੀ ਂਕਰਦੇ, 

ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਿੰੂ ਿਕਾਰਾਤਮ ਿ ਰੀਆ ਿਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹ ।  

 

ਯਾਦ ਰਿੱੋ: ਕ ੈੱਝ ਕੇਸਾਂ ਰਵਚ 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਿੋਰਟਸ ਰਿਯਮਾਂ ਰਵਚ ਛੋਟ 

ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਰਿਿੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹੰਸਾ ਹ ੰਦੀ ਹੋਵੇ। 

 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fact-fiches.html


5. ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼, ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਾਂ 

ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ(arbitral award) ਹ , ਰਿਹੜਾ ਕਰਹੰਦਾ ਹ  ਰਕ 

ਬੈੱਚਾ ਰਕਸੇ ਖਾਸ ਿਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿੇ ਤ ਹਾਡਾ ਅਤੇ 

ਦਿੂੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਅਲਰਹਦਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹ , ਰਿਹੜਾ ਕਰਹੰਦਾ ਹ  ਰਕ ਬੈੱਚਾ 

ਰਕਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅਰਿਹਾ ਪੈੱਖ ਹ , ਰਿਸ ਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਰਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

 

6. ਕੀ ਪਰਵਹਰਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਜਚਣਯੋਗ 

ਿੈ। ਅਦਾਲਤ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਿ ਬਾਰੇ ਦੇਖੇਗੀ, 

ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਰਕ ਬੈੱਚੇ ਿਾਲ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਣ ਲਈ ਇਿੇ ਟਰ ਵਲ 

ਕਰਿਾ ਮੂਵ ਿਾ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਰਧਰ ਲਈ ਰਕੰਿਾ ਕ  ਰਵਹਾਰਕ ਅਤੇ 

ਮਰਹੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਰਕ ਬੈੱਚੇ ਲਈ ਉਸਦੀ 

ਪ ਰਾਣੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਿਾਿ ਤੇ ਟਰ ਵਲ ਕਰਿਾ ਰਕੰਿਾ ਕ  ਅਸਾਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਕਸੇ ਬੈੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 

ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਟਰ ਵਲ ਬਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਿ, ਟਰੇਿ ਅਤੇ ਬੈੱਸ ਰਿਯਮ, ਸਾਰੇ ਰਵਚਾਰਿਯੋਗ ਅਰਹਮ 

ਪਰਹਲੂ ਹਿ। 

 

7. ਕੀ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਫੈਹਮਲੀ ਲਾਅ ਔਰਡਰਾਾਂ , ਸਮਝੌਹਤਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝਹੌਤਆਾਂ (arbitral 

awards) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਿਾਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਰਕ ਕੀ ਮੂਵ 

ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਿੇ ਬੀਤੇ ਰਵਚ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿਾਲ ਭਰਵੈੱਖ ਰਵਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੈੱਰਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾ ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਿਾਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਰਕ 

ਰਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਮੂਵ ਿਹੀ ਂਕਰਿਾ ਚਾਹ ੰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੀਤੇ ਰਵਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਚ 

ਿਾਕਾਮਯਾਬ ਰਰਹਾ ਿਾਂ ਉਸਿੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਿਹੀ ਂਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ ਿਾਲ ਦਿੂੇ ਮਾਪੇ 

ਲਈ ਰਵੈੱਤੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਰਗਆ।  

ਹਕਸ ਨੂੁੰ  ਇਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਿਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਾਂ ਹਵਚ ਿ ੈ

ਬੈੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਿਰਤਾ ਿੰੂ ਪਰਮੋਟ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਰਧਰਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਕੇਸਾਂ 

ਬਾਰੇ ਫ ਸਲਾ ਰਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਰਵਚ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਯਮ ਹਿ।  

ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ (arbitral 

award) ਅਰਿਹਾ ਫ ਸਲਾ ਹ ੰਦਾ ਹ , 

ਰਿਹੜਾ ਰਕਸੇ ਸਾਲਸ (arbitrator) 

(ਿੈੱਿ ਤੋਂ ਰਬਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਵਅਕਤੀ, ਰਿਸ 

ਬਾਰੇ ਿੋੜਾ ਸਰਹਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਰਕ ਉਹ 

ਉਿ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਫ ਸਲਾ ਕਰੇ) ਦ ਆਰਾ 

ਸ ਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ । ਪਰਰਵੰਸ਼ਲ ਕਿੰੂਿ 

ਤ ਅ ਕਰਦੇ ਹਿ ਰਕ ਰਕਸੇ ਫ ਰਮਲੀ ਲਾਅ 

ਮਾਮਲੇ ਰਵਚ ਸਾਲਸ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ।  

 



ਬਰਾਬਰ ਪਰਵਹਰਸ਼ ਸਮਾਾਂ 

ਿੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਪਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਰਵਹਰਸ਼ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇ ( ਬੈੱਚੇ 

ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਰ ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ) ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਿਿਾ 

ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਸੰਭਾਵਿਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਲਿ ( ਰਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ  ਰਕ 

ਇਸ ਦੇ ਿਾ ਹੋਣ ਿਾਲੋਂ  ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਵੈੱਧ ਹ ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ 

ਕਰਿਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਮੂਵ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਰਬਹਤਰੀਿ ਰਹੈੱਤਾਂ ਰਵਚ ਹ ।  

ਸਪਸ਼ਿ ਮ ਢਲਾ ਕੇਅਰਹਗਵਰ 

ਿੇਕਰ ਬੈੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬੈੱਚੀ 

ਦੀ ਪਰਵਹਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਾਂ ਹ ੰਦਾ ਹ , ਤਾਂ ਦਿੂੇ ਮਾਪੇ ਿੰੂ ਸੰਭਾਵਿਾਵਾਂ ਦੇ 

ਸੰਤ ਲਿ (ਰਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਕ ਇਸ ਦੇ ਿਾ ਹੋਣ ਿਾਲੋਂ  ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਵੈੱਧ 

ਹ ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਮੂਵ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਿ ਰਹੈੱਤਾਂ 

ਰਵਚ ਿਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਰਵਰਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਰ ਵਲ ਖਰਚ ੇ

ਿੇ ਸਿਾਿ-ਬਦਲੀ ਹ ੰਦੀ ਹ , ਬੈੱਚਾ ਅਤੇ ਮੂਵ ਿਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਿੰੂ ਇਕੈੱਰਿਆਂ ਟਰ ਵਲ ਕਰਿਾ ਪ  ਸਕਦਾ ਹ , ਰਿਸ 

ਤੇ ਖਰਚਾ ਹ ੰਦਾ ਹ , ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਏਅਰਲਾਈਿ ਿਾਂ ਟਰੇਿ ਟਰ ਵਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ।  

ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਅਦਾਲਤ ਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਔਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਇਿਾ ਤ ਰਦੰਦਾ ਹ  ਰਕ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਰਧਰਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ 

ਸਾਂਝੇ ਕਰਿ ਿਾਂ ਰਕਵੇਂ ਕਰਿ।  

 

ਸਬੰਧਤ ਰਲੰਕ 

 

• ਯੋਿਿਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਲਰਹਦਗੀ ਿਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੈੱਰਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਰਸ਼ (parenting) ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ 

• ਪਰਵਰਰਸ਼ ਯੋਿਿਾ ਚ ਕਰਲਸਟ 

• ਪਰਵਰਰਸ਼ ਯੋਿਿਾ ਔਿਾਰਾਂ ਤੈੱਕ ਪਹ ੰਚ 

• ਪਰਵਰਰਸ਼ ਫ ਕਟ ਸ਼ੀਟ 

• ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹੰਸਾ 

• ਪਰਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਰਿਪਟਾਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ ਰਮਲੀ ਲਾਅ ਮ ੈੱਰਦਆਂ ਦਾ ਰਿਪਟਾਰਾ 

 

ਇਹ ਦਿੇੂ ਹੋਰ ਰਿਯਮ ਰਸਰਫ ਰਿਮਿਰਲਖਤ ਤੇ 

ਲਾਗੂ ਹ ੰਦੇ ਹਿ: 

• ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼, 

ਸਮਝੌਤੇ ਿਾਂ ਸਾਲਸੀ ਫ ਸਲੇ 

ਰਾਹੀ ਂਬਣਾਇਆ ਰਗਆ, ਅਤੇ  

• ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹ , ਰਕਉਰਂਕ ਅਰਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਰਵਚ 

ਅਦਾਲਤ ਿਾਂ ਮਾਰਪਆਂ ਿੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਫ ਸਲਾ ਕਰ 

ਰਲਆ ਹ ੰਦਾ ਹ  ਰਕ ਬੈੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਿ ਰਹੈੱਤਾਂ ਰਵਚ 

ਕੀ ਹ , ਅਤੇ ਹ ਣ ਕੋਈ ਉਸ ਿੀਵਿ-ਪਰਬੰਧ ਰਵਚ 

ਬਦਲੀ ਦੀ ਤਿਵੀ  ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ।  

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppc-lvppp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppt-ecppp/form/form.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fact-fiches.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsdfv-fidvf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html

