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ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ

ਇਹ ਪੁਸਖਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁੱਖਿਆਂ ਿੀ ਬੁਖਨਆਿੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਵਅਕਤੀਗਤ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਖਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਮੁੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠ 

ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਿੀ ਰਾਿੀ ਲਈ ਖਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ 

ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਖਕਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  

www.onefamilylaw.ca ‘ਤੇ “ਫ਼ਾਇੰਖਡੰਗ ਹੈਲਪ ਖਵਿ ਯੌਰ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ” ਪੁਸਖਤਕਾ ਿੇਿੋ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਵੱਚ, ਚਾਈਲਡ, ਯੂਥ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਸਰਖਵਖਸਜ਼ ਐਕਟ 
(“ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ”) ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱਖਚਆਂ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਖਹੱਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਅਤੇ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਵਿਾਵਾ ਖਿੰਿਾ ਹੈ।

ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ ਇਹ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਖਕ ਬੱਖਚਆਂ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਲ-
ਕੇਂਖਿ੍ਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ।. ਬੱਖਚਆਂ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਖਵਘਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਖਥਰ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ‘ਤੇ ਖਿਆਨ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਖਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਿ ਅਤੇ ਖਵਤਕਰੇ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਖਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਖਵਖਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਿੀ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਿਾ ਆਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ 
ਿੀ ਨਸਲ, ਸਖਭਆਚਾਰ, ਖਲੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਨੱਜੀ ਖਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿੇ ਬੱਖਚਆਂ ਖਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 
ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਖਿੰਿੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਖਚਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੀਏਐਸ) ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ 
ਸਰਖਵਖਸਜ਼ ਖਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।ਸੀਏਐਸ ਿੀ ਭੂਖਮਕਾ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਿੇ ਿੋਸਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨਾ, ਮਾਰਗ ਿਰਸਨ ਿੇਣਾ, ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਰਖਹਣ ਖਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਿੇ ਮਾਮਖਲਆਂ ਖਵਚ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ 
ਹੈ। ਸੀਏਐਸ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਗੋਿ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਿਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕਰਿਾ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖਪਤਾ ਹੋਣ ਿੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀਆਂ ਬੁਖਨਆਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਜਵੇਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਰਹਾਇਸ਼ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੀਏਐਸ ਕੋਲ ਖਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਿਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ 
ਅਖਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਖਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ 
ਖਵਸੇਸ ਖਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਸੀਏਐਸ ਜਾਂਚ 
ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਅਗਲੇ ਕਿਮ ਕੀ ਹਨ। 
ਸੀਏਐਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਖਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋਣ 
ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੰੂ ਖਕਸੇ ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਏਜੰਸੀ 
ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸੀਏਐਸ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਕ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਕਸੇ ਪਖਰਵਾਰ, ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 
ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਖਵੱਚ ਰੱਿ ਸਕਿਾ ਹੈ।

“ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਲੋੜ” ਿਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ ਿੱਸਿਾ ਹੈ ਕਿੋਂ ਖਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।ਇਸ 
ਖਵਚ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੇ:

 ·   ਉਹ ਇਕੱਲਾ/ਲੀ ਰਖਹ ਜਾਂਿਾ/ਿੀ ਹੈ, ਉਸਿੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ 
ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਿਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ;

 ·   ਉਸ ਨਾਲ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਹੋਣ ਿੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ;

 ·   ਉਹ ਘਰ ਖਵੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਖਵਚਕਾਰ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਖਹੰਸਾ ਨੰੂ  
ਿੇਿਿਾ/ਿੀ ਹੈ।

ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਖਵੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਖਜਨਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੋਸਣ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ ਿੇ ਅਿੀਨ, ਇੱਕ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ 
ਜੋ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਲਈ ਖਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਿਾ ਖਕ ਖਕਹੜਾ 
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ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖਪਤਾ ਜਾਂ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ। 
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੀਏਐਸ ਜਾਂਚ ਕਰ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿੀ ਕੋਖਸਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ ਿੇ ਅਿੀਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿੇ ਖਵਅਕਤੀ 
ਵਜੋਂ ਪਖਰਭਾਖਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਜਿੋਂ ਸੀਏਐਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਿਲ 
ਖਿੰਿਾ ਹੈ ਜੋ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ 
ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਖਹਮਤ (ਸਖਹਮਤੀ) ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ 
ਿੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਸਖਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ।

ਸੀਏਐਸ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਕਵੇਂ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਿਾ ਹ?ੈ
ਖਜਹੜਾ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਖਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿੀ ਖਡਊਟੀ 
ਖਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਪੇਸੇਵਰ ਜੋ ਬੱਖਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿਸਲੂਕੀ ਜਾਂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਿਾਜ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਸੱਕ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਅਖਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਸਮਾਜ 
ਸੇਵਕ, ਿਾਰਖਮਕ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ 
ਖਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਜੁਰਮ ਿਾ ਿੋਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸੇਵਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਖਕ 
ਕੀ ਉਹ ਬਿਸਲੂਕੀ ਿੀ ਖਰਪੋਰਟ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ 
ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿੀ ਖਡਊਟੀ ਖਨਰੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਿਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਜਿੋਂ ਵੀ ਖਕਸੇ 
ਖਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਿੱਖਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਕਸੇ 
ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਉਹ ਸੋਚਿੇ ਹਨ ਖਕ ਬੱਚੇ ਿੇ ਨਾਲ 
ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਿਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੁਿ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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ਘਰੇਲੂ ਖਹੰਸਾ ਅਤੇ ਸੀਏਐਸ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਹੋ ਖਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਖਲਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਖਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸੀਏਐਸ ਿੁਆਰਾ 
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਸੀਏਐਸ ਅਖਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਿਾ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਉਸਨੰੂ ਖਚੰਤਾ ਹੈ 
ਖਕ ਬਾਲਗ ਿੁਆਰਾ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਬੱਚੇ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ 
ਖਰਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਖਹੱਤ ਸੀਏਐਸ ਜਾਂਚਾਂ ਿਾ ਮੁੱਿਾ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਏਐਸ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸੀਏਐਸ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਟਾ 
ਸਕਿੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ 
ਖਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਜਿੋਂ ਸੀਏਐਸ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ?
ਕਿਮ 1: ਸਕ੍ਰੀਖਨੰਗ

ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਿਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਵੇਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਖਕ ਉਹ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਖਕ ਕੀ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਏਐਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਹੋਰ 
ਵਿੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਸੰਤੁਸਟ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ 
ਨੰੂ ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਖਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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ਬਾਲ ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ (ਪਸਰਵਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ)

ਕਿਮ 2: ਪੜਤਾਲ

ਸਕ੍ਰੀਖਨੰਗ (ਕਿਮ 1) ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਸੀਏਐਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਅਖਜਹਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਏਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਏਐਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਜਵੇਂ 
ਖਕ ਪਖਰਵਾਰ ਿੇ ਿੂਜੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਖਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਇੰਟਰਖਵਊ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਸੀਏਐਸ ਿੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀਆਂ ਖਚੰਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਖਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ, ਤਾਂ ਸੀਏਐਸ ਹੋਰ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਉਹ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਮ ਚੁੱਕਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਐਸ ਿੁਆਰਾ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਿੇ ਨਾਲ ਸਖਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਿੀ ਕੋਖਸਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਿਿ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਅਖਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਿੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਸੀਏਐਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਖਜਹਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਕਿਮ 3: ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਐਕਸੈਸ

ਜੇ ਸੀਏਐਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨਾਲ ਅਿਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਸਵੈਇੱਛਤ) 
ਮੁਸਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਿੀ ਕੋਖਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਖਲਆਂ ਖਵੱਚ ਖਜੱਥੇ ਸੀਏਐਸ ਅਿਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤ ੇ‘ਤੇ ਿਸਤਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਮ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਖਵੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਿੇ ਕੋਰਸ, 
ਕਾਉਂਸਖਲੰਗ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਖਟੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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ਸੀਏਐਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਿੇਿਭਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਿਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਖਹ 
ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ 6 ਮਹੀਖਨਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਕਸਟਡੀ ਖਵਚ ਰੱਿਣ ਿੀ ਆਖਗਆ ਖਿੰਿਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਖਹਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਕਸੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਿੇਿਭਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 
ਿਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਹਾ ਖਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਿਸਤਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਖਹਲਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਖਹਲਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਖਮਲਿੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੀਏਐਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਕਸੇ ਿੁਭਾਸੀਏ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਿੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਿੱਸ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਿੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਖਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਖਵਅਕਤੀ ਿੀਆਂ ਮੀਖਟੰਗਾਂ 
ਖਵੱਚ ਮੌਜੂਿ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੀਏਐੱਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਿੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ 
ਤਾਂ ਸੀਏਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਰਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਿਸਤਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਸੀਏਐਸ ਆਮ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਖਨਸਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਿੀ ਚੰਗੀ ਿੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ
ਸੀਏਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲ ਰੱਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਖਜਹਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਿੇ ਪੰਜ ਖਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ 
ਅਿਾਲਤ ਖਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿੀ ਪਖਹਲੀ 
ਉਪਸਖਥਤੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿਤਾ 
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਖਹਲੀ ਉਪਸਖਥਤੀ ‘ਤੇ, ਜੇ ਮਾਖਪਆਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ 
ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੇ, ਤਾਂ ਅਿਾਲਤ ਸੀਏਐਸ ਿੇ ਸਬੂਤ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੂਆਤੀ 
ਆਿੇਸ ਿੇ ਸਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਤਖਹ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ-
ਖਪਤਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਖਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨਗੇ ਖਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨੰੂ ਖਕਵੇਂ ਤਖਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਪੱਿ ਿੱਸ ਸਕੋ।

ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਕੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੀਏਐਸ ਖਵਚਕਾਰ 
ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ (ਟਰਾਇਲ) ਿੇ ਹੱਕਿਾਰ ਹੋ। ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਿੇ ਪੰਜ ਸੰਭਾਵਤ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।

 ·   ਬਰਿਾਸਤ ਕਰਨ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਅਿਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਖਕ 
ਖਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਿੇਸ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ·   ਸੁਪਰਖਵਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖਪਤਾ, 
ਪਖਰਵਾਰ ਜਾਂ ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਿੇ ਘਰ ਰਖਹੰਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਏਐਸ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਖਵਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਹੋ 
ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ।

 ·   ਅੰਤਖਰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਅਰ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੀਏਐਸ 
(ਫੌਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ) ਿੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕਸਟਡੀ ਖਵੱਚ ਰੱਿਣ ਿਾ ਆਿੇਸ 
ਖਿੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।

 ·   ਐਕਸਟੈਂਖਡਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਅਰ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਬੱਚਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸੀਏਐਸ ਿੀ ਕਸਟਡੀ ਖਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਿ ਖਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।

 ·   ਕਸਟਡੀ ਆਰਡਰ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖਪਤਾ, ਖਰਸਤੇਿਾਰ ਜਾਂ 
ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਿੀ ਕਸਟਡੀ ਖਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੈਂਖਡਡ ਪਖਰਵਾਰ (ਖਰਸ਼ਤੇਿਾਰਾਂ) ਖਵਚ 
ਰੱਿਣ ਿੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿੰਿਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖਪਤਾ ਕੋਲ 
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਖਜਆ ਜਾ ਸਕਿਾ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਵੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਕਸੇ 
ਪਖਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਿੋਸਤ ਕੋਲ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਵਅਕਤੀ ਿਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਖਕ ਕੀ 
ਉਹ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਨਾਲ ਰਖਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਏਐਸ ਇੱਕ 
ਫੌਸਟਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਘਰ ਿੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਝ ਤਰਾਂ ਿੇ ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹਨ। ਸੀਏਐਸ ਿਫਤਰਾਂ ਿੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਕਖਹੰਿੀਆਂ ਹਨ ਖਕ ਜਿੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਖਜਨਸੀ ਸੋਸਣ 
ਬਾਰੇ ਿਸਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਖਲਸ ਨੰੂ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਖਲਸ 
ਿੁਰਖਵਵਹਾਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਖਿਕ ਿੋਸ ਲਗਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਖਿਕ 
ਕੇਸ ਬੱਖਚਆਂ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਰਾਖਿਕ ਿੋਸ 
ਬੱਚੇ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਿੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਖਕਸੇ ਜੁਰਮ ਿਾ ਿੋਸ 
ਲਗਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖਕਸੇ ਖਕ੍ਰਖਮਨਲ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

ਜਨਮ ਿੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਖਲਆ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੀਏਐਸ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਖਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਿੀ ਤਰਾਂ, ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ ਇਸ 
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸਟ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਿਾਹਰਣ ਿੇ ਲਈ, ਸੀਏਐਸ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 
ਖਚੰਤਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ:

 ·   ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਹਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਸੀਏਐਸ ਿੁਆਰਾ ਖਲਆ ਖਗਆ ਹੈ;

 ·   ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਿੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਖਸਆ ਹੈ;

 ·   ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਵਚ ਰਖਹ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ

 ·   ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੀ ਅਸਖਥਰਤਾ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਮਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਬਾਰੇ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।
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ਸਾਰ
ਬੱਖਚਆਂ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰ ਝਲਿਾਰ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਟਾ ਖਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਏਐਸ ਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਪੰਜ ਖਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਅਿਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੌਸਟਰ ਿੇਿਭਾਲ ਖਵੱਚ ਖਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਤ ਸਮਾਂ-ਰੇਿਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ, ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮਾਂ 24 ਮਹੀਖਨਆਂ ਿਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਅਿਾਲਤ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖਪਤਾ, ਕਖਮਊਖਨਟੀ 
ਜਾਂ ਪਖਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕ ਐਕਸਟੈਂਖਡਡ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ (ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ)।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ 
ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੀਏਐਸ ਿੁਆਰਾ ਹਟਾ ਖਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ 
ਲਓ। ਇਹ ਸੁਖਨਸਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਖਜਹਾ ਵਕੀਲ ਖਮਲਿਾ ਹੈ ਖਜਸਿਾ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੰੂਨ ਖਵੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਜਸਖਟਸ 
ਨੈੱਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਔਰਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਕੋਰਟ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਵੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸਾ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਾ ਅਖਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖਕਸੇ ਵਕੀਲ, ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਲੀਗਲ ਕਲੀਖਨਕ, ਜਾਂ ਫੇਮਾਈਡ 
ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 1-877-336-2433 ‘ਤੇ, ਟੀ ਟੀ ਵਾਈ 1-866-860-7082 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.onefamilylaw.ca ਜਾਂ www.undroitdefamille.ca ‘ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਖਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।



ਉਪਲਬਿ ਪਖਰਵਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਿੇ ਖਵਸੇ*

1. ਅਲਟਰਨੇਟ ਖਡਸਖਪਊਟ ਰੈਜ਼ੋਖਲਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ 
2. ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ
3. ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
4. ਖਕ੍ਰਖਮਨਲ (ਫੌਜਿਾਰੀ) ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ
5. ਚਾਈਲਡ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ
6. ਘਰੇਲੂ ਸਮਝੌਤੇ
7. ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਆਰਖਬਟਰੇਸਨ
8.  ਪਰਵਾਸੀ, ਸਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਖਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਿੇ ਮੁੱਿੇ
9. ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਸਮੱਖਸਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ
10. ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਖਵਚ ਜਾਇਿਾਿ ਖਕਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ
11. ਖਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ
12. ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ 

 *  ਇਹ ਪੁਸਖਤਕਾ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਖਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.onefamilylaw.ca ਵੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਪਖਰਵਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਿੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਖਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਿੂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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