ਵੱਖ ਹੋਣ ਜ ਾਂ ਤਲ ਕ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੰਧ
1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਨਵਾਾਂ ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਲਾਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਰ ਾਣੇ ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਪਰਸਤੀ
(custody) ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ (access) ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਦਲ ਗਏ।

ਨਵੇਂ ਕ ਨੰ ਨ ਦੇ ਲ ਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸਮਝੌਰਤਆਾਂ
ਲਈ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੰਧ
ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਡਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਨਯਮ ਹਨ। ਸਡਬਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ
ਡਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਡਵਆਹੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਅਤੇ ਡਵਆਹੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਡਨਯਮ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਖ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀ ਾਂ ਡਦੂੰਦੇ।
ਪੁਰ ਾਣੇ ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਡਹਤ, ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੰ "ਸਰਪਰਸਤੀ (custody)" ਅਤੇ "ਪਹੁੂੰਚ (access)" ਡਕਹਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਡਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗ ਹੋਏ , ਤਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਦਲ
ਾਂ ੇ ਕਾਰਜਾਾਂ 'ਤੇ
ਡਦਿੱਤਾ ਡਗਆ ਜੋ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੀਆਾਂ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦ
ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਪਰਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਰਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਪੁਰ ਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ "ਸਰਪਰਸਤੀ (custody)" ਜਾਾਂ "ਪਹੁੂੰਚ
(access)" ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜਦ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਰਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਡਵਵਸਥਾਵਾਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਸਦੀਆਾਂ ਹਨ ਡਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ:

1 ਮ ਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ

1 ਮ ਰਚ, 2021 ਨੰ ਜ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬ ਅਦ

ਸਰਪਰਸਤੀ (custody)

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ (Decisionmaking and parenting time)

ਪਹੁੂੰਚ (access) (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ)

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ (Parenting time)

ਪਹੁੂੰਚ (access) (ਗੈਰ -ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ)

ਸੂੰਪਰਕ (Contact)

ਨਵੇਂ ਕ ਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ "ਸਰਪਰਸਤੀ" (custody) ਅਤੇ "ਪਹੁੰਚ" (access) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਨ ਲ ਰਕਵੇਂ
ਨਰਜੱਰਿਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ ਰਕਰਪ ਕਰਕੇ " ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼" (Parenting orders)
ਭ ਗ ਦੇਖੋ।

ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਬਦਲਣ
ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਜਾਾਂ ਪਹੁੂੰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਨਯਮ ਤੁਹਾਿੇ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾਡਪਤਾ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਨਵਾਾਂ
ਆਦੇਸ਼ " ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਾਂ" (parenting time) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਉਿੱਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਨੂੰ
ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਰਕ ਕ ਨੰ ਨ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਤੁ ਹ ਿੇ ਮੌਜਦ ਆਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ਕ ਰਨ
ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਡਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਡਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਡਵਿੱਚ "ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਡਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲੀ" (change in circumstances) ਡਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਰਵੱਚ ਬਦਲ ਅ ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਰਵੱਚ ਬਦਲ ਅ
ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਸਮਝੌਡਤਆਾਂ ਦੇ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ।"

ਨਵੇਂ ਕ ਨੰ ਨ ਦੇ ਲ ਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ ਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ
ਸਮਝੌਰਤਆਾਂ ਦੇ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੰਧ
ਨਵਾਾਂ ਡਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਡਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੀਆਾਂ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੀ
ਾਂ ੇ ਕਾਰਜਾਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ।
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਆਰਿਰ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ ਾਂ ਮੌਜਦਾ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਆਰਿਰ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਏ। ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਧਆਨ ਡਵਿੱਚ ਰਿੱਖੋ:
 1 ਮ ਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਹੋਏ ਅਦ ਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਾਂ
ਜ ਾਂ ਸਮਝੌਰਤਆਾਂ ਲਈ: ਨਵੇਂ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਡਨਯਮ
ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ।

 1 ਮ ਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦ ਲਤੀ
ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸਮਝੌਰਤਆਾਂ ਲਈ: ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ
ਮੌਜਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਡਨਰਭਰ
ਰਡਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 1 ਮ ਰਚ 2021 ਤੋਂ
ਪਰਹਲ ਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਸਮਝੌਤੇ
ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ।

 ਕ ਨੰ ਨ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਤੁ ਹ ਿੇ ਮੌਜਦ ਆਦੇਸ਼
ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ਕ ਰਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਡਿਵੋਰਸ
ਐਕਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਡਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਡਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਡਵਿੱਚ
ਮਹਿੱਤਵਪਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ
ਡਵਿੱਚ "ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਡਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ। ਰਿਵੋਰ ਸ ਐਕਟ ਰਵੱਚ ਬਦਲ ਅ ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਰਵੱਚ
ਬਦਲ ਅ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।

ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੰਧ
ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਾਂ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਬੂੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਡਕਿੱਥੇ ਰਡਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਸਕਲ ਡਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਬਣਾਉਦ
ਧਾਰਡਮਕ ਡਸਿੱਡਖਆ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੈਿੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਡਦ ਵਰਗੇ ਮੁਿੱਡਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਿੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੌਣ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਡਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਡਨਯਮ ਹਨ। ਸਡਬਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਣਡਵਆਹੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਅਤੇ ਡਵਆਹੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਡਨਯਮ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਖ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਡਦੂੰਦੇ। ਤੁਹਾਿੇ ਪਰਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਰਵ ਰਕ ਰਵਵ ਦ ਰਨਪਟ ਉਣ ਦੀਆਾਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵ ਾਂ
ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਵਵਾਦ ਡਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬ ਹਰ ਇਿੱਕ ਪਰਡਕਡਰਆ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਕਸੇ ਪਡਰਵਾਰਕ ਕਨੂੰ ਨੀ ਡਵਵਾਦ ਦੇ
ਪਿੱਖਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਮੁਿੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ, ਡਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਡਹਯੋਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿੱਡਦਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਵਵਾਦ ਦਾ
ਡਨਪਟਾਰਾ ਘਿੱਟ ਮਡਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਸਮਾਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਡਲਆਾਂ ਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਡਨਯੂੰਤਰਣ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਡਬਹਤਰ ਸਡਥਤੀ ਡਵਿੱਚ ਹੁੂੰਦੇ
ਹਨ ਡਕਉਡਾਂ ਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਡਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੇ ਡਹਿੱਤਾਾਂ 'ਤੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ
ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਵਵਾਦ ਡਨਪਟਾਰਾ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗਡੜਆਾਂ ਨੂੰ ਪਡਰਵਾਰਕ ਝਗਡੜਆਾਂ ਦੇ ਡਨਪਟਾਰੇ
ਦੀਆਾਂ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਾਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਡਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਡਚਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਾਂ ਕੁਝ
ਸਡਥਤੀਆਾਂ ਡਵਿੱਚ ਉਡਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਜਿੱਥੇ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਹੂੰਸਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਹੂੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਧਆਨ ਨਾਲ ਡਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਕੀ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਵਵਾਦ ਡਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਸਹੀ
ਹਨ।

ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਵਵਾਦ ਡਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਡਵਕਲਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਡਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਾਂ ਡਵਚੋਲੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਹੂੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭ ਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਰਵ ਰਕ ਰਹੰਸ ਬ ਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਕੰਗ ਪਲੈਂ ਜ਼ ਵੇਖੋ।
ਮ ਤ -ਰਪਤ ਦੇ ਫਰਜ਼
ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਡਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਹੈ:

 ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਆਰਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਕਸੇ
ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜੋ
ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਉਿੱਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਹੋਵੇ।

 ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ
ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਡਖਆ ਕਰਨਾ।

 ਡਜਿੱਥੇ ਉਡਚਤ ਹੋਵੇ,

ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਵਵਾਦ
ਡਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਾਂ ਮਾਮਡਲਆਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

 ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਡਹਤ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰਪਰਨ,
ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

 ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਤਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ
ਤਿੱਕ ਉਹ ਲਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਰਡਹੂੰਦੇ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਰਹੱਤ
ਤੁਸੀ ਾਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਨਾਲ ਸਡਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ
ਡਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਤੇ ਸਡਹਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਿੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਸਰਫ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਉਿੱਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਅਨੁ ਮ ਨ ਨਹੀ ਾਂ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਡਕਉਡਾਂ ਕ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਫੈਸਲੇ ਡਸਰਫ ਖਾਸ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਡਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਡਕ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਾਂ ਹੈ।

ਸਰਬੋਤਮ ਰਹੱਤ ਾਂ ਦੇ ਕ ਰਕ
ਨਵੇਂ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਡਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ, ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਨਆਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਜਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਉਿੱਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ।

ਪਰਾਥਡਮਕ ਡਵਚਾਰ
ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਡਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦਿੱਸਦੀਆਾਂ ਹਨ ਡਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਭ ਵਨ ਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਸੁਰਰੱ ਖਆ,
ਰਹਫ ਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਰਲਆਣ ਵੱਲ ਮੁਢਲ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ, ਡਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪਰਣ ਚੀਜ ਹੈ ਡਜਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਡਧਆਨ
ਡਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇਗੀ।

ਹੋਰ ਕਾਰਕ
ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਦੀਆਾਂ:
 ਲੋ ੜਾਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਵਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸਡਥਰਤਾ ਦੀ ਜਰਰਤ







ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਨਾਲ ਡਰਸ਼ਤਾ
ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੱਤਵਪਰਣ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧ
ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਡਵਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ
ਡਵਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਥਡਮਕਤਾਵਾਾਂ
ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਡਮਕ ਅਤੇ ਅਡਧਆਤਡਮਕ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਵਰਾਸਤ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਇੂੰਡਿਡਜਨਸ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਅਤੇ
ਡਵਰਾਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨੂੰ ਡਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
• ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
• ਦਜੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਨਾਲ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਡਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
• ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਿੱਡਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਡਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮੁਿੱਡਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ:

 ਕੋਈ ਵੀ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਹੂੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ
- ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਹੂੰਸਾ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ, ਅਤੇ

- ਅਡਜਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤਤਾ ਡਜਸ ਲਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱਡਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਡਹਯੋਗ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ

 ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜਦਾ ਡਸਵਲ ਜਾਾਂ ਅਪਰਾਡਧਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਰਿਰ, ਸ਼ਰਤ, ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ, ਡਹਫਾਜਤ ਅਤੇ
ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਹੈ।

ਯ ਦ ਰੱਖੋ:
 ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੂੰਦ ਸਚੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕ ਰਕ 'ਤੇ
ਡਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
 ਹਰੇਕ ਕਾਰਕ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਡਥਤੀ ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ, ਡਹਫਾਜਤ
ਅਤੇ ਕਡਲਆਣ ਮੁਿੱਖ ਡਚੂੰਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਵਚ ਰ
ਜਿੱਜ ਇਹ ਡਸਧਾਾਂਤ ਵੀ ਲਾਗ ਕਰੇਗਾ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਜੂੰਨਾ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਡਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਡਵਡਗਆਨਕ ਸੁਰਿੱਡਖਆ, ਡਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਕਡਲਆਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਡਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਹੂੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਡਲਆਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਆਚਰਣ ਜਾਾਂ ਡਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਾਂ ਤਿੱਕ ਡਧਆਨ ਡਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਡਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਹ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ,
ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਡਵਿੱਚ ਉਡਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਾਂ ਅਪਿੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਡਸਰਫ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦ ਸਮ ਾਂ (Parenting time)
ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਉਹ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ
ਬਿੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਿੇਅਕੇਅਰ ਡਵਿੱਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਹਰ ਡਵਅਕਤੀ ਬਿੱਚੇ ਬਾਰੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਚਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਵਿੱਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਡਕ
ਅਦਾਲਤ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਡਲਆਾਂ ਡਵਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਡਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੇ
ਹਨ।

ਫੈਸਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਰਜ਼ੰਮੇਵ ਰੀ
ਨਵਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ "ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿੱਿੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:






ਡਸਹਤ
ਡਸਿੱਡਖਆ
ਭਾਸ਼ਾ, ਸਡਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਧਾਰਡਮਕਤਾ
ਮਹਿੱਤਵਪਰਨ ਪਾਠਕਰਮ ਗਤੀਡਵਧੀਆਾਂ।

ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਿਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਅਡਧਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਆਦੇਸ਼
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਦਾ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਜਾਾਂ ਪਡਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡਵਸਡਤਰਤ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਸੂੰਪਰਕ
ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਇਿੱਕ ਸੂੰਪਰਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਚੇ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੇ ਡਹਿੱਤ ਡਵਿੱਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਡਥਤੀ ਡਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਸੂੰਪਰਕ ਆਰਿਰ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਡਮਲਣ ਜਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ
ਡਵਿੱਚ ਰਡਹਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰਵਰਰਸ਼ ਜ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਆਰਿਰ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ਹੈ:
 ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ, ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਡਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਡਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੀ
ਭਡਮਕਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਆਰਿਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ "ਲੀਵ" (leave) ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਡਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
 ਡਸਰਫ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਆਰਿਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀ
ਡਲਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲੈ ਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨ ਵ ਾਂ
ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਿੱਕ ਅਦਾਲਤ ਡਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਡਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਤੇ ਦਜਾ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਡਕਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਵਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੂੰਦਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੰ
ਡਵਕਸਤ ਕਰਨ।ਇਿੱਕ "ਪਰਵਡਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ" ਅਡਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ, ਡਵਚੋਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਡਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਡਕਵੇਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਡਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਹਰੇਕ
ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਵਡਸ਼ਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ
ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ, ਸੂੰਚਾਰ, ਯਾਤਰਾ
ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਡਹਲਆਾਂ ਲਈ ਡਵਸਡਤਰਤ ਕਾਰਜਕਰਮ।

ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਡਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਡਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਤਾਾਂ ਤਿੱਕ
ਪਰਵਡਰਸ਼ ਜਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਆਰਿਰ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਡਕ ਇਹ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਉਿੱਤਮ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨ ਵ ਾਂ ਬ ਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪ ਕਰਕੇ ਰਿਪ ਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਰਟਸ ਕੈਨਿ
ੇ ਦੀ ਵੈਬਸ ਈਟ 'ਤੇ ਹੇਿ ਾਂ
ਰਦੱਤੇ ਔਨਲ ਈਨ ਸ ਧਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮ ਤ -ਰਪਤ ਨੰ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਯੋਜਨ ਬਣ ਉਣ ਰਵੱਚ ਸਹ ਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 ਪਰਵਰਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨ ਦੀ ਚੈਕਰਲਸਟ
ਇਹ ਸਾਧਨ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਵਚਾਰਨ ਲਈ ਡਵਹਾਰਕ ਮੁਿੱਡਦਆਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਪਰਵਰਰਸ਼ ਯੋਜਨ ਟਲ
ਇਸ ਸਰੋਤ ਡਵਿੱਚ ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਟਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਰਰਵ ਰਕ ਰਨਆਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ
ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਨਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਡਨਜੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਨ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਿੱਡਦਆਾਂ
ਨਾਲ ਨਡਜਿੱਠਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਡਬਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਨਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ
ਪਰਵਡਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਾਈ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਡਮਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਡਹਤ, ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਡਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਪਡਰਵਾਰਕ ਡਨਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ
ਹਨ।

ਸੰਬੰਰਧਤ ਰਲੰ ਕ
 ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਣਾਉਣਾ: ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗਾਈਿ
 ਪਰਵਡਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੈਕਡਲਸਟ
 ਪਰਵਡਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਟਲ ਤਿੱਕ ਤੋਂ ਪਹੁੂੰਚੋ

