
ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ (ਪਰਚਾ) ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਜਨਕਾਲੇ ਦੇ 
ਿੋਖਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਲ-
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ-ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਸਰੋਤ

ੇ 

Legal Aid Ontario – ਕਨੰ ੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਓਨਟਾਜਰਓ

ਸਧਾਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਣੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ www.legalaid.on.ca ਤ ਿ
ਾਓ ਿਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਿਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਵੇ ਤਕ
1-800-668-8258, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

Law Society Lawyer Referral Service – ਕਨੰ ੂਨੀ ਸਮਾਿ 
ਵਕੀਲ ਹਵਾਲਾ ਸੇਵਾ

ਜਨਿੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਜਲਆਂ ਲਈ http://lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/ ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ
1-800-268-8326 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ;ੋ ਪਜਹਲੇ 30 ਜਮੰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ

Community Legal Education Ontario – ਸਮੁਦਾਇਕ 
ਕਨੰ ੂਨੀ ਜਸੱਜਖਆ ਓਨਟਾਜਰਓ

ਪਜਰਵਾਰਕ ਕਨੰ ੂਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਅਪ੍ਰਵਾਸਨ) ਕਨੰ ੂਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.cleo.on.ca, ਤੇ ਿਾਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੱਤੀ 
ਪੁਸਜਤਕਾ ਜਵੱਚ, Family Law Resources in Ontario – ਓਨਟਾਜਰਓ ਜਵੱਚ 
ਪਜਰਵਾਰਕ ਕਨੰ ੂਨ ਸਰੋਤ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ
ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
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ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮ਼ੱਦੇ 

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨ ੂੰਨੀ ਮ਼ੱਦ ੇ

ਸਰੋਤ

1

6

10

ਰਵਸਾ-ਵਸਤੂ



ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਜੰਮਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਤ਼ਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਹ਼ੰ ਚ ਸਬੰਧੀ ਤ਼ਹਾਡੇ ਅਰਧਕਾਰਾਂ, 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਪਹ਼ੰ ਚ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤ਼ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪ੍ਤੀਰਕਰਰਆ 
ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਤ਼ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਰਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤ਼ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਪ੍ਦੇਸ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਓਨਟਾਰਰਓ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤ਼ਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ:

•  ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ
•  ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸੀ
•  ਪ੍ਰਤਬੰਰਧਤ ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸੀ
•  ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਬਗੈਰ ਕਨੰੂਨੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਰਵਅਰਕਤੀ
•  ਰਜਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਦੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤ਼ਸੀਂ ਜਾਂ ਤ਼ਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ 
ਰਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਪਹ਼ੰ ਚ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਤ਼ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਕ ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਦਰਜਾ ਅਤੇ 
ਬਾਲ-ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮ਼ੱਦੇ
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ਮਾਰੀਆ ਅਤੇ 
ਰਿਰਲਪ ਦਾ ਬਹ਼ਤ 
ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਰਸਤਾ 
ਸੀ ਜੋ ਬੋਬੀ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਟ਼ੱਟ ਰਗਆ।

ਰਿਰਲਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਕ਼ਝ ਿਰਚਾ ਦੇ ਰਦੰਦਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸਾ 
ਬੋਬੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 
ਕਨੰੂਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸਨੰੂ ਿਤਰਾ ਹੈ ਰਕ ਉਸਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 
ਦਾ ਦੇਸ-ਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ (ਰਨਆਂਕਾਰੀ) ਬੋਬੀ ਦੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੱਤਾਂ ਨੰੂ 
ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਿੈਸਲਾ 
ਲੈਣਗੇ। ਿੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮਾਰੀਆ ਬੋਬੀ 
ਨੰੂ ਸਾਂਭੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ।

ਮਰੇੇ ਕਲੋ ਕਨੰੂਨੀ ਇਮੀਗੇ੍ਸਨ ਦਰਜਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਕਸ ੇਪਰਰਵਾਰਕ 
ਮਸਲੇ ਲਈ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹ਼ੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮਰੇੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਕਈੋ ਪ੍ਭਾਵ ਪਏਗਾ?

ਜੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ 
ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਰਵਾਰਕ 
ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ਼ਹਾਨੰੂ 
ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤ਼ਸੀਂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਰਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਪਰਰਵਾਰਕ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਅਰਧਕਾਰੀ 
ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤ਼ਸੀਂ ਰਕੱਥੇ ਰਰਹੰਦੇ 
ਹੋ, ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਦੀ 
ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਸਦੇ ਲਈ 
ਤ਼ਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਇੰਟਰਰਵਊ ਤੇ ਆਉਣਾ 
ਜਰੂਰੀ ਹ਼ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਪਹ਼ੰ ਚ ਆਦੇਸ ਦੇਣ 
ਸਮੇਂ ਜੱਜ (ਰਨਆਂਕਾਰੀ) ਰਕਸ ਗੱਲ 
ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿੇਗਾ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਪਆਂ 
ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਣ ਨੰੂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿਦੇ 
ਹੋਏ ਦਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਹੇਠ 
ਰਦੱਤੇ ਮ਼ੱਰਦਆਂ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ: 
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•  ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ ਰਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ, ਰਪਆਰ-
ਭਰਰਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੱਰਿਅਤ ਘਰ ਦਾ ਮਹੌਲ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

•  ਬੱਚਾ ਕੀ ਚਾਹ਼ੰ ਦਾ ਹੈ?
•  ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ ਰਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

•  ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੱਤ ਰਕਸ ਰਵੱਚ 
ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਰਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਰਹਣਾ ਜਾਂ 
ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣਾ (ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ 
ਹੈ ਰਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਛੱਡਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 
ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ 
ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ)?

ਜੱਜ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•  ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਹ਼ੰ ਚ ਸਬੰਧੀ ਸਰਤਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਦਰਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਪਓ ਦੋਵੇਂ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਮਾਂ 
ਜਾਂ ਰਪਓ ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡਕੇ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ

•  ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ 
ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਰਵੱਚ 
ਰਰਹਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੱਤਾਂ 
ਰਵੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ (ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ) ਦੇਸ 
ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

•  ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ (ਗੈਰ-ਬਦਲੀ) ਆਦੇਸ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਰਲੱਰਿਆ ਹ਼ੰ ਦਾ ਹੈ 
ਰਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰਜਹੇ ਆਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤ਼ਹਾਡੇ 
ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਰਵੱਚ ਰ਼ਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 
ਜੇ ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਰ 
ਤ਼ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ 
ਆਦੇਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 
ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਰਲਅਲਾ ਅਤੇ 
ਪੀਟਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਤਲਾਕਸ਼ਦਾ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਸਾਲ 
ਦਾ ਮ਼ੰ ਡਾ ਜੋਇ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਪੰਜ 
ਰਦਨ ਰਲਅਲਾ ਕੋਲ 
ਰਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਿਤੇ ਦੇ ਆਰਿਰਲੇ 
ਦੋ ਰਦਨ ਪੀਟਰ ਨਾਲ 
ਰਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 
ਰਵੱਚ ਜੋਇ ਦਾ ਰਕਸੇ ਮ਼ਸਕਲ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ 
ਲਈ ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਰਹਾ 
ਹੈ। ਰਲਅਲਾ ਨੰੂ ਿਤਰਾ ਹੈ 
ਰਕ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਵਤਨ 
ਲਈ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਦੇ ਰਦੱਤਾ 
ਜਾਏਗਾ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੱਤਾਂ 
ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਰਕ 
ਜੱਜ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਦਏ ਰਕ 
ਰਲਅਲਾ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਹੋਣ 
ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਪਓ ਦੋਵੇਂ 
ਰਮਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਲਅਲਾ 
ਨੰੂ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਰਜੰਮਾ ਪੀਟਰ ਨੰੂ ਹੀ ਰਦੱਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਜੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 
ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ 
ਤ਼ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤ਼ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਛੱਡਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤ਼ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ 
ਆਦੇਸ ਰਮਰਲਆ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਤ਼ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ, ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ ਆਦੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕ੍ਅ ਕਦਮ ਚ਼ੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਰਵੱਚ ਕੇਸ ਰਲਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਰੋਕ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀਆਂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਆਦੇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹ਼ੰ ਦੀ। 

ਅੰਰਤਮ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦੇਸ ਦੇ ਰਮਲ ਜਾਣ ਤਕ ਤ਼ਹਾਡੇ ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਟਾਰਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•  ਜੇਕਰ ਅੰਰਤਮ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦੇਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ
•  ਤ਼ਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਵਾਦ-ਰਵਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 
•  ਤ਼ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ਼ਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਰਚਤ ਬਰਹਸ ਰਵੱਚ ਹੋ ਰਕ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਿਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤ਼ਹਾਡੇ ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਟਾਰਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਸਰਿ ਅਤੇ ਰਸਰਿ 
ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਜਨਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਜਿੱਚ ਰਜਹ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਤਸੁੀਂ ਕਨੇਡਾ ਜਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦਾ ਕਨੰੂਨੀ ਦਰਿਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤ ੇਕਝੁ ਮਾਮਜਲਆ ਂਜਿੱਚ, 
ਆਪਣ ੇਦਸੇ਼ਜਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਂ ਚਾਲਣ ਦੀ ਕਜੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਸੇ਼ਨ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ।

ਜਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਿੇਂ, Citizenship and Immigration Canada – ਨਾਗਜਰਕਤਾ ਅਤੇ 
ਅਪ੍ਿਾਸਨ ਕਨੇਡਾ ਨੰੂ Humanitarian and Compassionate (H&C) application – 
ਮਾਨਿੀਅਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ (H&C) ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ 
ਜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਜਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿੇ। ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਜਿੱਚ ਰਜਹ ਰਹ ਹੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਿਤਨ ਿਾਪਸ ਿਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਜਰਆ ਹੋਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ H&C 
ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਜਹੱਤਾਂ 
ਨੰੂ ਜਿਆਨ ਜਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ਜਨਕਾਲਾ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਦਾ 
ਅਜਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ H&C ਅਰਜੀ ਦਾ ਅਿੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਲੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ - ਅਤੇ 
ਜਫਰ ਜਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਮਨਜਰੂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਿੇ ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ 
ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਜਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਿਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਾਿੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ 
ਸਕਦੇ ਹੋ:

•  ਤੁਹਾਡੀ H&C ਅਰਜੀ ਦੇ ਿਮ੍ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਿਕੀਲ ਨੰੂ ਜਨਯੁਕਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ Federal Court - ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ਜਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਟਾਲਣ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਿਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡ ੇH&C ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਲੱਤਾ ਿਾਂਦਾ।

•  ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਤਨ ਿਾਪਸ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਿਾ, ਿਾਂ 
Pre-Removal Risk Assessment -ਬਦਲੀ-ਪੂਰਿ ਿੋਖਮ ਆਕਲਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਾਰੇ ਜਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਕਈੋ ਹੋਰ ਜਿਕਲਪ ਮਿੂੌਦ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਿਿੇਂ ਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਜਸ਼ਪ, ਜਕਸ ੇਇਮੀਗ੍ਸੇ਼ਨ ਿਕੀਲ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।
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ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ-
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੰੂਨੀ ਮ਼ੱਦ

ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਹੈ ਰਕ ਮੇਰਾ/ਮੇਰੀ ਪਤੀ/
ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡਕੇ 
ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਜਾਏਗਾ/ਗੀ। ਕੀ 
ਉਸਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕੇ ਦੇਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਵਾਪਸ 
ਰਲਆਉਣਾ ਬਹ਼ਤ ਔਿਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਹੈ 
ਰਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਕ਼ਝ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 
ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਹਨ:

•  ਤ਼ਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤ਼ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਨ-
ਰਰਮੂਵਲ ਆਦੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਦੇਸ ਰਵੱਚ ਰਲੱਰਿਆ 
ਹ਼ੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤ਼ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਆਦੇਸ ਜਾਂ ਤ਼ਹਾਡੀ ਰਲਿਤੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ 
ਬਗੈਰ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾਰੇਿਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਅਰਧਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਦਿਾਉਣ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਉਹ 
ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ 
ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ।

ਦਰਮਤ੍ੀ ਅਤੇ ਜੇਨਾ 
ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ 
ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧੀ 
ਮਾਰਰਕਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਚਾਹ਼ੰ ਦੇ 
ਹਨ। 
ਦਰਮਤ੍ੀ ਨੇ ਮਾਰਰਕਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ 
ਧਮਕੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਉਸਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ 
ਦਰਜਾ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਉਸਨੇ H&C ਅਰਜੀ 
ਰਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ 
ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਡਰ ਹੈ। 

ਜੱਜ ਨੇ ਦਰਮਤ੍ੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ-
ਸੰਭਾਲ ਸੌਂਪ ਰਦੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਸ 
ਹਿਤੇ ਤੇ ਆਰਿਰਲੇ ਰਦਨਾਂ ਤੇ 
ਉਹ ਜੇਨਾ ਕਲੋ ਰਹੇਗੀ।
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•  ਤ਼ਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਰਜਹਾ ਆਦੇਸ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ਹੋ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਿ਼ਦ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਰਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਮਾਂ ਜਾਂ 
ਰਪਓ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•  ਤ਼ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ 
ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਨੇਰਡਆਈ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਂ ਅਤੇ 
ਰਪਓ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ 
ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ਼ੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਜੰਮਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤ਼ਹਾਡਾ/ਡੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਤ਼ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ ਜਾਂ ਤ਼ਹਾਡੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ 
ਰਬਨਾਂ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂ ਜਾਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ (ਇਸਨੰੂ 
“ਮਾਂਰਪਆਂ ਦ਼ਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਪਹਰਨ” ਵੀ 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ, ਤਾਂ ਤ਼ਹਾਨੰੂ :

•  ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ

•  ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ Vulnerable 
Children’s Consular Unit – ਕਮਜੋਰ 
ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਯ਼ਰਨਟ, ਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ ਜੋ Canada’s Department of 
Foreign Affairs – ਕਨੇਡਾ ਰਵਦੇਸ ਮਾਮਲਾ 
ਰਵਭਾਗ, Trade and Development – 
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ। ਤ਼ਸੀਂ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 1-800-387-3124 ਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਸ ਵੈਬਸਾਈਟ  
travel.gc.ca/child ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਰਕ ਦਰਮਤ੍ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ 
ਨਾਲ ਮਾਰਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ 
ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੱਜ 
ਅਰਜਹਾ ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ 
ਆਦੇਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸ 
ਰਵੱਚ ਰਲੱਰਿਆ ਹੋਵੇ ਰਕ 
ਮਾਰਰਕਾ ਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਅਰਧਕਾਰੀ 
ਦਰਮਤ੍ੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਰਕ 
ਉਸਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ 
ਦੇ ਰਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਦਰਮਤ੍ੀ 
ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਸਤਾਵ 
ਨੰੂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲੈ 
ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ-
ਰਰਮੂਵਲ ਆਦੇਸ ਨੰੂ ਿਤਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਦਰਮਤ੍ੀ ਜੱਜ ਨੰੂ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਹ ਰਲੱਿਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ 
ਕ਼ਝ ਵੱਡੇ, ਗੈਰ-ਅਨ਼ਮਾਨੇ 
ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹ਼ੰ ਦੇ।
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ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ ਆਦੇਸ ਰਦੱਤਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਰਲੱਰਿਆ ਹੈ ਰਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 
ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਨੰੂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ ਜਾਂ 
ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਮਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਦੇ 
ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤ਼ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕ਼ਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ 
ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤ਼ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਜੰਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ਼ਝ 
ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 
ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਜੰਮਾ ਦੇ ਦਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਪਓ ਦੋਵੇਂ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ਼ਝ 
ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ, ਜੱਜ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਹ਼ੰ ਚ ਦੇ ਦੋ ਆਦੇਸ ਦਏਗਾ: ਇੱਕ ਆਦੇਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਪਓ ਦੋਵੇਂ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ 
ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਪਓ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਤ਼ਹਾਡੇ ਹਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜੱਜ ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ ਆਦੇਸ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ਼ੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤ਼ਹਾਨੰੂ 
ਦੇਸਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤਸ਼ੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪਸ੍ਤਾਵ ਨੰੂ 
ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਰਵੱਚ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਨਾਨ-
ਰਰਮਵੂਲ ਆਦੇਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸ਼ੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਜੱਜ ਅਰਜਹਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀ 
ਪਸ੍ਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਤ਼ਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਗੰਭੀਰ, 
ਗੈਰ-ਅਨ਼ਮਾਰਨਤ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੰ਼ਦੇ। 

ਤ਼ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਜੰਮਾ ਹੈ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਤ਼ਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡਕੇ 
ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤ਼ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਜੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਤ਼ਸੀਂ ਦੇਸਰਨਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਨਾਨ-ਰਰਮੂਵਲ ਆਦੇਸ ਵੀ ਰਮਰਲਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ

ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਮੀਗ੍ੇਸਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ।

8



ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਜਸ 
ਰਵੱਚ ਰਲੱਰਿਆ ਸੀ ਰਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਿੋ ਰਦਆਂਗਾ/ਗੀ। ਅਸੀਂ ਹ਼ਣ ਵੱਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ 
ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਮੇਰੀ ਹ਼ਣ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਪਹ਼ੰ ਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਓਨਟਾਰਰਓ ਦਾ Family Law Act – ਪਰਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਅਰਧਰਨਯਮ ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ 
ਰਕਸੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰਵਆਹ ਹ਼ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਰਵੱਚ ਵੱਿ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਪਹ਼ੰ ਚ ਰਕਸਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਤ਼ਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਹ ਰਹੱਸਾ ਜੋ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਪਹ਼ੰ ਚ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕੀ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਦੇਸ ਰਵੱਚ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦਾ ਰਕ ਤ਼ਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਰਵੱਚ। 
ਅਦਾਲਤ ਇਸਦਾ ਰਨਰਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਲਏਗੀ।
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