ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ
ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਮਾਵਿਆਾਂ, ਫੈਵਮਲੀ ਜਸਵਟਸ
ਿਰਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੁੱਜਾਾਂ ਦੀ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਵੁੱਚ ਰੁੱਖਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਾਂ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਰੇਗਾ:
•
•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਵਕ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਚ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸਣਨਾ
ਵਕਉ ਾਂ ਅਵਹਮ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤਹਾਨੂੰ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਵਵਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਬੁੱਵਚਆਾਂ
ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਵਵਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਵਹਮ ਿਵਹਲ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ।
ਬਣਾਉਦ

ਇਸ ਸਫੇ ਤੇ ਹੈ
•
•
•
•

ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ
ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨਾ ਵਕਉ ਾਂ ਅਵਹਮ ਹੈ
ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਮਸਾਲਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰੌਵਿੂੰਸ ਜਾਾਂ ਟੈਰਟਰੀ ਵਿਚ ਫੈਵਮਲੀ ਜਸਵਟਸ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਨਿੇਂ ਡਾਇਿੋਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹੁੱਤਾਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਰੁੱਖਕੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਵਵਚ ਅਵਜਹੇ ਿਵਹਲਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਚੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਤਹਾਡੀ ਅਤੇ
ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਿਤੀ ਵਵਚ ਬੁੱਚੇ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇਕ ਿਵਹਲ ਹੈ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ। ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਨੂੰ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਰੌੜ੍ਤਾ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਚੇ ਵਜਓ ਾਂ ਵੁੱਡੇ ਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੁੱਿ ਅਵਹਮੀਅਤ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਰ ਹਰ ਬੁੱਚਾ ਵਵਲੁੱ ਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ
ਵਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1

ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵਵਚਾਰ ਜਾਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁੱਛਣਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਹੀ ਗੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹਤ
ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਿ ਹੋਣ। ਜੇ
ਤਹਾਡਾ ਅਤੇ ਦਜੇ ਮਾਿੇ ਵਵਚਕਾਰ ਬਹਤ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੰ
ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਸੇ ਸੋਸ਼ਲ
ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ।
ਿਰਵਵਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਰਬੂੰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਹਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਿਾਰਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਹਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ
ਦੇਖੋ:ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੇ ਿਰਬੂੰਿ।

ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨਾ ਵਕਉ ਾਂ ਅਵਹਮ ਹੈ

12 ਜਾਾਂ 14—ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮਰ
ਨਹੀ,ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ
ਹੈ।
ਹਰ ਬੁੱਚਾ ਵਵਲੁੱ ਖਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਵਵਚਾਰ ਇਕ ਿਵਹਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੇ ਜੁੱਜ
ਵਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ
ਵਹੁੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਿਰਬੂੰਿਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ।

ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੱਕ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਾਂ ਿਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਹੁੱਕ
ਯਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਰਾਇਟਸ ਔਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ (Convention on the Rights of
the Child) ਦਆਰਾ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 1991 ਵਵਚ ਮੈਂਬਰ ਬਵਣਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਿਣੇ
ਵਵਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੁੱ ਗਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਰੌੜ੍ਤਾ
ਵਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱਿ ਅਵਹਮੀਅਤ ਵਮਲਣ ਲੁੱ ਗਦੀ ਹੈ।
ਾਂ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਰਵਵਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਜੁੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਸੁੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਤੇ ਵਸੁੱਿਾ ਅਸਰ ਿਾਉਦ
ਇਨ੍ਾਾਂ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਵਕ ਬੁੱਚੇ ਆਿਣੇ ਮਾਵਿਆਾਂ ਦੀ ਅਲਵਹਦਗੀ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦਰਸਾਉਦ
ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਬੁੱਚੇ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਿਆਾਂ ਦੀ ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੇ ਿਰਬੂੰਿਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਣੀ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੁੱਲ ਕਰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਰਹੇਗੀ ਵਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਲਈ ਕੀ ਅਵਹਮ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਵਵਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਦਨ ਦੀ ਰਟੀਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਿੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਵਸੁੱਿੇ ਸਵਾਲ ਿੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾਵੇ, ਵਜਹੜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੇ
ਾਂ ੇ ਹਨ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿੁੱਛਣਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ
ਦਬਾਅ ਿਾਉਦ
ਇਹ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦਜੇ ਮਾਿੇ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚਣਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੁੱਚੇ ਅਵਜਹੇ ਵੀ ਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਹੜੇ ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਆਿਣੇ ਮਾਵਿਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਾਂਝਾ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਿਰਬੂੰਿਾਾਂ
ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਿਾਸਾ ਚਣਨ ਲਈ ਕਵਹ
“ ਤਸੀ ਾਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ?”
ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੁੱਤਵਿਰਨ ਹੈ ਵਕ ਬੁੱਚੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਕ ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਿੇਸ਼
ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਵਚ ਫਰਕ ਹੈ।
ਾਂ ਾ
ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਵਚ ਫਸਾਉਦ

ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ
ਤਰੀਕੇ
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ਹੈ

ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸਣਨ ਦੇ ਕਈ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤਸੀ ਾਂ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੇ ਿਰਬੂੰਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਿਰ ਬੁੱਵਚਆਾਂ
ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਸਣਨਾ ਅਵਹਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮਾਿੇ ਵਮਲਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸੀ ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲਵਹਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਰੂੰਤ ਬਾਦ ਤਸੀ ਾਂ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਾਂ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੁੱ ਗੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਇਕ
ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੀ ਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਆਿਣੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ
ਿਰਵਕਵਰਆ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਵਚੋਲਗੀ, ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੇ ਿਰਬੂੰਿ ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਮਸਾਲਾਾਂ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਹਨ:
• ਮਾਿੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ (ਜੇ ਇਕੁੱਵਠਆਾਂ ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ)
• ਬੁੱਚੇ ਆਿਣੇ ਵਵਚਾਰ ਵਕਸੇ ਿਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮਨੋਵਵਵਗਆਨੀ ਜਾਾਂ
ਮਨੋਚਵਕਤਸਕ, ਵਜਹੜਾ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
• ਵਵਚੋਲਗੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਿਵਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆ ਵਜਸ ਵਵਚ ਬੁੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਵਚੋਲਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰੇ
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਝ ਵਮਸਾਲਾਾਂ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਹਨ:
• ਇਕ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਿਲੈ ਨ ਅਸੈੁੱਸਮੈਂਟ ਵਜਸ ਵਵਚ ਵਕਸੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਿਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਆਰਾ ਬੁੱਚੇ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਇਟਰਵਵਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ
ਾਂ ਲਰ
• ਵਕਸੇ ਕਆਲੀਫਾਈਡ ਵਨਰਿੁੱਖ ਤੀਜੀ ਵਿਰ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਾਂ ਕਵਲਵਨਕਲ ਕਾਊਸ
ਦਆਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਇਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਇੂੰਟਰਵਵਊਆਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਿੋਰਟ
• ਬੁੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
• ਜੁੱਜ ਦਆਰਾ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਇੂੰਟਰਵਵਊ
ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਣਦੇ ਰਵਹਣਾ ਅਵਹਮ ਹੈ।
ਝਗੜੇ ਨੇ ਬੁੱਚੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਿਾਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ
ਸ਼ਾਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਲਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਸੀ ਾਂ ਬੁੱਚੇ ਨੂੰ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਹੜੀ ਇਕ ਬੁੱਚਾ-ਕੇਂਦਰਤ
ਿਰਵਕਵਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਝਗਵੜਆਾਂ ਦੇ ਵਨਿਟਾਰੇ ਲਈ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਾਂ
ਿਰਵਵਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ; ਮਾਵਿਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ; ਜਾਾਂ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਵਵਚਕਾਰ ਸੂੰਿਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿੈਦਾ ਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਿਰਵਵਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿਰਵਵਰਸ਼
ਅਸਵਹਮਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਵਚੋਲਗੀ (mediation) ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ(arbitration) ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਵਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਿਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਵੋ—ਿਵਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣਾ।
ਮਾਵਿਆਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਵਕ :
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•
•

ਆਿਣੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਵਹੁੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੁੱਖਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ (ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਣਨਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ), ਅਤੇ
ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਝਗਵੜਆਾਂ ਵਵਚ ਨਾ ਉਲਝਾਉਣਾ (ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਵਿਆਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ
ਅਵਜਹੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਵਰਕਾਰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਜਹੜੀ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਵਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਾਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਵਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਾਂ ਬੁੱਚੇ ਨੂੰ ਦਜੇ ਮਾਿੇ ਲਈ ਸਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵਹਣਾ)

ਨਵੇਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਮਾਵਿਆਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ:
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html

ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਤਰੀਕਾ
ਨਹੀ ਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਵਚ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕੀ ਰਹੇਗਾ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਵਨਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਫੈਵਮਲੀ ਜਸਵਟਸ ਸਰਵਵਸਜ਼ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਿਰਾਈਵੇਟ ਜਾਾਂ ਿਬਵਲਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਦੀ ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਿੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਨਾਲ ਵਨਿਟਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਬਆਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਫੈਵਮਲੀ ਜਸਵਟਸ ਸਰਵਵਸਜ਼ ਹੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰਿ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ
ਸਣਨ ਅਤੇ ਵਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਵਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਸਬਾਈ ਜਾਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ
ਮਦਦਗਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵੀ ਲੁੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਅਿੀਨ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼
ਹੈ ਵਕ ਆਿਣੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਿਵਰਵਾਰਕ ਵਨਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣ, ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹੋਣ।

ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਵਲੂੰ ਕ
•
•
•
•
•
•

ਅਲਵਹਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਿ
ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਵਲਦਗੀ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਰਵਵਰਸ਼ ਿਰਬੂੰਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਿਰਵਵਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚੈੁੱਕਵਲਸਟ
ਾਂ
ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਰਕਦੀ ਨਹੀ.....ਬੁੱ
ਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਹਦਗੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਵਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਾ
ਿਵਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਵਨਿਟਾਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾਅ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣਾ
ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਿਵਰਵਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ
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