ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ
(ਤਲਾਕ/ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਬਾਅਦਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਪਵੱ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਆਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੁੰ
ਬੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਪਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ)
ਇਹ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ ਤਲਾਕ ਅਧਿਧਿਯਮਦੇ ਤਧਹਤ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾਹੈ।

ਤੁਸੀਂਧਿਆਂ ਧਿਭਾਗ ਦੀਸੰ ਘੀਚਾਈਲਡਸਪੋਰਟ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ (The Federal Child Support Guidelines:

Step-by-Step) ਿਾਮਕ ਪੁਸਧਤਕਾ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੁਸਧਤਕਾ ਧਿੱ ਚ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਿੰ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕਰਿ ਧਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਿ ਲਈ 8 ਆਸਾਿ ਕਦਮ ਧਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ।
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?
“ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ” ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਿੀ ਧਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱ ਕ, ਿੱ ਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਧਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਦਜੇ ਿੰ ਧਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਪਓ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਕਿੰ ਿੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧਪਓ ਦੋਹਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਧਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਿੀ
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕਿੰ ਿੀ ਧਜੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੱ ਖ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਾਲ ਮੌਜਦਾ ਧਜੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਿਹੀਂ
ਹਿ।

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ-ਪਪਓ ਦੋਹਾਂ ਪਵੱ ਚੋਂ ਪਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੁੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਕਿੰ ਿੀ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਿ। ਜੱ ਜ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੇ ਉਹ
ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਧਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਾਜਬ ਪਰਬੰਿਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ।
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ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਹਸਾਬ ਪਕਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂ?
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਧਹਸਾਬ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ
ਸਪੋਰਟ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਧਿੱ ਚ ਧਿਯਮ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿੀਆਂ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ। ਉਹ ਕਿੰ ਿ ਹਿ।

ਇਸ ਧਿੱ ਚ Federal Child Support Guidelines (ਤਲਾਕ ਅਧਿਧਿਯਮ ਦੇ ਤਧਹਤ ਧਿਯਮ) ਅਤੇ ਸਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼

(ਸਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਤਧਹਤ ਧਿਯਮ) ਹਿ। ਧਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਧਥਤੀ ਤੇ ਧਿਰਭਰ
ਕਰੇਗਾ:


Federal Child Support Guidelines (ਸੰ ਘੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼) ਸਾਰੇ ਤਲਾਕ-ਸਬੰ ਿੀ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿੱ ਚ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਜਦੋਂ ਤਕਮਾਂ

ਅਤੇ ਧਪਓ ਦੋਿੇਂ ਇੱ ਕੋ ਿਾਧਮਤ ਸਬੇ ਧਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਰਧਹੰ ਦੇ ਹਿ। ਧਿਊ ਬਰੰ ਜ਼ਧਿੱ ਕ, ਮੈਿੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਧਕਊਬੈਕ ਉਹ ਿਾਧਮਤ ਸਬੇ ਹਿ ਜੋ ਆਪਣੇ


ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜੇਕਰ ਦੋਿੇਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੇਮਾਂ ਅਤੇ ਧਪਓ ਉੱਥੇ ਰਧਹੰ ਦੇ ਹਿ।

ਸਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧਪਓ ਦਾ ਕਦੇ ਿੀ ਧਿਆਹ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਹੇ ਮਾਂਧਪਓ ਿੱ ਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਪਰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

ਸੁੰ ਘੀ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵੱ ਚ ਕੀ ਅੁੰ ਤਰ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਸਧਬਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ ਹਿ ਜੋ ਸੰ ਘੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਾਲ ਕਾਫੀ ਧਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਿ,

ਧਕਊਬੈਕ ਿੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਧਜਸਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਧਿੱ ਚ ਧਿਯਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਜਹੇ ਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਿ ਪਰ, ਧਕਊਬੈਕ ਿੰ ਛੱ ਡਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰ ਘੀ ਸਾਰਿੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਇਸਲਈ ਬੁਧਿਆਦੀ ਰਕਮਾਂ ਸਮਾਿ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ।
ਜੇ ਉਹ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ) ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪਵਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੁੰ
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?

ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼, ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਿੰ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਿੰ ਿ ਹਿ। ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ

ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਿੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ—ਉਸ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਜਾਂ ਘੱ ਟ—ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।
ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱ ਜ ਿੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਿੰ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ,
ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ, ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ।

ਧਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧਪਓ ਧਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱ ਕ, ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਧਰਿਾਰਕ ਘਰ ਜਾਂਧਕਸੇ ਿਾਹਿ ਿਰਗੇ ਧਕਸੇ ਸੰ ਪਤੀਧਿੱ ਚ

ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਦਜੇ ਿੰ ਦੇ ਧਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੱ ਚੇ ਿੰ ਧਸੱ ਿੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਿ
ਦੌਰਾਿ ਮਾਪੇ ਅਧਜਹੇ ਕੁਝ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਿਾਂ ਿੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਿੱ ਚ ਦੱ ਧਸਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਚਾਈਲਡ

ਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਧਿੱ ਚ ਦੱ ਧਸਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਪੋਰਟ ਧਸਰਫ
ਉਦੋਂ ਬੰ ਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਧਿੱ ਚ ਿਹੀਂ

ਦੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਿੰ ਬਦਧਲਆ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇਦਜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਮਾਂ/ਧਪਓ) ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਧਿੱ ਚ ਬਦਲਾਿ
ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਮਾਂ/ਪਪਓ) ਨੂੁੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸੱ ਧਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ/ਧਪਓ ਿੰ ਹੀ ਧਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱ ਚੇ ਿੰ ਿਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਮਾਮਲੇ ਅਧਜਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਜਦੋਂ ਜੱ ਜ ਆਦੇਸ਼
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ ਧਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਧਸੱ ਿਾ ਬੱ ਚੇ ਿੰ ਧਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇ ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਧਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦਾ/ਦੀ ਹੈ। ਜੱ ਜ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਕ ਧਸੱ ਿਾ ਭੁਗਤਾਿ ਉਧਚਤ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਪਧਰਿਾਰਕ ਸਧਥਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱ ਚ ਵੀ ਮੈਨੁੰ ੂ ਮੇਰੇ ਪਪਛਲੇ ਸਬੁੰ ਧ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ
ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ?

ਮਾਧਪਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਧਚਆਂ ਿੰ ਧਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਉਿਹਾਂ ਉੱਤੇ ਿਿੇਂ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਧਜੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਹਿ।

ਮੌਜਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰਭਾਿੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਧਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਿੰ ਬਦਧਲਆ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰ ਘੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਧਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧਕਸੇ ਿੱ ਖਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਿਾਮੁਿਾਸਬ ਤੰ ਗੀ ਦਾ

ਦਾਅਿਾ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਧਥਤੀਆਂ, ਧਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿਾਮੁਿਾਸਬ ਤੰ ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਿੱ ਚ ਿਿੇਂ ਧਰਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦੀ
ਧਜੰ ਮੇਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਂ-ਧਪਓ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਿੰ ਕੋਈ ਿਾਮੁਿਾਸਬ ਤੰ ਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਹੇਠ ਧਦੱ ਤੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:


ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਧਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ;



ਧਫਰ ਦੋਿੇਂ ਪਧਰਿਾਰਾਂ ਧਿੱ ਚ ਜੀਿਿ-ਪੱ ਿਰ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਧਕ ਕੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਿੰ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਮਾਂ/ਧਪਓ ਦੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦਾ ਜੀਿਿ-ਪੱ ਿਰ ਦਜੇ ਮਾਂ/ਧਪਓ ਦੇ ਪਧਰਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਿੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ।

ਜਸਪਟਸ ਕੈਨੇਡਾ (Justice Canada) ਵੱ ਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਪਡਓ
ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ:
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ਅਸਵੀਕਰਨ: ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੰ ਿੀ ਲੇ ਖ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰ ਿੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਧਰਿਾਰਕ ਕਿੰ ਿ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਧਕਸੇ
ਪਧਰਿਾਰਕ ਕਿੰ ਿ ਦੇ ਿਕੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਧਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਰਧਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੀਲ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਧਜੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰ ਿੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਧਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਾਰ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂਿਕੀਲ
ਹਿਾਲਾ ਸੇਿਾਿਾਂਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਕੁਝ ਿਕੀਲ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਸ਼ਿਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਾਂ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਧਥਤੀ ਦੇ
ਧਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਧਹਲਆਂ ਧਿੱ ਚ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕੀਲ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇਹਿ।
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