
 ؟ہو رہے ہیں علیحدگی یا طالق کے بعد منتقل
 

 
میں والدین کے قوانین ، جو "تحویل " اور "رسائ" کے بارے میں ہوا کرتے تھے، تبدیل ہوچکے (ایکٹ کے قانون )ڈیوورس طالق

 ہے۔ رہتا۔ تب تک ، موجودہ قانون الگو الگو نہیں ہوتی ہیںتک  2021ہیں۔ تاہم، یہ تبدیلیاں یکم مارچ 
 

 پر الگو ہوتی ہیں۔ کی منتقلیوںکے بعد  2021مارچ  1اس صفحے میں ان نئے قوانین کے بارے میں معلومات ہیں جو 

 
 

میں طالق یافتہ یا طالق حاصل کرنے والے والدین، خاندانی انصاف سے وابستہ پیشہ طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ( نئے 
 والدہ/والدرک شامل ہے، ان صورتحال میں  جب کہ ایک ایک فریم و ی رہنمائی کے لئےور افراد اور عدالتوں ک

  منصوبہ بندی کر رہا/رہی ہو  
 

  یااپنے بچے کو منتقل کرنے کے لئے 
 اپنے بچے کے پاس سے خود دورمنتقل ہونے کے لئے 

 
 ہیں: امور کے متعلق قوانین مندرجہ ذیل

 

  کیلئے نئے اقداماتجب والدین منتقل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنے 
  کرسکتا۔ نقل مکانی کر سکتا ہے یا نہیںعدالت کس طرح فیصلہ کرے گی کہ بچہ 

 
اور جہاں ممکن ہو عدالت میں جانے  سمجھوتے کرنے کیکا مقصد والدین کو نقل مکانی کے بارے میں  اصولوںان 

 میں مدد فراہم کرنا ہے۔ گریز کرنےسے 
 

 اس صفحے پر
 
 " کیا ہے؟نقل مکانی"

 کے منصوبے کا نوٹس دینے کی ضرورت ہوگی  ہونےمنتقل  کب آپ کو
 ہے دینانوٹس  کسےآپ کو 
 میں کیا لکھا ہونا چاہیئےنوٹس 

 کے مستثنیات  نوٹستو  کے متعلق خوف ہے سالمتیگر آپ کو اپنے یا اپنے بچے کی ا
 کے بعد کیا ہوتا ہے دینےنوٹس  کی نقل مکانی

 ہے یا نہیں نقل مکانی کر سکتاعدالت یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ بچہ 
کے استعمال کے لئے سفر ئم( )پیرنٹنگ ٹات اوقاکے  کی پرورشہ بچے والدبطوِر والد/

 کے اخراجات 

 
  " کیا ہے؟نقل مکانی"

 
کے  طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ( " نہیں سمجھا جاتا ہے۔ نقل مکانیکو " منتقلیوںمام ت

والدین کی ذمہ داریوں کے حامل اصول ہیں جو کہ اس بات پر منحصر ہیں کہ آیا مختلف 
تعلقات کو خاطر خواہ طریقے سے متاثر  منتقلی کسی بچے کی یا بچے کی منتقلیکی فرد 
 ۔ے گی یا نہیںکر

 
کا  ٹائمکے  پیرنٹنگکی وجہ سے  یہے کہ منتقل کا مطلب "نقل مکانی"عمومی طور پر

اپنے  کسی والد/ والدہ کامثال کے طور پر،  ۔ہوگا مفید نہیں اباس بچے کے لئے  شیڈول

 2021یاد رکھیں: یکم مارچ 
کے بعد ، "تحویل" اور 

"رسائی" کی اصطالحات اب 
 طالق ایکٹ )ڈیوورس

میں استعمال نہیں ہوں یکٹ(ا
گی۔ جب یہ حقائق نامہ )فیکٹ 

شیٹ( )ویب پیج(( "پینرٹنگ کی 
ذمہ داریوں" کے عدالتی 

احکامات کا حوالہ دیتا ہے تو ، 
اس میں "تحویل" اور "رسائ" 

حکامات کے ساتھ کے پرانے ا
ساتھ پیرنٹنگ کے نئے 

احکامات شامل ہوتے ہیں ، جن 
ئم" اور میں "پیرنٹنگ ٹا

"فیصلہ سازی کی ذمہ داریاں" 
 مختص ہوتی ہیں۔ 

 



والد یا والدہ میں سے  ۔یجائے گ ینقل مکانی سمجھ  عموما  کو قل ہو جانے منتنیو فاؤنڈ لینڈ سے اونٹاریو  سمیتبچے 
ہوگا۔ اس کی وجہ والدین  نقل مکانیاپنے بچے سے دور نیو فاؤنڈ لینڈ سے اونٹاریو منتقل ہونا بھی ایک  کسی ایک کا

متاثر  کو ئم شیڈولپیرنٹنگ کے ٹا یہ چونکہ ، اورہے فاصلہ کا ے کے موجودہ گھر کے درمیانکے نئے گھر اور بچ
 کرتا ہے۔

پیرنٹنگ ۔ یہاں تک کہ اگر پرغور کیا جائے اثراتاس کے کے اوپراور بچے  پر صورتحال ایکیہ ضروری ہے کہ ہر
 ہے۔ ی" ہوسکتنقل مکانیبھی " ی منتقلیفاصلے ک سے بعض اوقات تھوڑے ،وتپر خاصی اثر پڑے  کے شیڈول

 
 کے منصوبے کا نوٹس دینے کی ضرورت ہوگی ہونےمنتقل  کب آپ کو

 
ہے تو، آپ کو نافذ کے تحت عدالتی حکم  طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ(کی ذمہ داریوں سے متعلق  پیرنٹنگ پراگر آپ 
 کے منصوبے کا نوٹس دینا ہوگا۔ ہونےمنتقل اپنے 

 
 کا ارادہ کر رہے ہیں یا اپنے بچے کے بغیر۔منتقلی آپ کو نوٹس دینے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ اپنے بچے کے ساتھ 

 
 آپ کو کسے نوٹس دینا ہے

 
 :ضرورت ہے فراہم کرنے مندرجہ ذیل کو منصوبے کا نوٹسمنتقلی  کے آپ کو اپنے 

 

 ذمہ داریوں کا حامل ایک فرد پیرنٹنگ کی 
  کے تحت رابطہ رکھنے واال شخص کے حکم نامےرابطہ 

 
 

  علیحدگی یا طالق کے بعد پیرنٹنگ کے انتظامات ئےاور رابطے کے احکامات سے متعلق مزید معلومات کے ل پیرنٹنگ
 مشورہ کریں۔ متعلق حقائق نامہ )فیکٹ شیٹ( سے سے

 
 

 میں کیا لکھا ہونا چاہیئےنوٹس 
 

 نہیں ہے نقل مکانیایسی منتقلی جو کہ 
 

 ڑےپ تعلقات پر کوئی خاص اثر نہکے بچے  کے ساتھ سے نوٹس موصول ہونے والے لوگوں کی وجہ  منتقلیاگر اس 
( کو اشخاص، آپ کو دوسرے شخص )ئےکے ل منتقلیوںزیادہ تر  قصبے کے اندرمثال کے طور پر، آپ کے شہر یا   –

 :ہوگا کرنااطالع   ذیل کے متعلقدرج  
 

  آپ منتقل ہو رہے ہیں کوجس تاریخ 
  آپ کا نیا پتہ 
  معلومات نئی آپ کی رابطہ کی 

 
رابطے کا حکمنامہ موصول ہے، انہیں معلوم ہو پائے  جنہیں یا ہیں ںاذمہ دارییہ اس لئے کہ جن لوگوں پر پیرنٹنگ کی 

 واپس چھوڑا جائے۔ کہاں رہتا ہے، اور بچے کو کہاں سے اٹھا کر کہ بچہ

ہے، نقل مکانی کا خاصی اثر پڑتا ہے تو، یہ ایک  منتقلییاد رکھیں: اگر پیرنٹنگ ٹائم کے نظام االوقات پراس 

 پرعمل کرنا ہوگا۔ نوٹس کے قواعدکے  نقل مکانیلہذا آپ کو 

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


 منتقلی جو کہ  نقل مکانی ہے ایسی
 

مثال  -سے نوٹس موصول ہونے والے لوگوں کے ساتھ بچے کے تعلقات پر کافی اثر پڑے گا منتقلی کی وجہ اگر اس 
طالق ایکٹ  کہ ہے اور آپ پر الزم ہے  "نقل مکانیتو یہ " - کام نہیں کرے گا ابکا شیڈول  پیرنٹنگ ٹائمکے طور پر ، 

 ۔کریںکے تحت نقل مکانی کے قوانین پر عمل  )ڈیوورس ایکٹ(
 

 :رہے ہیں تو، آپ کو الزمی طور پر ارادہ کرر آپ نقل مکانی کرنے کا اگ
 

 نا ہوگانوٹس دی دن پہلے 60کم از کم سے  منتقلی 
  فارم آپ کو وہ تمام  کا  منتقلی کے نوٹس ۔نا ہوگا کے بارے میں مخصوص تفصیالت فراہم کر منتقلیاس

 جو آپ کو اپنے نوٹس میں شامل کرنا ضروری ہے۔ فراہم کرتا ہےمعلومات 
 

 :کے بارے میں معلومات طلب کرتا ہے مندرجل ذیلیہ فارم 
 

o  ہوگی منتلی کبیہ 
o  آپ کا نیا پتہ 
o  آپ کے رابطے کی معلومات 
o  کے  تعاونکے ساتھ بچے کے تعلقات کی  ، انےجو لوگ نوٹس موصول کریں گمیں  رائے آپ کی

ی نہو نقل مکانیول کو کیسے تبدیل کیا جاسکتا ہے، اگر اور کسی بھی رابطے کے شیڈ پیرنٹنگ ئےل
 تو ہو

 

 کے مستثنیات  نوٹستو  کے متعلق خوف ہے سالمتیگر آپ کو اپنے یا اپنے بچے کی ا
 

تو، آپ عدالت سے نوٹس کے قواعد میں تبدیلی کے لئے  ہےخوف  سالمتی کے متعلقاپنے یا اپنے بچے کی  پ کواگر آ

( کو بتائے بغیر عدالت میں درخواست دے والدہ/فریق )عام طور پر دوسرے والد ےہیں۔ آپ دوسر سکتی /کہہ سکتے

 سکتے ہیں۔ 

ایسی صورتحال کے دیتا ہے جہاں نوٹس کے قواعد  بطور ایک ،خاندانی تشدد کی مثال طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ(

 میں کی حمایت برائے نوٹس کے قواعد کی استثنا  درخواستی آپ ک میں تبدیلی کی اجازت ہوسکتی ہے۔ عدالت کو

  ۔کالز، پولیس رپورٹس ، فوٹو( 911خاندانی تشدد کے شواہد کی ضرورت ہوگی )مثال کے طور پر، 

 کے بعد کیا ہوتا ہے دینےنوٹس  نقل مکانی کی
 

 سمجھوتہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں
 

تنازعات کے حل )فیملی  نیخانداباہر کے عدالت  وہ کہ رہتی ہے توقع  سے والدینکو   طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ(
اپنے بچوں سے   ،اور ثالثی کا استعمال گفت و شنیدجیسے  کا استعمال کرتے ہوئے لاعماکے  (ڈ سپیوٹ ریزولیوشن

سوائے حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپس میں کو  نقل مکانی کے معامالتبشمول بچے کی ممکنہ  متعلق معامالت
، کیونکہ آپ اپنے نکالیںوالدین خود ہی اپنے حل کہ  بہتر ہوتا ہے عموما   ۔مناسب نہ ہو ایسا کرناکے جب اس وقت 
نہ آپ میں سے ایک یا دونوں کو پسند  کرے فیصلہ جوایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جج ۔ ہیںجانتے  سب سے بہتربچوں کو 

 ۔آئے

درکار ہے۔ یہ نقل مکانی کی نوٹس  منتقل ہو رہے ہیں تب بھی  بھی اپنے بچے کے بغیر جب ایک والد/والدہرکھیں: یاد 
 کے ساتھ بچے کے تعلقات پر کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ والدہ/سے اس والد منتقلیاس لئے کہ اس 

 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/nrf-fad.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html


 
غور بہت سارے عوامل کے بارے میں  وقتکرتے  تبادلئہ خیالبچے کے بہترین مفادات میں ہے یا نہیں، اس پر  منتقلی
 ، بشمول:ا ہوگاکرن

 

  پوراکو ت اوقاکے کچھ  پیرنٹنگکے لئے  نہ ہونے والے والد/والدہ لمنتقہوجاتی ہے تو، کیا  منتقلیاگر یہ 
میں اور اسکول کی دیگر تعطیالت میں  کے موسم کرنے کے طریقے ہیں، مثال کے طور پر، گرمیوں

 ؟مہیا کر کے کا اضافی وقت پیرنٹنگ

  سکتا ہے؟ ہرا کر رکھا جا منتقلی کو ٹھکیا بچے کے بڑے ہونے تک اس 

  ؟ ا/سکتی ہیںبھی نئے مقام پر منتقل ہوسکت والد/والدہ اکیا دوسر 

  شریک  بجائے اس کی ، کیاتو کے لئے ہے رہائششریک حیات کے ساتھ کے نئے  والدہ/والد منتقلیاگر یہ
کو تبدیل کرنے کی  شیڈولکے  پیرنٹنگ تاکہہے،  سکتی/بچے کی موجودہ رہائش گاہ میں منتقل ہوسکتا حیات

 ؟نہ ہوضرورت 

 
یا اس کے بعد کے دن  وہ شخص جس نے بچے کے ساتھ نقل مکانی کا منصوبہ بنایا وہ نوٹس میں بتائی گئی تاریخ 

 :اگر ہوسکتا ہےمنتقل 
 

دن  30کا نوٹس مال تھا، نوٹس موصول ہونے کے  نقل مکانیکی ذمہ داریوں واال دوسرا فرد جس کو  پیرنٹنگ (1
 اور پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے ، منتقلیکے اندر اندر بچے کے 

 ۔ینہیں ہوسکت منتقلیموجود نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ  نامہ کوئی عدالتی حکم (2
 

اور رہائش کی جگہ  شیڈولے کے نئ پیرنٹنگکو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن  طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ(اگرچہ 
کی ذمہ داریوں کا حامل  پیرنٹنگاگر آپ اور  کرنا اچھا خیال ہوسکتا ہے۔عدالتی حکم نامے میں شامل  جدید ترینکو 

جاسکتا ہے۔ اگر آپ عدالتی حکم کو اپ ڈیٹ  شامل کیاآسانی سے عدالتی حکم میں  تو، معاہدہ نسبتا   متفق ہیںدوسرا فرد 
نہیں کرتے ہیں تو، اس سے اسکولوں اور دیگر حکام کے ساتھ مشکالت پیدا ہوسکتی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اس 

 نئے انتظام کو نافذ کرنا مشکل ہوگا۔
 

 آپ کے پاس اگر آپ اپنے بچے کو منتقل کرنے کے منصوبے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو، اعتراض کرنے کے لئے
 دو طریقے ہیں

 
اگر آپ اپنے بچے کو منتقل کرنے کے منصوبے سے اتفاق نہیں کرتے 

شخص سے  متعلق دوسرےکی ذمہ داریوں کے  پیرنٹنگہیں، اور آپ 
نوٹس موصول ہونے کے بعد آپ کو اعتراض تو ہیں،  پاتےمعاہدہ نہیں کر

 ۔دن کی مہلت ہوگی 30کرنے کے لئے 
 

 :اعتراض کرنے کے دو طریقے ہیں
 

آپ دوسرے شخص کو اپنے اعتراض کے بارے میں  .1
نقل مخصوص تفصیالت دے کر اعتراض کرسکتے ہیں۔ 

آپ کا فارم   مکانی پر اعتراض )آبجیکشن ٹو ریلوکیشن(
 ہے جو آپ اپنے اعتراض میںدیتا کو وہ تمام معلومات 

  یا ؛شامل کریں زمی طور پرال

 اعترضات کے بارے میں دو نکات:
 

کو منتقل کرنے  بچے اپنےصرف  .1
کے منصوبے پر اعتراض کرنا ممکن 

 والدہ/دوسرے والد والدہ/ایک والد ہے۔
کے منصوبے پر  ہونےکے منتقل 

 اعتراض نہیں کرسکتے ہیں۔
والدین کی ذمہ داریوں کا صرف  .2

حامل شخص ہی اعتراض کرسکتا 
 اک رابطہجس شخص کو  ہے۔
 کیکسی بچے  ہے، وہموصول آرڈر

کے منصوبے پر اعتراض  نقل مکانی
نقل تاہم ، اگر  نہیں کرسکتا ہے۔

تو وہ  منظور ہو جاتی ہے  مکانی
رابطہ کے حکم کو تبدیل کرنے کا 

 ۔ا ہےکرسکت مطالبہ
 

پر راضی ہوجاتے ہیں تو، کسی اعتراض یا عدالتی درخواست کی  نقل مکانیاگر دونوں والدین بچے کی 

 ضرورت نہیں ہے۔

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/orf-fod.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/orf-fod.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/orf-fod.html


 آپ نقل مکانی روکنے کے لئے عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں .2
 

کہ یہ بچے  سکتی جب تک کہ جج یہ فیصلہ نہ کرلے نہیں ہوتب تک   یمنتقلتو،  کرتے ہیںایک بار جب آپ اعتراض 
 مفاد میں ہے۔بہترین کے 

 
 :آپ کو وضاحت کرنے کے لئے کہتا ہے کا فارم نقل مکانی پر اعتراض )آبجیکشن ٹو ریلوکیشن(

 

 کہ آپ کو نقل مکانی پر اعتراض ہے 

  آپ کو کیوں اعتراض ہے 

  نظریات آپ کے، رابطے اور فیصلہ سازی کی ذمہ داری کی تجویز پر پیرنٹنگ ٹائم 

 میں عدالت درخواست   کی پر اعتراضنقل مکانی موصول ہوتا ہے ، یا پھر  نقل مکانی پر کوئی اعتراضاگر آپ کو 
کی اجازت نہیں  منتقلیآپ اس وقت تک بچے کو منتقل نہیں کرسکتے جب تک کہ عدالت اس ، تو دائر کردی گئی ہے

 دیتی۔
 

 عدالت یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ بچہ منتقل ہوسکتا ہے یا نہیں

 کرسکتا ہے یا نہیں۔بچے کے بہترین مفادات کی بنا پر عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا بچہ نقل مکانی 

 کے عوامل بچوں کے بہترین مفادات

 اک  پیرنٹنگ کے انتظاماتپر غور کرے گی ) عناصرعدالت متعدد  ئےبچے کے بہترین مفادات کا تعین کرنے کے ل
غور کرنا کے معاملے میں  نقل مکانیعدالت کو  ن پربھی ہیں ج عناصر دیگر ایسے۔ (دیکھیں( )فیکٹ شیٹ( حقائق نامہ

 چاہیئے۔

آپ کی  عنصر عنصراس کیس کا فیصلہ نہیں کرے گا، اور عدالت اس پر غور کرے گی کہ ہر ایکواحد کوئی بھی 

 صورتحال میں کس طرح الگو ہوتا ہے۔ 

 

 :کے معاملے میں، عدالت جن اضافی عوامل پر غور کرے گی وہ یہ ہیں منتقلی

؟ مثال کے طور پر ، کیا یہ بنایا گیاکا منصوبہ کیوں منتقلی عدالت جاننا چاہے گی کہ  - کی وجہ نقل مکانی .1

ہے، یا بچے کے کسی  کی وجہ سے رہائشکے ساتھ شریک حیات ، نئے کی وجہ سے ہےکسی نئی مالزمت 

 ہے؟ ے کی وجہ سےخاص اسکول میں جان
 

سے بچے کے  کمیونٹیمثال کے طور پر، موجودہ معاشرے اور مجوزہ نئی  - کا اثرنقل مکانی بچے پر   .2

 خاندانی رابطے کیا ہیں؟
 

جاننا  عدالت یہ – اور شمولیت اپنے بچے کے ساتھ پیرنٹنگ ٹائم  والد اور والدہ دونوں میں سے ہر ایک کا .3

کے ساتھ یکساں مضبوط تعلقات  دونوںوالد اور والدہ  اپنے اس بچے کے آیا کہ چاہے گی، مثال کے طور پر،

 ہے۔ رہا والدین میں سے کسی ایک کا اس بچے کے ساتھ بہت کم دخل کیاہیں، یا 
 

 آیا نقل مکانی کی منصوبہ بندی کرنے والے فرد نے نوٹس کے قواعد پر عمل کیا .4

کی منصوبہ بندی اچھی طرح سے  قلیتمنعدالت یہ جاننا چاہے گی کہ آیا اس  – ہے

اس  کیا انیںکو آگاہ کردیا گیا ہے اوروادہ /دوسرے والد کیاکی گئی ہے یا نہیں اور 

عدالت بعض معامالت  یاد رکھیں:

میں نوٹس کے قواعد کو مستثنٰی بنا 

سکتی ہے، مثال کے طور پر جہاں 

 ہوا ہے۔واقع خاندانی تشدد 

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


اگر آپ ان قوانین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو، عدالت اسے منفی طور  تجویز کا جواب دینے کا موقع دیا گیا ہے۔

 پر دیکھ سکتی ہے۔
 

یا ہے کہ کسی بچے کو کسی خاص جگہ پر رہنا جس میں کہا گ چاہے عدالتی حکم، معاہدہ یا ثالثی ایوارڈ ہو .5

کے درمیان علیحدگی کا معاہدہ  وادہ/ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اور دوسرے والد

رہائش ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچہ الزمی طور پر ایک مخصوص شہر میں 

 گی۔ غور کرےتو، یہ وہ عنصر ہے جس پر عدالت  جاری رکھے
 

عدالت، بچے کے ۔  انتظامات کو تبدیل کرنے کی تجویز معقول ہےآیا پیرنٹنگ کے  .6

کے  والدہ/والد منتقل نہ ہونے والےمجوزہ نئے گھر کے مقام کو دیکھے گی، اور 

وقت گزارنے کے لئے نئے مقام پر سفر کرنا کتنا عملی  اکٹھے اپنے بچے کے ساتھ

اپنی پرانی رہائش گاہ پر واپس کو  ےعدالت یہ بھی دیکھے گی کہ بچ اور مہنگا ہوگا۔

، ٹرین اور بس کے سفر کے  ہوائی جہازبچوں کے ۔ رہے گاسفر کرنا کتنا آسان 

قوانین کے ساتھ ساتھ بچے کی عمر اور شخصیت کے بارے میں بھی سوچنا  متعلق

 ۔ضروری ہے

ز آیا والدین اپنے خاندانی قانون )فیملی الء( کے احکامات، معاہدوں اور ثالثی ایوارڈ .7

والد مثال کے طور پر، عدالت یہ جاننا چاہے گی کہ  –کی پاسداری کرتے رہے ہیں 

اس  کی تردید کی ہے۔  پیرنٹنگ ٹائماس نے ماضی میں آیا کی تجویز دے رہا ہے  منتقلیجو  یا والدہ میں سے

جو  والدہ/والدوہ  کہ اگر ہےیہ بھی جاننا چاشائد ۔ عدالت ہو سکتی ہےگوئی  نمستقبل کے مسائل کی پیش سے

 تھےکا استعمال کرنے میں ناکام رہے  پیرنٹنگ ٹائم کبھی وہ ماضی میں  یںہ چاہتی/ےمنتقلی کو نہیں چاہتاس 

 ۔دیا تھا یا نہیںکو مالی خطرہ میں ڈال  والدہ/، دوسرے والدکر کے نہ کی ادائیگی کفالت بچوں کیانہوں نے  یا 

 کس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا نقل مکانی بچے کے بہترین مفادات میں ہے 

میں دو دیگر قواعد ہیں جو بچے کے استحکام کو فروغ دیتے ہیں اور فریقین کو اس   طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ(

بارے میں رہنمائی دیتے ہیں کہ نقل مکانی کے معامالت کا فیصلہ کس طرح کیا 

 جائے گا۔

 

 برابر کے پیرنٹنگ ٹائم

پیرنٹنگ  برابرکی مدت کاحد تک  کافیبچے کے ساتھ کے پاس  اگر دونوں والدین

وہ برابر کی ذمہ داری عائد ہے(، تو  تقریبا   ئےکے ل نگہداشت)بچے کی  ہے ٹائم

 الزمی طور پر بچے کے ساتھ نقل مکانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے جوفرد 

کہیں  بمقابلہ نہ ہونے کا، امکانات کے توازن پر ثابت کرنا ہوگا )جس کا مطلب ہے

 ہے۔   دات میںبچے کے بہترین مفا یہ منتقلی کہ زیادہ امکان ہے(

 کنندہبنیادی نگہداشت صاف طور پر 

 اگر اس کے پاس فرد اپنے بچے کے ساتھ گھر منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو

 کو رالدہ/دوسرے والدتو  ، زیادہ تر وقت ہوتا ہےپیرنٹنگ ٹائم  کا بچے کے ساتھ 

بمقابلہ نہ  امکانات کے توازن پر ثابت کرنا ہوگا )جس کا مطلب ہے ی طور پرالزم

 نہیں بچے کے بہترین مفادات میں یہ منتقلی کہ کہیں زیادہ امکان ہے( ہونے کا،

  ۔ہے

 

دو دیگر قواعد صرف وہیں الگو ہوتے یہ 

 :ہیں جہاں

 کا بندوبست عدالتی حکم،  پیرنٹنگ

معاہدے یا ثالثی ایوارڈ ، اور میں 

 اور مقرر کیا گیا ہے

   والدین اس کی تعمیل کر رہے

 ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ، ان معامالت میں ،  

عدالت یا والدین نے پہلے ہی فیصلہ کرلیا 

کہ بچے کے بہترین مفادات میں کیا ہے  تھا

اور اب کوئی اس رہائشی انتظامات کو 

 رہا ہے۔ پیش کرتبدیل کرنے کی تجویز 

 

لث ثاایک  ایوارڈثالثی 

)جج کے عالوہ کوئی 

 س پرجدوسرا شخص، 

ہوئے  متفقمیاں بیوی 

ہیں، وہ ان کے لئے 

فیصلہ سازی کر سکتا 

کا بنایا ہوآ فیصلہ ( ہے

صوبائی قوانین  ہے۔

طے کرتے ہیں کہ 

خاندانی قانون کے 

معاملے میں کون ثالثی 

 کرسکتا ہے۔

 



 کے استعمال کے لئے سفر کے اخراجاتئم( )پیرنٹنگ ٹات اوقاکے  ہ بچے کی پرورشوالدبطوِر والد/

کے لئے سفر کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے،  ملنےکو  والدہ/تو، بچے اور غیر منتقل والد تی ہےہو نقل مکانیاگر 

 ۔خرچہ کا یا ٹرین کا سفر اور ہوٹلوں ہوائی جہازجس کے اخراجات ہوتے ہیں، جیسے 

 عدالت کو یہ حکم دینے کی اجازت دیتا ہے کہ والدین کے مابین ان اخراجات کا اشتراک طالق ایکٹ )ڈیوورس ایکٹ( 

 ۔یسے کیا جائے گااور اگر کیا جائے تو ک کیا جائے گا یا نہیں

 

 متعلقہ لنکس

 
 منصوبے بنانا: علیحدگی یا طالق کے بعد پیرنٹنگ کے انتظامات کے لئے ایک رہنما  

 پیرنٹنگ کی منصوبہ بندی کی چیک لسٹ 
 پیرنٹنگ کی منصوبہ بندی کے آلہ تک رسائی 

 (پیرنٹنگ کا حقائق نامہ )فیکٹ شیٹ   

 طالق اور خاندانی تشدد  

 خاندانی تنازعات کا حل )فیملی ڈ سپیوٹ ریزولیوشن(: خاندانی قانون کے معمالت عدالت سے باہر حل کرنا  

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