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بچوں کی حفاظت اور فیملی لا ء

URD 002

اونٹیریو میں خواتین کے لیۓ فیملی لاء

تمام خواتین۔ ایک فیملی لاء۔
اپنے حقوق جانیۓ

بچوں کی حفاظت اور فیملی لا ء
اس کتابچے کا مقصد آپکو قانونی مسائل کی بنیادی سوجھ بوجھ فراہم کرنا ہے۔ یہ کسی انفرادی قانونی
مشورے یا معاونت کی متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ قانونی مسائل سے دوچار ہیں تو اپنے حقوق کی حفاظت
کے لیۓ جلد از جلد قانونی مشورہ حاصل کیجۓ۔ فیملی لا وکیل تلاش کرنے اوراسکی ادائیگی کے لیۓ
ہمارے کتابچے ”فائنڈنگ ہیلپ ود یور فیملی لا پرابلم“ دیکھئے ہماری ویبسائٹ پر www.onefamilylaw.ca۔

اونٹیریو میں بچوں کو توہین آمیز سلوک سے محفوظ رکھنے کے لیے چائلڈ
اینڈ فیملی سروسز ایکٹ ) سی ایف ایس اے( کا قانون موجود ہے۔ یہ قانون
بچوں کے بہترین مفاد اور بچوں کے تحفظ اور انکی صحیح نگہداشت کے
تیقن کی تعریف کرتا ہے۔
حکومت بچوں کی بہبودی ایجینسیوں کی مالی امداد کرتی ہے جنھیں عموماً
چلڈرنز ایڈ سوسائیٹیز )سی اے ایس( کہا جاتا ہے۔ انکا کام بچوں کو خطرے،
ی بنانے کا
بشمول غفلت سے محفوظ رکھنا ہے۔ سی اے ایس بچوں کو متبن ٰ
تقرر بھی کرتی اور خاندانوں کو سہارے دیتی ہے۔ انکا کردار خاندانوں کو
ساتھ رکھنے کے لیے کام کرنا اور انتہائی صورتوں میں بچوں کو انکے
گھروں سے ہٹانا ہے۔
بطور ماں/باپ آپکو اپنے بچے کو خطرے سے تحفظ دینا اور انکے لیے
کھانے پینے اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات فراہم کرنا لازمی ہیں۔ اگر
سی اے ایس کے پاس اس بات کے یقین کی وجہ موجود ہو کہ آپ ایسا
نہیں کر رہے تو وہ آپ کے خاندان کی تفتیش کرسکتی ہے۔ اگر تفتیش کرنے
کے بعد سے اے ایس کو یقین ہو جائے کہ آپ کے بچے کو حفاظت درکار
ہے ،تو وہ اسے آپکے گھر سے ہٹا سکتی ہے۔
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”حفاظت کی ضرورت“ سے کیا مراد ہے؟
بچے کو حفاظت کی ضرورت درکار ہے اگر اسے:
· تنہا چھوڑ دیا جاتا ہو ،نگہداشت نہ ہوتی ہو یا اس سے غفلت
برتی جاتی ہو;
· زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو یا بنایے جانے کا امکان ہے۔
· گھر میں بالغوں کے درمیان زیادتی دیکھتا ہے۔
زیادتی میں جسمانی ،جنسی اور جذباتی زیادتی شامل ہے۔ اس سے کوئ
فرق نہیں پڑتا کہ زیادتی کرنے والا کون ہے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ کو اپنے
بچے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خواہ آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں
بھی کررہے ہوں ،سی اے ایس اسکے باوجود بھی تفتیش کرسکتی ہے کہ اگر
آپ زیادتی کے بارے میں جانتے تھے ،یا جاننا چاہیے تھا ،اور آپ نے اسے
روکنے کی کوشش نہیں کی۔
وہ خواتین جن کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے کبھی کبھار سی اے ایس
ان سے بھی تفتیش کرسکتی ہے۔ سی اے ایس یہ اس لیے کرتی ہے کہ اسے
تشویش ہے کہ کسی بالغ پر کی گی زیادتی بچے کی حفاظت اور صحتمندی
پر اثرانداز ہو رہی ہے۔

اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے اور پولیس بلائی گئ ہے تو سی
اے ایس آپ کے گھر آ سکتی ہے۔ وہ آپ اور آپکے بچے سے سوالات
کریں گے۔ اگر سی اے ایس محسوس کرتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو
خطرے سے محفوظ رکھنے وہ کچھ نہیں کررہے جو کچھ ضرر سے
حفاظت کے لیے کرنا چاہیے تو وہ غالبا"آپکے بچے کو ہٹا دیں اگرچہ
زیادتی کرنے والے آپ نہیں ہیں۔
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سی اے ایس خاندانوں کے ساتھ کس طرح شامل ہوتی ہے؟
اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ کسی بچے کو حفاظت درکار
ہے تواسے سی اے ایس کو بتانا چاہیے۔ اسے ڈیوٹی ٹو رپورٹ کہا جاتا ہے۔
بچوں کے ساتھ کام کرنے والے ہر پیشہ ور کو اگر بچوں کے ساتھ زیادتی یا
غفلت کا شبہ ہو تو اسے لازما" چاہیے کہ سی اے ایس کو فون کرے۔ اس
میں ٹیچر ،ڈاکٹر ،سوشل ورکر ،مذہبی رہنما اور ڈے کیر میں کام کرنے والے
افراد شامل ہیں۔ اگر وہ سی اے ایس کو فون نہیں کرتے تو ان پر جرم کا
الزام لگایا جا سکتا ہے۔
اطلاع کرنے کی ذمہ داری مستقل طور پر ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے
زیادتی کی اطلاع دی بھی ہے اور انھیں خیال ہے کہ بچے کے ساتھ کسی
اور وقت زیادتی یا غفلت کی گئی ہے تو اسکی اطلاع دینا لازمی ہے۔
آپکا خاندان غالبا" سی اے ایس کی توجہ کی وجہ کیی دیگر ذرایع سے بھی بن
سکتا ہے ،مثلا" ،اگر آپ سی اے ایس کو مدد کے لیے فون کریں۔ اگر آپ اور
آپکے ساتھی کے درمیان زیادتی کی اطلاعات کے باعث وہ آپ کے گھر آچکے
ہوں تو پولیس غآبا" سی اے ایس کو بھی فون کرسکتی ہے۔

جب سی اے ایس ابتدائی طور پر شامل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
اقدام  :1جانچ پڑتال
جب کوئی سی اے ایس کو فون کرتا ہے تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے ابتدائی
جانچ پڑتال کرے گی کہ آیا اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکا
مطلب ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کیلیے اطلاع کا غور سےجائزے کیلیے چند
اقدامات لے گی کہ آیا اسے آپکے خاندان کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت
ہے۔ اکثر سی اے ایس فیصلہ کرے گی کہ اس کو اس مقام پر کوئی اور قدم
اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مطمئن ہے کہ بچے کی اچھی
نگہداشت ہو رہی ہے۔
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اقدام  :2تفتیش
مندرجہ بالا جانچ پڑتال کے اقدام کے بعد سی اے ایس تفتیش کرنے کا
فیصلہ کرسکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سی اے ایس آپ کے گھر آئے گی
اور آپ ،آپکے ساتھی اور بچے سے بات چیت کرے گی۔ سی اے ایس گھر
سے باہر کے لوگ ،جیسے دوسرے گھر وال  ،استادوں یا پڑوسیوں سے بھی
سوال جواب کرسکتی ہے۔
جب سی اے ایس تفتیش کرتی ہے تو اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر
رہی ہوتی ہے کہ آیا آپ کے بچے کو حفاظت درکار ہے۔ سی اے ایس کی جانب
سے تفتیش کرنا بہت سنگین ہے۔ اگر آپ ان کے خدشات کی جانب متوجہ
نہیں ہوتے تو سی اے ایس مزید شامل ہو سکتی ہے۔ ایسی تدابیر کیجیے
جن سے ظاہر ہو کہ آپ اپنے مسائل سے نبٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تفتیش کے ختم ہونے پر سی اے ایس یہ فیصلہ کرسکتی ہے کہ آپ کے
بچے کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ مزید تدابیر
نہیں کرے گی۔
اقدام  :3خدمت کا منصوبہ
اگر سی اے ایس فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کے بچے کو تحفظ کی ضرورت ہے تو
اسے لازما" ”سب سے کم منتشر والا طریق کار“ چننا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے
کہ جہاں ممکن ہو ،مسائل سے نبٹنے کی کوشش کرنے اور بچے کو آپکے گھر
میں چھوڑ دینے کے لیے آپکے خاندان کے ساتھ کام کرے گی۔
اکثرمعاملات میں جہاں سی اے ایس خاندانوں کے ساتھ کام کررہی ہو ،وہ آپ
سے ایک معاہدے پر دستخط کرنے کا پوچھے گی ،جو کہتا ہے کہ آپ کو اپنے
بچے کے متعلق یقین کیلیے کیا کریں گے کہ آپکا بچہ محفوظ ہے۔ اس معاہدے
کو عمومًا پلان آف سروس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے پلان آف سروس پر دستخط
کرنے کا پوچھا گیا ہے تو قانونی مشورہ لیجۓ۔ اگر آپ پلان آف سروس پر
دستخط کرنے سے انکار کریں یا اگر آپ دستخط کرتے ہیں لیکن اسکی شرائط
پر عمل نہیں کرتے تو سی اے ایس آپکے بچے کو آپکے گھر سے ہٹا سکتی ہے۔
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پلان آف سروس پر دستخط کرنے کے بعد سی اے ایس عمومًا آپکے خاندان
کے ساتھ کچھ وقت کیلیے شامل رہے گی اس یقین کیلیے کہ آپ کا بچہ
محفوظ ہے اور اسکی صحیح نگہداشت ہو رہی ہے اور یہ کہ آپ منصوبے
پر عمل کر رہے ہیں۔
اقدام  :4بچے کا ہٹانا
اگر آپ سی اے ایس کے کہنے کے مطابق کرنے سے انکار کرتے ہیں ،یا اگر
سی اے ایس فیصلہ کرتی ہے کہ آپکے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے ،وہ
آپکے بچے کو گرفتار کرسکتی ہے یا گھر سے ہٹا سکتی ہے۔ آپکا بچہ غابا"
خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ،فوسٹر ہوم میں یا کسی گروپ ہوم میں رکھا
جا سکتا ہے۔
زیادتیوں کی چند اقسام جرائم بھی ہیں۔ سی اے ایس کے بہت سے دفتروں
میں پالیسیاں ہیں جن کے تحت اگر کسی بھی وقت کوئی انھیں جسمانی
زیادتی یا جنسی زیادتی کے متعلق بتائے تو وہ پولیس کو لازما" مطلع کریں۔
پولیس زیادتی کی تفتیش کرے گی اور شاید مجرمانہ الزامات عائد کرے۔ یہ
مجرمانہ مقدمہ بچے کے حفاظتی مقدمے کی سماعتوں کے علاوہ ہوں گے۔
مجرمانہ الزامات بچے کے حفاظتی معاملے کو ختم نہیں کر دیں گے۔
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پیدائش پر گرفتاری
اگر آپکے بچے کے تحفظ کے متعلق سی اے ایس کو خاصے خدشات ہوں تو
اسے آپکے بچے کو پیدائش پرگرفتار کرنے کا اختیار ہے۔ مثلًا ،اگر آپکے
پہلے بچے سی اے ایس لے جا چکی ہے ،اگر آپ کو نشے والی چیزوں اور
الکحل کا سنگین مسئلہ درپیش ہے یا آپ بے گھر ہیں یا کسی غیر محفوظ
ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ تیرہ سے انیس سالہ ماں ہیں ،خصوصا" اگر
آپ خود کبھی سی اے ایس کی دیکھ بھال میں رہ چکی ہیں تو آپ خاص خطرے
سے دوچار ہیں کہ سی اے ایس آپکا بچہ پیدائش کے وقت آپ سے لے لے۔

بچے کی حفاظت کے معاملے میں عدالت جانا
بچے کی حفاظتی کارروائیاں پیچیدہ ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہیں۔ اگر
آپ کا بچہ ہٹا دیا جاتا ہے تو سی اے ایس کو لازما" پانچ دن کے اندر
معاملہ جج کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو
فورًا قانونی مشورہ حاصل کیجۓ۔

اگر آپ اونٹیریو میں رہائش پذیرفرانسیسی زبان بولنے والی عورت ہیں  ،تو آپ کے پاس فیملی لا کی عدالت میں فرانسیسی زبان میں
کارروائیوں کے حصول کا حق ہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لیۓ ،کسی وکیل سے رابطہ کیجۓ ،کمیونٹی لیگل
کلنک سے ،یا سپورٹ لائن فیمید پر  1-866-860-7082ٹی ٹی وائی .1-877-336-2433
فرانسیسی زبان میں خدمات حاصل کرنے کی مزید معلومات کے حصول کے لیۓ ہماری ویبسائٹ پر جائیے
 www.onefamilylaw.caیا www.undroitdefamille.ca
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اپنے فیملی لا حقوق کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیۓ ہماری ویبسائٹ پر مزید مواد تلاش کرسکتے ہیں۔

ان مواد میں جو نظریات پیش کیۓ گئے ہیں وہ ایف ایل ای ڈبلیو کے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ
صوبے کی عکاسی کرتے ہوں۔

