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ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ

ਪਰਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ  
ਗੈਰ-ਰੁਤਬਾ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਮਵਿਲਾਿਾਂ। ਇੱਕ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ। 
ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ।
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ਪਰਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੁਤਬਾ  
ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ 
ਇਿ ਪੁਸਵਤਕਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁੱਵਦਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਲਈ ਿੈ। ਇਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਿ 
ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਿੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਸਲਾਿ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ 
ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਿੋਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਿਕੀਲ ਨੰੂ ਲਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਰਚ 
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ “ਫਾਇਨਵਡੰਗ ਿੈਲਪ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾ 
ਪ੍ਾਬਲਮ” (ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਮਦਦ ਲਭਣਾ) ਿੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
“ਲੁਵਕੰਗ ਫਾਰ ਏ ਫੈਵਮਲੀ ਲਾ ਲਾਇਰ” (ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਕੀਲ ਦੀ ਿੋਜ) ਤੇ ਸਾਡੇ ਿੈਵਬਨਾਰ ਿੀ ਿੇਿਣਾ ਚਾਿੋਗੇ। 
ਇਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਇਟ www.onefamilylaw.ca ਤੇ ਿਨ।

ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡਾ 
ਸਾਥੀ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਿਤਮ ਿੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਆਿਾਸ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਉਦਾਿਰਨ 
ਲਈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਿੱਤੀ ਸਵਿਯੋਗ ਬਾਰੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਬਵਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਨਿੀਂ ਿੋ 
ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਆਿਾਸੀ ਸਵਥਤੀ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿੋਰ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿੋ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:

· ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਵਿ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਨਿੀਂ;
· ਵਕ ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਬਵਚਆਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ;
·  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਸੰਭਲਣਾ ਿੈ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਛੱਡਦੇ ਿੋ।

ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਿੱਕ
ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਵਿਤ ਪਰਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੁਤਬਾ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਵਿਚ ਜੰਮੀਆਂ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੱਕ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ 
ਿੱਿ ਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਲਈ, ਬਚੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ 
ਲਈ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਵਿਯੋਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਵਿੱਸਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਭਾਿੇਂ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਿੀ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਿੋਿੇ।

flew— ਫੈਵਮਲੀ ਲਾ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਿੁਮੈਨ (ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਵਸਵਿਆ)
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ਪਰਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੁਤਬਾ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਚ ਵਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਾਣੀ 
ਪਿੇਗੀ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਰ ਮਵਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੱਕ ਿਨ, 
ਪਰ ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਜਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਵਿਣ ਦਾ ਿੱਕ ਤੁਿਾਡੇ 
ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਵਚਆਂ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਲਈ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਵਰਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾਿਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਵਿਣ ਦਾ ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਕ ਤੁਿਾਡੇ 
ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਇਿ ਿੇਤਰ ਬਿੁਤ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿੋ ਵਗਆ 
ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤੁਿਾਡਾ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ 
ਬਿੁਤ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਕੀਲ  
ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵਮਲੋ।

ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ (ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ)
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ (ਸਮਾਨ ਵਲੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ) ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 
(ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ) ਬਣਨ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਰਜਾ 
ਪ੍ਿਾਨ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ 
ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ) ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ  
ਨਿੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਵਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  
ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿੋਏ ਿੋ। ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਭਾਿੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਆਉਣ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ।
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ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ) ਬਣਨ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਤੁਿਾਡੇ ਸਪੌਂਸਰ ਨਾਲ ਿਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਸਪੌਂਸਰ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਰਜਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸਪੌਂਸਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਵਸ਼ਪ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਵਧਆਨ ਰਿੇ ਵਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਵਸ਼ਪ ਅਿਧੀ ਦੇ ਿਤਮ ਿੋਣ ਤੱਕ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਾਲੀ 
ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਪਾਂਸਰਵਸ਼ਪ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਿ ਸਮਾਜਕ ਸਿਾਇਤਾ  
ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ  ਇਕੱਠੇ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੈ ਵਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।
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ਪਰਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੁਤਬਾ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੇਿਲ ਤੁਿਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਿੋਣ ਕਾਰਣ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਿਟਾਇਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ 
ਿਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 
ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੱਿ ਕਰ ਸਕੋ । ਇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਕੀਲ ਨੰੂ ਇਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ , ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਿਲੋਂ 
ਦੁਰਵਿਿਿਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੇ ਿਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ  
ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਵਰਜ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਵਰਫਯੂਜੀ ਅਪੀਲ 
ਵਡਿੀਜ਼ਨ (ਆਰਏਡੀ) ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੋ । ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਫਯੂਜੀ ਦਾਿੇਦਾਰਾਂ 
ਦੀ ਆਰਏਡੀ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ। ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਏਡੀ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਨਿੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਨੀਤ (ਸੁਰੱਵਿਅਤ) ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੋ (ਡੀਸੀਓ)।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਜਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਵਜਿਨਾਂ ਨੰੂ “ਸੁਰੱਵਿਅਤ” 
ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ (ਸੁਰੱਵਿਅਤ) ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਡੀਸੀਓ) ਵਕਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਓ ਤੋਂ ਆਏ ਿੋ ਵਕਉਂਵਕ ਡੀਸੀਓ ਦੇ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਿਾਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਵਰਜ ਿੋ ਜਾਂਦੀ  
ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਿਨ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ 
ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ  ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
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ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ

ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਿੋਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਵਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਵਿਵਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਿਤਮ ਿੋ ਗਈ ਿੈ, ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 
ਦਰਿਾਸਤ ਿਾਵਰਜ ਿੋ ਗਈ ਿੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਆਏ ਸੀ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿੱਕ ਿੋਰ ਵਕਸੇ ਮਵਿਲਾ ਿਰਗੇ ਿਨ, ਤੁਸੀਂ 
ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਸੰਭਿ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮਵਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਮਵਿਲਾ ਸ਼ਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਦਸੇ਼ ਵਿਚ ਆਪਨੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕਈੋ ਡਰ ਿ ੈਤਾਂ ਤਿੁਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਿਾਸਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ

ਵਿਊਮਨੈੀਟਰੇੀਅਨ ਐਡਂ ਕਮਪੈਸ਼ਨੇਟ (ਮਾਨਿੀ ਅਤ ੇਿਮਦਰਦੀ) (ਐਚ ਐਡਂ ਸੀ) ਅਰਜੀ
ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਜਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਿੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਵਿਕਲਪ ਵਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਡਂ ਕਮਪੈਸ਼ਨੇਟ (ਮਾਨਿੀ ਅਤੇ ਿਮਦਰਦੀ) (ਐਚ ਐਡਂ ਸੀ) 
ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇੱਕ ਐਚ ਐਡਂ ਸੀ ਅਰਜੀ ਿਾਸ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 
ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਵਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਐਚ ਐਡਂ ਸੀ ਦੀ ਅਰਜੀ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਿ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿੋਰ 
ਵਿਕਲਪ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡ ੇਵਰਸ਼ਤ ੇਵਿਚ ਦਰੁਵਿਿਿਾਰ ਿਇੋਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੁਾਨੰੂ ਇਸਦ ੇਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ 
ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ ਕਝੁ ਸਿਾਲ ਵਜਿੜ ੇਐਚ ਐਡਂ ਸੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦ ੇਿਨ:

· ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਿੈ?
· ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?
·  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਤੰਗੀਆਂ 

ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ?
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ਪਰਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੁਤਬਾ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਇੰਮੀਗ੍ਸੇ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਐਚ ਐਡਂ ਸੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਪਭ੍ਾਵਿਤ ਿਣੋ ਿਾਲੇ ਬਵਚਆ ਂਬਾਰ ੇਿੀ 
ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ ਿਇੋਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿ ੇਿ ੋਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਐਚ ਐਡਂ ਸੀ ਦੀ 
ਅਰਜੀ ਨਿੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦ।ੇ ਜੇ ਤਿੁਾਡੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜੀ ਿਾਵਰਜ ਿ ੋਗਈ ਿ ੈਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਉਸਦੇ 
ਿਾਵਰਜ ਿਣੋ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 12 ਮਿੀਨੇ ਤੱਕ ਐਚ ਐਡਂ ਸੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨਿੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦ,ੇ ਜਦ 
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਨਿੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦ ੇਵਕ ਤਿੁਾਡੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਤਰਾ ਿਏੋਗਾ ਵਕਉਂਵਕ:

· ਤੁਿਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਵਚਤ ਵਸਿਤ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ; ਜਾਂ 
·  ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਿਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿੇਗਾ। ਇਿ ਤੁਿਾਡਾ 

ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ - ਇਿ ਕੋਈ ਿੀ ਬੱਚਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਜਸਦੇ ਨਾਲ 
ਤੁਿਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਿਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਤਿੁਾਨੰੂ ਤਿੁਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਿਧੀਆ ਚਣੋ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿ।ੈ

ਘਰੇਲੂ ਵਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਿਿਾਰ
ਵਰਸ਼ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਿਲੋਂ 
ਵਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਿਿਾਰ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਦੱਸਦੇ ਿੋ  
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਿਲੋਂ ਦੁਰਵਿਿਿਾਰ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿ 
ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵਿੰਸਕ ਿੈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਿਿਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਅਸਾਲਵਟਡ ਿੂਮੈਨ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
416-863-0511 
1-866-863-0511 (ਕਰ ਰਵਿਤ) 
1-866-863-7868 (ਟੀਟੀਿਾਈ) 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੌੀ ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਤਿੁਾਨੰੂ ਪੁਵਲਸ ਨੰੂ (ਵਮਲਾਓ 911) ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ

ਪੁਵਲਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਿੈ। ਜੇ ਪੁਵਲਸ ਨੰੂ ਇਿ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿੋ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਉਸਦੇ ਵਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ 
ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਤਾਂ ਿੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਗੇ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੰ ਦੇ। ਜੇ 
ਪੁਵਲਸ ਨੰੂ ਇਿ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਿਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ 
ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ, ਪਰ ਪੁਵਲਸ, ਕ੍ਾਉਨ ਕਾਉਂਸਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਿਕੀਲ), ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ 
ਦੇ ਿੋਰ ਅਫਸਰ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਜਾ ਨਿੀਂ 
ਿੈ, ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਇਿ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਗਰਫਤਾਰ ਜਾਂ 
ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਵਕਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਿੋਿੋ ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ 
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਥੀ 
ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਡਾ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਿੀ ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਨਿੀਂ 
ਿੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਤਾਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੋਿਾਂ, ਅਪਰਾਧਕ 
ਿਕੀਲ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਿ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
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ਪਰਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੁਤਬਾ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਆਿਾਸੀ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਿਰੋ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਮੁੱਦੇ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਿੋ ਤਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਿ ਿੋਣ ਸਮੇਂ ਿੋਰ ਿੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਥੀ 
ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਿੋ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਆਮ ਮੁੱਵਦਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ:
· ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਪਵਰਿਰਤਨ 
· ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 
· ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਿਾ ਿੋਣਾ 
· ਉਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਵਿ ਰਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲੈਣਾ

ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਪਵਰਿਰਤਨ, ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਿਾ 
ਿੋਣ ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ “ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚ” ਪੜੋ।

ਵਿੱਤੀ ਸਵਿਯੋਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, “ਚਾਈਲਡ ਸਵਿਯੋਗ” ਅਤੇ “ਸਪਾਊਜਲ 
ਸਵਿਯੋਗ” ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ਿੇਿੋ।

• ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਵਿਚਾਰ ਫਵਲਊ 
ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੀਂ ਿਨ।

•ਭਾਿੇਂ ਇਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ 
ਵਿਿਸਥਾ ਦੀ ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਿੈ, 
ਵਫਰ ਿੀ ਇਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਨਕਟਿਰਤੀ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਿੰਸਾ ਦਾ ਿਤਰਾ ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਿੋ ਤਾਂ, 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਿੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਵਲਊ ਦੀ ਿੈਬਸਾਇਟ ਿੇਿੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ੇਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲੀ ਮਵਿਲਾ ਿੋ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫ੍ੇਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ  
ਿੱਕ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕੀਲ, ਕਵਮਯੂਵਨਟੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਲੀਵਨਕ, ਜਾਂ ਸਵਿਯੋਗ ਲਾਈਨ ਫੇਮਏਡ ਨੰੂ 1-877-336-2433, 
ਟੀਟੀਿਾਈ 1-866-860-7082 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਫ੍ੇਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਿੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਇਟ www.onefamilylaw.ca  
ਜਾਂ www.undroitdefamille.ca ਿੇਿੋ।



ਪੰਜਾਬੀ* ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ ੇ
 1. ਅਲਟਰਨੇਵਟਿ ਵਡਸਵਪਊਟ ਰੇਜ਼ੋਵਲਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ (PJB 001)

 2. ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ (PJB 002)

 3. ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (PJB 003)

 4. ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ (PJB 004)

 5. ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚ (PJB 005)

 6. ਘਰੇਲੂ ਸਮਝੌਤੇ (PJB 006)

 7. ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਦੀ ਸਾਲਸੀ (PJB 007)

 8.  ਆਿਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤ ੇਗਰੈ-ਰੁਤਬਾ ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਲਈ ਫਮੈਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (PJB 008)

 9. ਤੁਿਾਡਾ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ (PJB 009) ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੱਭਣਾ
10. ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਿੰਡ (PJB 010)

11. ਵਿਆਿ ਅਤੇ ਤਲਾਕ (PJB 011)

12. ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਵਿਯੋਗ (PJB 012)
* ਇਿ ਪੁਸਵਤਕਾ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਿ।ੈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.onefamilylaw.ca  

ਿਿੇ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਿੱਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਅਤ ੇਸਮਝਣ ਲਈ ਿਬੈਸਾਇਟ ਤ ੇਿਧੇਰ ੇਸਮੱਗਰੀ ਲਭ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ  


