ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ
ਤਲਾਕ
ਇਹ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ੱ ਚ ਸੰ ਘੀ ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਵਨਯਮ
ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵ ੱ ਚੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਜਣਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ੱ ਚ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹਾਡਾ/ਡੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ

ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ੱ ਚ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਕਝ ਮਾਨਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਵਸ ਲ ਮੈਵਰਜ ਅਵਿਵਨਯਮ (Civil Marriage
Act) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਪਣਾ ਵ ਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੈ?
ਤਲਾਕ ਇੱ ਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ੱ ਚੋਂ ਗਜ਼ਰਨਾ ਵਕਸੇ ਵ
ਵ

ਾਵਹਤ ਜੋੜੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵ ਆਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਫ

ਾਵਹਤ ਜੋੜਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਾਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ

ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ ਵ ੱ ਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਵਕ ਤਸੀਂ ਹਣ ਵ ਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਤਲਾਕ ਲਈ ਕਕਹੜੇ ਕਨੂੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ?

ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਇੱ ਕ ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵ

ਾਵਹਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ੱ ਚ

ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ਦਾ ਹੋ ।ੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਸ ਵ ੱ ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ੱ ਚ, ਚਾਈਲਡ
ਸਪੋਰਟ, ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਪਰ ਵਰਸ਼ ਪਰਬੰਿਾਂ ਰਗੇ ਮੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਝ ਮੱ ਵਦਆਂ ਉੱਤੇ
ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ੀ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵ
ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਉਨਹਾਂ ਵ
ਉਨਹਾਂ ਅਵ

ਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ੰ ਡ।

ਾਵਹਤ ਜੋਵੜਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ੱ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰ ਦੇ, ਅਤੇ

ਾਵਹਤ ਜੋਵੜਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ੱ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਅਵਿਵਨਯਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਂਦੇ

ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਸ ਇਨਹਾਂ ਵ ੱ ਚ ਥੋੜਹੇ ਹੀ ਅੰ ਤਰ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਾਡਾ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਨਆਂ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਜਾਂ
ਅਟਾਰਲੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਤਲਾਕ ਕਕਵੇਂ ਲਵਾਂ?
ਤਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ੱ ਚ ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ

ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵ ਿੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ
ਖੇਤਰ ਵ ੱ ਚ ਤਲਾਕ ਵਕ ੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਾਡਾ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਨਆਂ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਅਟਾਰਲੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਉਪਲਬਿ
ਹੈ।
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ਕੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ੂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਤਹਾਨੂੰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵਕ ਤਹਾਡਾ ਵ ਆਹ ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ ਵਤੰ ਨ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵ ੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੱ ਟ ਵਗਆ ਹੈ:




ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ੱ ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ੱ ਖਰੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ

ਤਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨਰਦਈ ਵ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਜੋਂ ਇਕੱ ਠੇ ਰਵਹੰ ਦੇ
ਰਵਹਣਾ ਅਸਵਹਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ

ਤਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਸਬੰ ਿ ਹਨ।

ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤਹਾਡਾ ਵ ਆਹ ਟੱ ਟ ਚੱ ਕਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ੱ ਖਰੇ ਹੋ ਚੱ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਲਈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ/ਡੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ
ੱ ਖਰੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾ ੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਘੱ ਟੋ-

ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ੱ ਖਰੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ੋ।

ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਸੀਂ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤਹਾਡਾ ਵ ਆਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਨਰਦਈਪਣੇ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰ ਿ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੱ ਟ ਵਗਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਰਾ ਕਿਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇੱ ਕ-ਸਾਲ ੱ ਖਰੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਮੜ ਇਕੱ ਠੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵ ੱ ਚ 90 ਵਦਨਾਂ
ਤਕ ਦਬਾਰਾ ਇਕੱ ਠੇ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਫਰ ੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜ ੇਂ ਤਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਕੱ ਠਾ ਗਜਾਵਰਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਰ ਵਰਸ਼-ਸਬੰ ਿੀ ਪਰਬੰਿ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਨਹਾਂ ਸਮੱ ਵਸਆ ਾਂ ਉੱਤੇ, ਤਲਾਕ ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਜੋਂ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੰ ਤਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਵ ਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਾਜਬ
ਪਰ ਵਰਸ਼-ਸਬੰ ਿੀ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝਿੱ ਲ ਸਕਦਾ/ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ੱ ਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਪਵਰ ਾਰਕ ਵਨਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵ ਚੋਲਗੀ, ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਤਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਨਹਾਂ ਕਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱ ਵਸਆ ਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਕਵਿੱ ਚ ਖ਼ਦ ਦੀ ਨਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਗੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ਤਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੇ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋ ੜ

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨੂੰ ੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਖਦ ਦੀ ਨਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕੀਤੀ

ਜਾ ੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱ ਵਦਆਂ ਵ ੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਕੀਲ ਨਾਲ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਵ ਚਾਰ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤਹਾਡੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹੀ ਮਲਾਕਾਤ ਹੋ ੇ। ਤਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ੱ ਚ
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ਅਵਜਹੀ ਕੀਲ ਹ ਾਲਾ ਸੇ ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਕੀਲ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ
ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੰ ਖੇਪ ਮਸ਼ ਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤਲਾਕ ਕਦੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ੱ ਚ, ਜੱ ਜ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ 31 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਪਰਭਾ ੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਆਰਾ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਪੂਰ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾ ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਕਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂ?
ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਤਲਾਕ-ਸਬੰ ਿੀ
ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਤਲਾਕ ਕਾਰ ਾਈ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ

ਰਵਸਜਟਰੀ (Central Registry of Divorce Proceedings) ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਵਜਸਟਰੀ ਤਹਾਨੂੰ

ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਵ ਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਰਵਜਸਟਰੀ ਵਸਰਫ ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ
ਪਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਤਲਾਕ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹ ਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਵਰਕਾਰਡ
ਲੱਭਣ ਵ ੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਗੀ।

ਰਵਜਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ:
•
•

613-957-4519 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ, ਵਸਰਫ ਸਣਨ-ਸਬੰ ਿੀ ਮਸ਼ਕਲ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ 1-800-267-7676 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ; ਜਾਂ
ਖੋਜ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਦੱ ਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ੇ :
•
•

ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪੂਰ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ; ਅਤੇ,
ਤਹਾਡੇ ਵ ਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ।

ਜਸਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ (Justice Canada) ਵਿੱ ਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਕਡਓ
ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ:

Canada.ca/family-law

ਅਸਵੀਕਰਨ: ਇਹ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਲੇ ਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਗੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ
ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਲ, ਅਵਿਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਵਜੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵ ੱ ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਾਰ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਕੀਲ
ਹ ਾਲਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਝ ਕੀਲ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਮਸ਼ ਰਾ ਮਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਵਥਤੀ ਦੇ
ਵਸਰਫ ਕਝ ਖਾਸ ਪਵਹਲੂਆਂ ਵ ੱ ਚ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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