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ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ 
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ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ 
ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸਰਲਆਂ ਬਾਿੇ ਬੁਰਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਰਿਕਲਪ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮਸਰਲਆਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 
ਦੀ ਿੱਰਿਆ ਕਿਨ ਲਈ ਰਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋਏ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿੋ। 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਿਕੀਲ ਰਕਿੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਿੇਂ 
ਕਿਨਾ ਹੈ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਰਕਤਾਬਚਾ “ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ  
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਰਸਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ” ਦੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ “ਲੁਰਕੰਗ 
ਫਾਿ ਏ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਲੌਇਿ”, “ਪੌ੍ਪਿਟੀ ਿਾਇਟਸ ਐਡਂ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ 
ਮੈਰਿਡ ਐਡਂ ਕੋ-ਹੈਬੀਰਟੰਗ ਪਾਿਟਨਿਜ਼” ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਦੂਸਿੇ 
ਰਿਰਸ਼ਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿੈਬੀਨਾਿ ਿੀ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਿੇ ਸਾਧਨ  
www.onefamilylaw.ca ਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ “ਲੁਰਕੰਗ 
ਫਾਿ ਏ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਲੌਇਿ”, “ਿੇਨ ਚਾਿਰਜਜ਼ ਆਿ ਲੇਡ ਇੰਨ ਏ ਡੋਮੇਸਰਟਕ 
ਰਡਰਪਊਟ – ਿੌਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ”, ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ 
ਫੌਜਦਾਿੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਰਸ਼ਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿੈਬੀਨਾਿ ਿੀ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਸਾਿੇ ਸਾਧਨ www.onefmilylaw.ca ਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਹਨ। 

ਔਿਤਾਂ ਦੇ ਰਿਲਾਫ ਰਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਕਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹੰਸਾ ਰਿੱਚ ਉਹ 
ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਸਿੀਿਕ, ਰਜਨਸੀ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਰਿਰਗਆਨਕ 
ਅਤੇ ਰਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ 
ਅਤੇ ਕੰਟਿੋਲ ਿਿਤਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਰਕਸ ਰਕਸਮ ਦੇ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਜੁਿਮ ਹਨ?
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ, ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਕਸਮਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਹਨ, ਰਜਸ ਰਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

· ਘਿੇਲੂ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮਲਾ 
· ਰਲੰਗੀ ਹਮਲਾ 
· ਰਪੱਛਾ ਕਿਨਾ (ਸਟਾਰਕੰਗ)

ਅਕਸਿ ਔਿਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜੁਿਮਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾਿ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ 
ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਅਰਜਹਾ ਰਿਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨੰੂ ਪੀੜਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਿਤ ਨੰੂ 
ਰਹੰਸਾ ਦਾ ਰਜਆਦਾ ਿਤਿਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਹਮਲਾ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਸਿੇ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਰਿਿੁੱਧ ਤਾਕਤ ਿਿਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਬਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਕਤ ਿਿਤਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 
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ਕਿਦਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਿਿਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਜੁਿਮ ਹੈ,  
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੀਿਕ ਿੂਪ ਨਾਲ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਿੀ।

ਹਮਲੇ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
· ਥੱਪੜ ਮਾਿਨਾ 
· ਧੱਕੇ ਮਾਿਨਾ 
· ਠੁੱਡੇ ਮਾਿਨਾ 
· ਮੁੱਕੇ ਮਾਿਨਾ 
· ਛੁਿਾ ਮਾਿਨਾ 
· ਅਰਜਹੀ ਕੋਈ ਿਸਤੂ ਸੁੱਟਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਂ ਡਿਾਏ 

ਘਿੇਲੂ ਹਮਲਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਰਿਚਕਾਿ ਿਾਪਿਦਾ 
ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰਲੰਗ, ਰਲੰਗੀ ਿੁਝਾਨ ਜਾਂ ਰਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਿਿਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ। 
ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਉਹ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀ। ਘਿੇਲੂ ਹਮਲਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਹੈ। 

ਸੰਭਾਿੀ ਘਿੇਲੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਪੁਰਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ 
ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਿੇ ਗਿਾਹ ਰਜਿੇਂ ਰਕ 
ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ। 

ਰਲੰਗੀ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਲੰਗੀ ਕਾਿਜ ਜਾਂ ਸਪਿਸ਼ ਹੈ ਰਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਸਰਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦੇ। ਸਰਹਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 
ਰਲੰਗੀ ਕਾਿਜ ਜਾਂ ਸਪਿਸ਼ ਿਾਸਤੇ ਸਰਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਰਲੰਗੀ 
ਕਾਿਜਾਂ ਰਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਾਬ ਜਾਂ ਨਰਸ਼ਆਂ ਕਿਕੇ ਗੰਭੀਿ ਿੂਪ 
ਨਾਲ ਰਿਕਾਿ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾਿ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ 
ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਰਹਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 

ਸਰਹਮਤੀ ਹਿਕਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਹੀਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਲੰਗੀ ਕਾਿਜਾਂ ਜਾਂ 
ਸਪਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ 
ਿਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਿੂਿੀ ਹਨ ਰਕ ਦੂਸਿਾ ਰਿਅਕਤੀ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਰਲੰਗੀ ਤੌਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਨ ਲਈ 
ਚਾਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਿੀ। ਰਲੰਗੀ ਹਮਲਾ ਜੁਿਮ  
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ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੀਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਿੀ। ਰਲੰਗੀ ਹਮਲੇ ਰਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

· ਇੱਕ ਅਣਚਾਰਹਆ ਚੁੰ ਮਣ; 
· ਇੱਕ ਅਣਚਾਰਹਆ ਰਲੰਗੀ ਸਪਿਸ਼; 
· ਜਬਿੀ ਪਿਿੇਸ਼ (forced penetration); 
· ਧਮਕੀਆਂ ਿਿਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ ਰਲੰਗੀ ਕਾਿਜ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ 

ਮਜਬੂਿ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਕਰਹਣਾ ਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਿਾਹ ਕਿਦੇ ਹੋ ਨੰੂ ਕੁਝ ਬੁਿਾ 
ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 

ਰਜਆਦਾਤਿ ਰਲੰਗੀ ਹਮਲੇ ਰਕਸੀ ਅਰਜਹੇ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੀੜਤ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹਮਤੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਿੀ ਰਲੰਗੀ ਕਾਿਜ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਜਬਿਦਸਤੀ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਲੰਗੀ ਹਮਲਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਪੱਛਾ ਕਿਨਾ (ਸਟਾਰਕੰਗ) ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਿਕ ਨਹੀਂ ਿੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਡਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਪੱਛਾ ਕਿਨਾ ਜੁਿਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਪੱਛਾ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਿੀਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਿੀ। ਰਪੱਛਾ ਕਿਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਿਾਧਕ ਪਿੇਸ਼ਾਨ ਕਿਨਾ (criminal harassment) 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਰਪੱਛਾ ਕਿਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 
ਉਹ ਰਿਅਕਤੀ: 

· ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਿਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਪੱਛਾ ਕਿਦਾ ਹੈ; 
· ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ; 
· ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਜਹਾ ਕਿਨ ਦੀ 

ਧਮਕੀ ਰਦੰਦਾ ਹੈ;
· ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏ;

· ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ; 
· ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਸਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; 
· ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਿਾਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਿ ਨੰੂ ਚੋਟ 

ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਰਦੰਦਾ ਹੈ;
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· ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਰਚੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਰਿੱਚ, 
ਇੰਟਿਨੈੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਿੱਚ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਨਲ ਿੱਿੋ ਰਕ ਰਪੱਛਾ ਕਿਨ ਿਾਲਾ 
ਅਰਜਹਾ ਕੀ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹੁਾਨੰੂ ਡਿਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਰਕਥ ੇਿਾਪਰਿਆ। 
ਇਸ ਰਿਕਾਿਡ ਤੋਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਪੁਰਲਸ ਅਤ ੇਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰਦਿਾਉਣ ਰਿੱਚ 
ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈਰਕ ਰਪੱਛਾ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਕਾਨੰੂਨ ਤੜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੰੂਨ ਰਕਿੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਕਿਨ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਤਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ 
ਿਾਲੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਰਜਹੜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿਰਹਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਰਲਸ, ਔਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਔਿਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਟਿ 
ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਰਜਹੇ ਿੀ ਕਈ 
ਤਿੀਕੇ ਹਨ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਹੀਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਸੁਿੱਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸੇ ਿਜੋਂ। 

1. ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਮਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 
ਰਲੰਗੀ ਤੌਿ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਪੁਰਲਸ ਫੋਿਸਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਿਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ ਰਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਮਾਣ ਹਨ ਰਕ ਇੱਕ ਜੁਿਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਜਦਾਿੀ ਚਾਿਜ 
ਲਗਾਉਣਗੇ। 

ਉਹ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਹੜਾ ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਜੁਿਮ ਦੀ ਰਸ਼ਕਾਿ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਹੜਾ 
ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਿਸਮੀ ਰਬਆਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ (ਰਜਸ ਨੰੂ ਅਕਸਿ “ਲੇਇੰਗ ਏ ਕੰਪਲੇਂਟ” 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੰੂ “ਰਸ਼ਕਾਇਤਕਿਤਾ” ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨੰੂ 
ਜੁਿਮ ਕਿਨ ਲਈ ਚਾਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਰਜਸ ਨੰੂ ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਪਿਾਧ ਿੀ ਰਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੰੂ “ਮੁਲਜ਼ਮ” ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹੰਸਾ ਦੀ  
ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨਾ 
ਜਦੋਂ ਪੁਰਲਸ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਿ ਸਮੱਰਸਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 
ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਸਰਥਤੀ ਨੰੂ ਦੇਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ 
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ਹੈ ਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਿ ਮੁਲਰਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹਮਲਾਿਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ। 

ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ, ਜੇ ਪੁਰਲਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਰਕ ਅਰਜਹੇ ਪ੍ਮਾਣ ਹਨ ਰਕ ਇੱਕ 
ਰਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਿਤਮਾਨ ਜਾਂ ਪੁਿਾਣੇ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਲਸ ਲਈ ਫੌਜਦਾਿੀ ਚਾਿਜ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾਿ 
ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 
(Mandatory Charging Policy) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਪੁਰਲਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਔਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਿੀ, ਜੇ ਪੁਰਲਸ ਲਈ ਇਹ 
ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਰਕ ਮੁੱਿ ਹਮਲਾਿਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਿੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਹਿਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ (dual 
charging) ਜਾਣਾ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਓਨਟਾਰਿਓ ਦਾ ਘਿੇਲੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, 
ਡੋਮੇਸਰਟਕ ਿਾਇਓਸਲੈਂਸ ਕੋਿਟ (Domestic Violence Court) 
ਰਕਹਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਿਾਸ ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਹੈ। ਸਕਿਾਕੀ ਿਕੀਲ, ਰਜਸ ਨੰੂ 
ਕਿਾਉਨ ਕਾਉਂਸਲ (Crown Counsel) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਿਟ ਦੇ 
ਦੂਸਿੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿੱਚ ਰਹੰਸਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿਾਸ 
ਰਸਿਲਾਈ ਹੈ। 

ਡੋਮੇਸਰਟਕ ਿਾਇਓਸਲੈਂਸ ਕੋਿਟ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਿਿੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਨਪਟ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਹਲਾ ਅਪਿਾਧ ਹੈ, ਰਕਸੇ ਹਰਥਆਿ ਜਾਂ ਗੰਭੀਿ ਸਿੀਿਕ 
ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ। ਜੇ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ 
ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਤਮ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਰਲੰਗ ਰਿੱਚ ਭਾਗ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਿਾਲੇ ਦਾ ਰਕ੍ਰਮਨਲ ਰਿਕਾਿਡ ਨਾ ਬਣੇ। 
ਇਸ ਕਾਉਂਸਰਲੰਗ ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਨੰੂ ਪਾਿਟਨਿ ਅਸੌਲਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ੋਗਿਾਮ (ਪੀਏਆਿ) 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਿ (PAR) ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਨੰੂ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ, ਅਤੇ 
ਦੂਸਿੇ ਰਜਆਦਾ ਗੰਭੀਿ ਕੇਸਾਂ ਰਿੱਚ, ਕਿਾਉਨ ਕਾਉਂਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਿੇਗਾ।

3. ਰਿਕਟਮ/ਰਿਟਨੇਸ ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ੋਗਿਾਮ (ਿੀ/ਡਬਰਲਊਏਪੀ) 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਰਿਿੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿਕਟਮ/ਰਿਟਨੇਸ ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ੋਗਿਾਮ (ਿੀ/ਡਬਰਲਊਏਪੀ) ਘਿੇਲੂ 
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ਹਮਲੇ, ਰਲੰਗੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਿੀ ਪਿੇਸ਼ਾਨ ਕਿਨ (ਸਟਾਰਕੰਗ) ਦੇ ਰਸ਼ਕਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਿਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੀ/ਡਬਰਲਊਏਪੀ ਿਿਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਦੇ ਹਿ ਕਦਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਟਿਾਇਲ) ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਆਿੀ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਿਿਕਿ ਤਿਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਿੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਿਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਿੇਤਿ ਰਿੱਚ ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਰਿਕਟਮ ਸਪੋਿਟ ਲਾਇਨ ਨੰੂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰਬਿਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ:

416-314-2447 (ਟੋਿੋਂਟੋ) 
1-888-579-2888 (ਟੋਲ ਫ੍ੀ) 

4. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ 
ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਰਗਿਫਤਾਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਰਿਿੁੱਧ ਘਿੇਲੂ ਹਮਲੇ, ਰਲੰਗੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਿਾਧਕ ਪਿੇਸ਼ਾਨ ਕਿਨ (ਸਟਾਰਕੰਗ) 
ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਪੁਰਲਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਤਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਜੇਲ ਰਿੱਚ 
ਿੱਿੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਿਾਇਲ) ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੇਗੀ ਜੇਕਿ 
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਜੇਲ ਰਿੱਚ ਿੱਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਤਮ 
ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਰਿੱਚ ਬਾਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨੰੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਿਤਮ 
ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਰਿੱਚ ਬਾਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਿਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਉਸ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਸਿਤ ਰਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਿਹਾਈ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਿਤਾਂ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਅਕਸਿ ਹੁਕਮ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਨ:

· ਉਸ ਿਾਸਤੇ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਦੂਿ ਿਰਹਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਦੂਿ ਿਰਹਣਾ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਰਕ ਪੀੜਤ ਸੰਪਿਕ ਿਾਸਤੇ ਰਤਆਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ);

· ਉਹ ਗੱਲ, ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ 
ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਿ ਸੰਪਿਕ ਨਹੀਂ ਿੱਿ 
ਸਕਦਾ; 
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· ਉਸ ਲਈ ਿਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਿ ਿਾਪਸ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ (ਰਜਸ ਨੰੂ 
“ਕਿਰਫਊ” ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ);

· ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਿਾਬ ਜਾਂ ਨਰਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ;
· ਉਸ ਨੰੂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ;
· ਉਸ ਨੰੂ ਿਰਹਣ ਿਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਿ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਰਿੱਚ ਸੰਪਿਕ ਨੰੂ ਿੀ 
ਸੀਰਮਤ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਲਸ, ਰਿਕਟਮ/ਰਿਟਨੇਸ ਅਰਸਸਟੈਂਸ 
ਿਿਕਿ, ਕਿਾਉਨ ਕਾਉਂਸਲ (ਸਿਕਾਿੀ ਿਕੀਲ) ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਰਿਸਤਰਿਤ ਸ਼ਿਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਿਾਇਲ) 
ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

a) ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਿਰਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਰਜਆਦਾਿਤ ਕੇਸਾਂ ਰਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇਿੇਗੀ ਰਕ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ 
ਫੌਜਦਾਿੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਿਾਇਲ) ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ 
ਰਨਪਟ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਿਰਹਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਫੌਜਦਾਿੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 
(ਟਿਾਇਲ) ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਿਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ 
ਰਿਿੁੱਧ ਹੁਕਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਚੰਤਾਿਾਂ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਰਲਸ ਜਾਂ ਰਿਕਟਮ/ਰਿਟਨੇਸ ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਿਿਕਿ ਜਾਂ ਕਿਾਉਨ 
ਕਾਉਂਸਲ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

b) ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਿਾ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ? 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਰਕ ਫੌਜਦਾਿੀ ਕੋਿਟ ਨੰੂ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ 
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਦੱਤਾ ਹੋਏ 
ਰਕ ਦੂਸਿੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
ਫੌਜਦਾਿੀ ਕੇਸ ਰਿੱਚ, ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਕਰਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਮੁਲਜ਼ਮ 
ਜੋ ਰਕ ਦੂਸਿਾ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ ਹੈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਰਚਆਂ ਤੋਂ ਦੂਿ 
ਿਰਹਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਰਕ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਿੀ ਕੋਿਟ ਨੰੂ ਦੋਿੇਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਿੇ ਦੱਸਣਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਿੀ ਕੇਸ ਰਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਟਮ/ਰਿਟਨੇਸ ਅਰਸਸਟੈਂਸ 
ਿਿਕਿ, ਕਿਾਉਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੰੂ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਦੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਹੁਕਮ ਬਾਿੇ 
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ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਰਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ 
ਹੋਏ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

c) ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਿਾਇਲ) ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਜ਼ਿ ਿੱਿੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਿੀ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕਸ ੇਨੰੂ ਇਹ ਨਜ਼ਿ ਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਰਕ ਮਲੁਜ਼ਮ ਕੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਕੁੱਦਮ ੇਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 
ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ (ਸ਼ਰੋਿਟੀ) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ 
ਅਕਸਿ ਕਈੋ ਅਰਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਰਜਸ ਨੰੂ ਦਸ਼ੋੀ ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ 
(ਸ਼ਰੋਿਟੀ) ਨੰੂ ਮਲੁਜ਼ਮ ਦ ੇਰਿਹਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪੈਰਸਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ 
ਭਗੁਤਾਨ ਕਿਨ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕਿਨਾ ਪਏ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ (ਸ਼ਰੋਿਟੀ) ਲਈ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ 
ਦੱਸਣਾ ਜਿਿੂੀ ਹੈ ਜੇਕਿ ਦਸ਼ੋੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆ ਂਸ਼ਿਤਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸ ੇਨੰੂ ਿੀ ਤੜੋਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹ ੋਰਕ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਦਿੁਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਤਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸੇ 
ਨੰੂ ਿੀ ਤਰੋੜਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਰਿਕਟਮ/ਰਿਟਨੇਸ ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਿਿਕਿ ਜਾਂ ਕਿਾਉਨ 
ਕਾਉਂਸਲ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ (ਸ਼ਰੋਿਟੀ) ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਿੂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

d) ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿ ਹੈ ਰਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਟ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੰਤ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਿ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿੇਂ ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਪਿਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਹੜਾ ਰਿਹਾਈ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜਦਾ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ ਨੰੂ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਿਾਇਲ) ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਸਮਾਜ 
ਰਿੱਚ ਬਾਹਿ ਿਰਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੰੂ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਰਗਿਫਤਾਿ ਕਿ ਰਲਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 
(ਟਿਾਇਲ) ਤੱਕ ਜੇਲ ਰਿੱਚ ਿੱਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। 

e) ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਿਾਇਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਤਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਸਮਾਜ 
ਰਿੱਚ ਮੁੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਗੁਨਾਹਗਾਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਅਦਾਲਤ, ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਪਿਾਧ ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਿੱਿ ਿੱਿ ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਲਈ 
ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨੰੂ ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਪਿਾਧ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਿ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰੂ “ਦੋਸ਼ੀ” ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਮੁਲਜ਼ਮ 
ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਿਕਟਮ/ਰਿਟਨੇਸ 
ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਿਿਕਿ ਜਾਂ ਕਿਾਉਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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5. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਦੂਿ ਿੱਿਣ ਲਈ 
ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨਾ 
ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਤ ੇਰਕਸ ੇਦਆੁਿਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਧਮਕਾਇਆ ਰਗਆ 
ਹੈ, ਤਹੁਾਡਾ ਰਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਸ ੇਨੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਡਿਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹ ੈਰਕ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਦਿੁਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡੇ 
ਕਲੋੋਂ ਦਿੂ ਿਰਹਣਾ ਜਿਿੂੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਡਿਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਿਨ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 
ਰਿਅਕਤੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਰਚਆ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਹੁਕਮ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਿੀ ਸਿੁੱਰਿਆ ਯਜੋਨਾ ਹੋਣਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪਿੂਨ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ 
ਔਿਤਾਂ ਦ ੇਸ਼ੈੱਲਟਿ ਜਾਂ ਔਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਸਿੁੱਰਿਆ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਦ ੋਰਕਸਮ ਦ ੇਅਦਾਲਤ ਦ ੇਹੁਕਮ 
ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਅਿਜੀ ਿੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ ੋਦਾ ਿਿਣਨ ਹਠੇਾਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

i) ਪੀਸ ਬਾਂਡ – ਰਕ੍ਮੀਨਲ (ਫੌਜਦਾਿੀ) ਕੋਿਟ ਤੋਂ 
ਜੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਡਿ ਹ ੈਰਕ ਕਈੋ ਤਹੁਾਨੰੂ, ਤਹੁਾਡ ੇਸਾਥੀ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਨਜੀ ਚੋਟ 
ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ, ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਤਸੁੀਂ ਪੀਸ 
ਬਾਂਡ ਪਾ੍ਪਤ ਕਿ ਸਕ।ੋ ਇੱਕ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਨੰੂ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਿੱਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 
ਜਾਂ ਰਿਕਗੌਨੀਜ਼ੈਂਸ” (“Surety or Recognizance to keep 
the peace”) ਿੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਜੌਦਾਿੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਰਜਹਾ 
ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਸੀਰਮਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਦਿੁਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ 
ਕੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਦਿੁਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡ,ੇ ਤਹੁਾਡੇ 
ਪਰਿਿਾਿ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਈੋ ਿੀ ਸੰਪਿਕ ਨਾ ਕਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਰਜਹੜ ੇਰਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਿਦ ੇਹ ੋਦ ੇਰਿਿੁੱਧ ਫਜੌਦਾਿੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ 
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਫਜੌਦਾਿੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਿ ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਦਿੁਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਕਿਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਿਮ ਹੈ। 

a) ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਰਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ?
ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਲਈ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਲੇ ਿੀ 
ਡਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਾਿਨ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਦ ੇਰਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਿਾਸਤ ੇਲਾਗੂ 
ਿਰਹਣ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

b) ਮੈਂ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਪੁਰਲਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਿਟਹਾਉਸ ਕੋਲ 
ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਸਰਟਸ ਆਫ ਦ ਪੀਸ (ਜੇਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਿੋ। ਪਰਹਲਾਂ ਪੁਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਪੁਰਲਸ ਕੋਲ 
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ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੌਜਦਾਿੀ ਰਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਰਜਹੜੀ ਜੇਪੀ ਕੋਲ  
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ)। 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ 
ਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਰਕ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਿਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਰਫਿ ਜੇਪੀ 
ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਰਕਉਂ 
ਡਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ  ਿਾਲੇ ਤੇ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਬਰਹਸ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਜੇਪੀ ਸਰਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਡਿਨ ਦਾ ਕਾਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਪੀ:

· ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੀਆਂ 
ਰਕ ਜੇਪੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਹਨ;

· ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਤੇ ਹਸਤਾਿਿ 
ਕਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

· ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਹਸਤਾਿਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਜੇਲ 
ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੁਰਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਰਲਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ 
ਨੰੂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੁਰਲਸ ਇੰਨਫਿਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਿ (ਸੀਪੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਲ 
ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਕਰਹਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ। ਰਫਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ 
ਿਾਲਾ ਹੁਕਮ ਰਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਲਸ ਇਹ 
ਦੇਿਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਜੇਪੀ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 
ਲਈ ਇਨਕਾਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਿੁੱਧ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਅਦਾਲਤ ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਤੇ ਹਸਤਾਿਿ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ, 



12

ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ 

flew— Family Law Education for Women

ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਿੋ, ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। 

ii) ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ – ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਤੋਂ 
ਇੱਕ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ (Restraining) ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀਸ ਬਾਂਡ 
ਿਿਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਉਹ ਿਾਸ ਕਿਕੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਜਾਂ ਰਹੰਸਾ ਿਾਲੀਆਂ 
ਸਰਥਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ (Restraining) 
ਹੁਕਮ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੀ ਕੋਿਟ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਿੱਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਸਿੱਰਿਆ ਲਈ ਡਿਨ 
ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਲਾਫ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਹੇ 
ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਰਹ ਿਹੇ ਸੀ, 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਿਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਿੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕੇਸ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੀ ਕੋਿਟ ਰਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਿੇ ਰਿੱਚ ਇੱਕ 
ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਿੀ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਿੀ 
ਇੱਕ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

a) ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਰਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਹੇਗਾ ?
ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ (Restraining) ਹੁਕਮ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਾਸ ਰਮਆਦ ਲਈ ਿਹੇ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਨੀਂ ਰਮਆਦ 
ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਰਕ ਅਦਾਲਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿੱਿਣ 
ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਹੈ।

b) ਮੈਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ (Restraining) ਹੁਕਮ ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ 
ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਿਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਰਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਫਾਿਮ ਭਿਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਕੋਿਟਹਾਉਸਾਂ ਰਿੱਚ ਿਕੀਲ, ਲੌ ਦੇ 
ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਫਾਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਲਈ ਮੰਗ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਰਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਿੇ ਮਸਰਲਆਂ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਬੱਰਚਆਂ 
ਦੀ ਸਪੁਿਦਗੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਰਨਪਟ 
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ਿਹੀ ਹੈ, ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮਤੌਿ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਦੋਿੇਂ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਇਹ ਕਰਹਣ 
ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਿੋਗੇ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ (Restraining) ਹੁਕਮ 
ਰਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ (Restraining) ਹੁਕਮ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟਾਂ ਬਹੁਤ 
ਰਿਅਸਤ ਹਨ। 

c) ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀਆਂ 
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) 
ਤਾਗੀਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ 
ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਦਸੇ ਰਬਨਾਂ ਿੀ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ “ਐਕਸ ਪਾਿਟ”ੇ (“ex parte”) ਹੁਕਮ 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ 
(Restraining) ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਫਿ 
ਅਦਾਲਤ ਅੰਰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਤਾਗੀਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸ ਪਾਿਟੇ (ex parte) 
ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਰਨਯਮ ਬਹੁਤ ਸਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਰਿਚਾਿ ਹੈ। 

iii) ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ 
(Restraining) ਹੁਕਮ ਹੈ – ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਰਿੱਚ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ (Restraining) 
ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸੀਮਾਿਾਂ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ 
ਿਾਲਾ(Restraining) ਹੁਕਮ ਰਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ:

· ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਿਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀ ਸੰਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਰਕਸੇ 
ਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ; 

· ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ,ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਿ ਿਰਹਣਾ; 
· ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਹੱਸੇ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਹ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਦੀ 
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ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ। ਪੁਰਲਸ ਰਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਿੋਕ 
ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ (Restraining) ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਗਿਫਤਾਿ 
ਅਤੇ ਚਾਿਜ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਪਿਾਧ ਹੈ ।

6. ਦ ਰਕ੍ਰਮਨਲ ਇੰਜਿੀਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਿਡ
ਦ ਰਕ੍ਰਮਨਲ ਇੰਜਿੀਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਿਡ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜਹੀ 
ਬਾਡੀ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਘਿੇਲੂ ਹਮਲੇ, ਰਲੰਗੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਕੰਗ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਰਹੰਸਕ ਜੁਿਮਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜੁਿਮ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਰਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਭਾਿ ਸਿੀਿਕ ਜਾਂ ਮਨੋਰਿਰਗਆਨਕ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਿ ਹੋਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਿੀ ਬੋਿਡ 
ਕੋਲ ਦਾਅਿਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਜੁਿਮ 
ਲਈ ਚਾਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜੁਿਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਾਿ ਨਹੀਂ 
ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 

ਬੋਿਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸੇ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਜੁਿਮ ਦੇ  
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ :

· ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਰਲੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਿਨਾ ਰਪਆ ਹੈ;

· ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਰਲੰਗ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਸਫਿ ਕਿਨਾ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਰਪਆ ਹੈ ;

· ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; 
· ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਿਮ ਭਿ ਕੇ, ਆਨਲਾਇਨ ਜਾਂ ਰਲਿਤੀ ਿੂਪ ਰਿੱਚ  
ਬੋਿਡ ਨੰੂ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਿਡ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ  
www.cicb.gov.on.ca ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਿਾਹੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:

416-326-2900 (ਟੋਿੋਂਟੋ)
1-800-372-7463 (ਟੋਲ ਫ੍ੀ)
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ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੱਗਿੀਆਂ ਰਿੱਚ ਰਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਚਾਿ ਫਰਲਊ (FLEW) ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜਿੂਿੀ ਨਹੀਂ ਰਕ ਉਹ ਪ੍ਾਂਤ ਦੇ ਰਿਚਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਤੀਰਬੰਬਤ ਕਿਨ। 
ਹਾਲਾਂਰਕ ਲਾਅ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੁਆਿਾ ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦੱਤੀ  
ਗਈ ਹੈ, ਜਿੂਿੀ ਨਹੀਂ ਰਕ ਇਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਚਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਤੀਰਬੰਬਤ ਕਿੇ। 
ਰਹੰਸਾ ਦਾ ਿਤਿਾ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੌਿੀ ਿਤਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਿੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸੇ 
ਜਾਣਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਿਤਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਿਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿਾਸਤੇ ਫਰਲਊ 
(FLEW) ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਜਾਓ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਿਰਹ ਿਹੀ ਫਿੈਂਚ ਬੋਲਣ ਿਾਲੀ (francophone) ਔਿਤ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿੱਚ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਿਕੀਲ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਲੀਗਲ ਕਲੀਰਨਕ ਜਾਂ 1-877-336-2433, ਟੀਟੀਿਾਏ 
1-866-860-7082 ਤੇ ਫੇਮਏਡ (Femaide) ਸਪੋਿਟ ਲਾਇਨ ਨਾਲ  
ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।
ਤੁਸੀਂ ਫਿੈਂਚ ਰਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨੀਆਂ ਹਨ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ  
www.onefamilylaw.ca ਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਂ  
www.undroitdefamille.ca ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 



ਪੰਜਾਬੀ* ਰਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ੇ 
1. ਝਗਰੜਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਾਂ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ (PJB 001) 

2. ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ (PJB 002) 

3. ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (PJB 003) 

4. ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ (PJB 004) 

5. ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ (PJB 005) 

6. ਘਿੇਲੂ ਇਕਿਾਿਨਾਮ ੇ(PJB 006) 

7. ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਸਾਲਸੀ (PJB 007) 

8.  ਪ੍ਿਾਸੀ, ਿਰਿਊਜੀ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਿੁਤਬਾ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ  
(PJB 008) 

9. ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਰਸਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ (PJB 009) 

10. ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਭਾਜਨ ਰਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ(PJB 010) 

11. ਰਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ (PJB 011) 

12. ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (PJB 012) 

*  ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ ਅਨੇਕ ਫਾਿਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੋਿ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ www.onefamilylaw.ca ਦੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਿਾਧੂ ਸਮੱਗਿੀ ਿੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

The views expressed in these materials are the views of FLEW 
and do not necessarily reflect the views of the funders.


