
                                                       

آپ کو کيا معلوم ہونا چاہئيے

 

ا ريوميں سے متعلق جوآنٹ
ہے



 
 

 

 

يہ کتابچہ قانون سے متعلق معلومات پر مشتمل ہے جيسا کہ وه اس وقت تھيں جب انھيں 
علومات کےلئے وزارت اٹارنی جنرل کی  متازه لکھا گيا تھا۔ قانون تبديل ہوسکتا ہے۔

کا معائنہ کيجيئے۔ يہ  www.attorneygeneral.jus.gov.on.caويب سائٹ 
مشوروں پر مشتمل نہيں اور نہ ہی يہ وکيلوں يا ديگر ماہرين کے ماہرانہ  کتابچہ قانونی

مشوروں کا بدل ہے۔

© Queen’s Printer for Ontario, 2009 
نب سے شائع کيا گيا۔کی جا نرل  وزارت اٹارنی ج

ISBN 978-1-4249-8372-8 (PDF) 

 ٓنٹاريو کے خاندانی قانون کے بارے ميں اپکوکيامعلوم ہوناچاہيےٓيہ ترجمہ ا
ترميم شده اشاعت مارچ   ميں ہوئی۔ 2006 جس کی کاہے

انگريزی، فرانسيسی آپکو خاندانی قانون سے متعلق آنٹاريو ميں کيا معلوم ہونا چاہيئے 
زبانوں ميں بھی دستياب ہے۔اور ديگر 

شعبہ انصاف کينيڈا  Department of Justice (اس اشاعت کو 
Canada(فنڈ برائے خاندانی انصاف مرکز برائے بچگان کے   کے مالی  کے 

تعاون سے ممکن بنايا گيا تھا۔

1999اگست  
2002مارچ  
2006مارچ : ترميم شده اشاعت

 

1 



مندرجات کے کتابچہ اس ......

3تعارف ...................................................................................

........... I5 چيزيں جو خاندانی قانون کے بارے ميں آپ کو معلوم ہونی چاہئيں ۔

.................................................................................... 5شادی کرنا

7 ...................................................................................... ساتھ رہنا

10اور ان  عليحده ہونا ............... ت کو طے کرناجو آپ کےدرميان ہيں تنازعا

12 .................................................... صلح کرانے والے سے مالقات کرنا

14 ........................................................................... جج سے مالقات

15 ...................................................................... وکيل کا انتخاب کرنا

17 ............................................................................ عدالت ميں جانا

19 ................................................................................... طالق لينا

 .............................................. II20 ے قانونی حقوق اور ذمہ دارياںآپک ۔

20 ..................................................................... خاندانی گھر پرٹھہرنا

21 .......................................................... اپنے بچوں کی ديکھ بھال کرنا

25 ............................................................ اپنے بچوں کی مالی مدد کرنا

30جيون ساتھی کی مالی مدد کرنا اپنے  ...................................................

33 ................................................ اپنی مالی ادائيگيوں پر عملدرآمد کروانا

36 ................................................................ اپنی جائيداد کو تقسيم کرنا

45 ............................. بعد جائيداد تقسيم کرنااپنے شوہريا بيوی کے انتقال کے 

 ......................................................................... III48 گھريلو تشدد ۔

50 ...................................... بدسلوکی کا شکارہونے والوں سے متعلق قوانين

 ....................................... IV54 اس بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنا ۔

 

2 



 

تعارف 

 کتابچہ آنٹاريو ميں خاندانی قانون کے بارے ميں ہے۔ يہ ايسے قوانين کے يہ
 کہ آپ پر اثر انداز ہوں اگر آپ  معلومات کا حامل ہے جو ہوسکتا ہےبارے ميں

عليحده ہوتے ہيں۔ ان معامالت ميں آپ کے بچوں کی ديکھ بھال اور مدد، آپ اور آپ کے 
جيون ساتھی کی مدد اور آپ کی جائيداد کی تقسيم شامل ہے۔

 1

اہم فيصلوں کے کرنے سے پہلے آپ کو اپنے حقوق اور ذمہ داريوں کا 
ًنوں پيچيده ہوسکتا ہے اور ايک کتابچہ يقينا آپ کے سمجھ لينا ضروری ہے۔ خاندانی قا

تمام سواالت کا جواب نہيں دے سکتا اور وه تمام باتيں آپ کو نہينبتا سکتا جنھيں آپ کو 
 ذريعہ آپ اپنے آپکو قانون کے۔ بہت سارے طريقے ہيں جن معلوم ہونا چاہيئے

 آنٹاريو کے خاندانی اوراپنے اختيارات کے بارے ميں آگاه کرسکتے ہيں۔ عام طور پر
قانون کا اطالق يکساں طور پر ايسے جوڑوں پر ہوتا ہے جو ہم جنس يا مختلف جنس کے 

حامل ہيں۔

اگر آپ عليحده ہوچکے ہيں يا عليحده ہونے کا سوچ رہے ہيں تو يہ ايک بہتر 
 وکيل آپ کو قانون سے  مشوره ہے کہ آپ کسی وکيل کو اپنے حاالت کے متعلق بتائيں۔

 معلومات فراہم کرسکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ يہ آپ پرکس طرح مخصوص متعلق
اثر انداز ہوسکتا ہے۔

آپکی مقامی خاندانی عدالت بھی مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئے ايک 
 جگہ ہوسکتی ہے۔ بعض عدالتيں والدين کے لئے معلومات کے دورانيے پيش اچھی

ده خاندانوں پر اثرانداز ہوتے ہيں۔ تمام کرتی ہيں ايسے معامالت سے متعلق جو عليح
خاندانی عدالتوں ميں خاندانی قانون کی معلومات کے مراکز موجود ہيں جو کہ معلومات 

:  ، جس ميں مندرجہ ذيل شامل ہيںکرتے ہيںاور خدمات کا وسيع دائره فراہم 

 ہونے اشتہار اور ديگر تحريری مواد ايسے موضوعات پر جوعليحده
والے

• 
وں سے تعلق رکھتے ہوں؛ خاندان 

طريقہ کار کی رہنمائی؛  • 

اح کرنا، جيسا کہ صل  و معاشره ميں موجود خدمات کی نشاندہی 
مشوره؛

• 
 

عدالت کے طريقہ کار اور عدالت کے قواعد کے بارے ميں معلومات  • 

                                                 
جائيداد کی تقسيم اور امدادی ادائيگيوں کے ٹيکس کے لحاظ سے اس کتابچہ ميں موجود  1

 کے تحت ايک بھارتی ونبھارتی قانمعلومات آپ پر الگو نہيں ہوسکتيں اگرآپ وفاقی 
رجسٹرڈ ہيں۔ مزيد معلومات اس کتابچہ کی پشت پر موجود ہيں۔
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 صفحات
 11,13 

خاندانی قانون کے مسائل کے حل کے مختلف طريقوں 
کے بارے ميں معلومات اور مشورے جس ميں دونوں 

قوں ميں صلح، ثالثی، باہمی خاندانی قانون اور عدالت فري
تک جانا شامل ہے؛                                                           

• 

اور  

 اور 

 قانونی معلومات اور قانونی امداد کے ايسے وکيلوں کی طرف سے
مشورے

• 
 جو خاندانی  کا علم رکھتے ہوں

وخاندانی قانون کو طے کرتی آنٹاريو ميں،تين مختلف عدالتيں ہيں ج
  .ہيں

ٰانصاف کی اعلی عدالت کی بعض معاشروں ميں، خاندانی قانون کے مسائل 
 کے  (Family Court of Superior Court of Justice) خاندانی عدالت

 مسائل طے کرسکتی ہيں تماميہ عدالتيں خاندانی قانون کے طےکئے جاتے ہيں۔  ذريعہ
سائی، جائيداد کی تقسيم، گود لينا اور بچوں کی حفاظت شامل ، رنگرانی جس ميں طالق، 

 جوہے۔ ان عدالتوں ميں خاندانی قانون کی معلومات کے مراکز بھی موجود ہيں 
خاندانی صلح صفائی کی خدمات اور عوام کو والدين کی معلومات کے دورانئے پيش 

کرتے ہيں۔

ه عدالتوں ميں طے ديگر معاشروں ميں،خاندانی قانون کے مسائل دو عليحد
 ان خاندانی قانون کے مسائل ی کئے جاتے ہيں۔ آپکو يہ جاننا چاہيئے کہ ان ميں کونس

: نا چاہتے ہيںکو طے کرت ا ی ہے جنھيں آپ حل کر

اگرآپ صرف طالق لينا چاہتے ہيں يا اگر آپ طالق لينا چاہتے ہيں 
، رسائی اور طالق کے ايک حصہ کے طور پر امداد نگرانیاور

• 
 حاصل

 Superior)ٰانصاف کی اعلی عدالت چاہتے ہيں تو آپکو ضرور کرنا
Court of Justice) تک جانا چاہيئے۔ آپ کو اس عدالت تک اس لئے 

 مسائل کاحل چاہتے ہيں جو آپکی انبھی ضرور جانا چاہئيےاگر آپ 
 خاندانی جائيداد کی تقسيم سے متعلق ہيں۔

ان مسائل کے حل کے اگرآپ طالق نہيں چاہتے ليکن صرف امداد يا 
لئے

• 
 يا ان تک رسائی حاصل کرنے سے نگرانی جو آپ کے بچوں کی ،

ٰ پوچھنا چاہتے ہيں تو آپ انصاف کی اعلی عدالت تک ،متعلق ہيں
 ميں بھی جاسکتے ہيں۔ آنٹاريو کی انصاف کی عدالتجاسکتے ہيں ليکن آپ 

  ہے۔سنتی بچوں کو گود لينے اور انکی حفاظت کے مسائل بھی عدالتيہ 

آپ اور آپکے جيون ساتھی آپکے درميان ان مسائل کو ذاتی ہم آہنگی، بات 
 عدالت تک ليجاکر حل کرسکتے ہيں۔ يہ کتابچہ اس طرح ياچيت، صلح صفائی، ثالثی 

کے تمام اختيارات کے متعلق کچھ معلومات فراہم کرتا ہے۔

 
ه جگہيں جہاں آپ مددکےخاندانی عدالتوں اور خدمات ساتھ ہی و

لئے کال کرسکتے ہيں يا لکھ سکتے ہيں کے متعلق مزيد معلومات 
مزيد معلومات "  پر موجود عنوان 53کے لئے براه مہربانی صفحہ 

   ديکھئے۔کو" کيلئے

صفح
 4 53 ه



صفحہ
19

صفحات
24

I معلوم کو آپ ںيم بارے کے قانونی خاندان جو ںيزيچ 
ںياہئچی ہون

۔
  

 

کرنای شاد

تقريب ی مذہبی کس ا يبيتقری عوام  جوڑا   کرسکتای شاد ںيم یکوئ ںيم ويآنٹار
ہے

 کاذمہ شراکتٓ آپ شادی کرتے ہيں تو قانون اپکويکساں معاشی جب
ُدارٹھہراتا ہے۔ اگر آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس جائيداد کی قيمت جو آپ نے اپنے 

وراس جائيداد کی قيمت ميں اضافہ جو آپ اپنی شادی پر شادی شده ہونے پر حاصل کی ا
اپنے ساتھ الئے تھے مساوی بنيادپر تقسيم ہوجائيگا، آدھا آپ کے لئے اور آدھا آپ کے 

  ٰشوہريا بيوی کے لئے۔ اس قانون کے سلسلے ميں کچھ چيزيں مستثنی ہيں۔

قانون يہ اجازت بھی ديتا ہے کہ آپ اور آپ کے شوہر يا بيوی کو 
ساں حقوق حاصل ہيں کہ وه خاندانی گھر ميں ره سکيں۔ اگر آپ عليحده ہوتے يک

ہيں، تو آپ کو يہ طے کرنا ہوگا کہ کون وہاں رہائش جاری رکھے گا۔

ے  خاندانی قوانين اجازت ديتے ہيں کہ آپ مزيد يہ کہ، آنٹاريو ک
شادی کے ٹوٹ جانے پر اپنے اور اپنے بچوں کے لئے مالی امداد کے مستحق 

وسکتے ہيں۔ ہ

وه جوڑے جو يہ محسوس کرتے ہيں کہ قانون ان تعلقات کے لئے جو انکے 
 ميں دوسرے انتظامات کرسکتے ہيں۔شادی کے معاہدهدرميان ہيں موزوں نہيں تو وه 

شادی کے معاہدے بہت اہم قانونی دستاويزات ہوتے ہيں۔ آپ کو اپنے فيصلہ 
ادی کے معاہده پردستخط کرنے سے پہلے کے متعلق بہت اچھی طرح سوچ لينا چاہيئے۔ ش

  کسی وکيل سے بات کريں اور مالی معلومات کا تبادلہ کريں۔ 

 شادی کے معاہده ميں آپ بتا سکتے ہيں جو توقع آپ ايک دوسرے سے
 رکھتے ہيں۔ آپ جائيداد کی فہرست بناسکتے ہيں جو آپ شادی کے شادی کے دوران

کہ اسکی قيمت کيا ہے اور اسکا مالک کون ہے۔ موقع پر الرہے ہيں اور بتا سکتے ہيں 
آپ بالکل بتاسکتے ہيں کہ اگر آپ کی شادی ختم ہوجاتی ہے تو آپ کس طرح اپنی جائيداد 

کو تقسيم کريں گے۔ آپ کو اپنی جائيداد برابر تقسيم کرنے کی ضرورت نہيں۔ آپ بيان 
ی ی رقوم ککرسکتے ہيں کہ اگر آپ کی شادی ختم ہوجاتی ہے تو کس طرح امداد

 آپ اپنے بچوں کی تعليم اور مذہبی نشونما کے منصوبےبنا سکتے ادائيگی کی جائيگی۔
خواه   وه ابھی پيدا بھی نہ ہوئے ہوں۔ ہيں 

   

5 



 چيزيں ايسی ہيں جنھيں آپ اپنے شادی کے معاہدے ميں شامل نہيں کچھ
تک رسائی کرسکتے۔ اگر آپ کی شادی ٹوٹ جائے تو آپ اپنے بچوں کی نگرانی اور ان 

 آ پ اس قانون کو نہيں بدل سکتے  کے انتظامات کے بارے ميں وعدے نہيں کرسکتے۔
جو يہ کہتا ہے کہ ہر جيون ساتھی کو برابری کا حق ہے کہ وه  اپنے گھر ميں رہيں۔

ہم پہلے سے شادی شده ہيں اور ہماری شادی کا کوئی معاہده نہيں ہے۔ اب ہم  س
 خيال ہوسکتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح يہ سوچ رہے ہيں کہ يہ ايک اچھا

  کامعاہده ہو۔ کيا اس ميں اب بہت دير ہوچکی ہے؟

ٓ۔ اپ شادی کرنے کے بعد بھی شادی کے نہيں اس ميں زياده تاخير نہيں ہوئی ج
معاہده پر دستخط کرسکتے ہيں۔ ياد رکھيئے کہ يہ تحريری ہونا چاہيئے اور اس پر 

واه کے سامنے دستخط کئے ہوں اور اس نے آپ اور آپ کے جيون ساتھی نے ايک گ
 تحرير کرتے ہيں، تو خودبھی اس پر دستخط کئے ہوں۔ اگر آپ لوگ اپنا معاہده 

آپ ميں سے ہر ايک کا اپنا وکيل ہونا چاہيئے جو آپ کے اس پر دستخط کرنے سے 
 پہلے اسکا جائزه لے۔

يں ہے ليکن ميں چند ماه ميں شادی کرنے والی ہوں۔ ميرے پاس کچھ زياده نہ س
ميرے پاس چائنا سيٹ ہے جو ميری والده کے پاس تھا جب وه شادی شده 

ہے۔ جب ميں شادی کروں گی تو کيا چائنا  2,000$ًتھيں۔ اس کی ماليت تقريبا 
 سيٹ ميرے شوہر کا بھی ہوجائيگا؟

َجی نہيں۔ چائنا سيٹ آپ کی جائيداد ہے۔ اگر آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ  ج
 کو رکھ سکتی ہيں۔ ليکن اگر آپ کی شادی کے ٹوٹنے کے موقع پر چائنا َچائنا سيٹ

َسيٹ کی قيمت ميں اضافہ ہوچکا ہے تو آپ اور آپکا جيون ساتھی اس پر بڑھنے 
 والی قيمت ميں شريک ہونگے۔

 
اس ميں َ کہا جاسکتا ہے کہ چائنا سيٹ آپ اگر آپ شادی کا معاہده رکھتی ہيں تو 

َ کی شادی ٹوٹتی ہے تو آپکی شادی کے دوران چائنا سيٹ کی ملکيت ہے اور اگر آپ
کی قيمت ميں ہونے والے کسی بھی اضافہ ميں آپکے جيون ساتھی کو شريک نہيں 

 کيا جائيگا۔
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 رہنا اکھٹے

 آپ کسی کے ساتھ بغير شادی کئے رہتے ہيں، لوگ کہتے ہيں کہ آپ اگر
ں ہيٹھے رہنے والے  ۔ک ک ا ہے يا آپ عام قانونی تعلق   ا

جائيداد

عام قانون والے جوڑوں کو ويسے حقوق حاصل نہيں جيسے کہ شادی شده 
جوڑوں کو اس جائيداد ميں شريک ہونے کے ہيں جس کو وه اپنے ساتھ الئے جبکہ وه 

ساتھ ره رہے تھے۔ عام طور پر، فرنيچر، گھريلو ضروريات سے تعلق رکھنے والی 
يں جو انھيں اپنے ساتھ اليا تھا۔ کامن ہملکيت چيزيں اور دوسری چيزيں اس شخص کی 

جوڑوں کو يہ حق بھی حاصل نہيں کہ وه رشتہ قائم ہونے پر جو ملکيت والے الکپلز
 کی قيمت ميں ہونے والے اضافہ کو آپس ميں تقسيم اسجائيداد اپنے ساتھ الئے تھے 

  کرسکيں۔

 اگر آپ اس جائيداد کے سلسلے ميں کوئی مدد ديتے ہيں جو آپ کے جيون
ساتھی کی ملکيت ہے، توممکن ہے آپکو اس کے کچھ حصہ پر حق حاصل ہو۔ جب تک 
کہ آپ کا جيون ساتھی اس کو لوٹانے پر راضی نہيں ہوتا، آپ کو اپنی امداد ثابت کرنے 

کے لئے عدالت جانا پڑے گا۔

امداد  

عام قانونی  ا  تعلق ختم ہوجاتاہے، اور آپ کے پاس خود اپنی اگر آپ ک
کافی رقم نہيں ہے، تو آپ اپنے جيون ساتھی سے امدادی رقم کے لئے کہہ مدد کے لئے 

سکتے ہيں۔  اگر آپ تين سال سے ساتھ ره رہے ہيں، يا اگر آپ تھوڑے وقت کے لئے 
 بچہ  يا آپ نے باہم مل کرہاں بچے کی پيدائش ہو گئی تھیساتھ رہےہيں اور آپ کے 

مطالبہ کرگود ا  ہيں۔ اگر آپ کا جيون ساتھی انکار سکتے  ليا تھا توآپ اپنی مدد ک
کرتا ہے تو آپ عدالت سے رجوع کرسکتے ہيں اور جج سے کہہ سکتے ہيں کہ وه فيصلہ 

کرے کہ آيا آپ کو مدد مل سکتی ہے۔

اگر آپ اور آپ کے جيون ساتھی کی اوالد ہے يا آپ نے مل کر کسی بچھ کو 
 ے ہيں۔ ايسے والدين کگود ليا تھا، تو آپ اس بچہ کی امداد کے لئے پوچھ سکتے

تعلق رکھتے ہوں انکو اپنے والدين سے امداد کے وہی حقوق عام قانونی ے جو  بچ
حاصل ہيں جو کہ شادی شده جوڑوں کے بچوں کو حاصل ہيں۔ اگر آپ کا جيون ساتھی اس 
دوران جب آپ ساتھ رہتے تھے آپ کے بچوں کيساتھ اپنے بچوں جيسا سلوک کرتا ہے تو 

کے لئے پوچھ سکتے ہيں۔ اگر آپ کا جيون ساتھی امدادی رقم ادا نہيں کرے آپ بھی امداد 
گا تو آپ کورٹ جاسکتے ہيں اور جج سے درخواست کر سکتے ہيں کہ وه آپ کے جيون 

بچہ ساتھی کو بچھ کے لئے امدادی رقم ادا کرنے کا حکم دے۔ امداد کے لئے رقم کا تعين 
ہے۔کے تحت کيا گيا کی امداد کے لئے رہنما 
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اپنےاور اپنے بچھ کے لئے امدادی حکم نامے کے ايک حصہ کے طور پر 
آپ اس گھر ميں ٹھہرنے کے لئے بھی کہہ سکتے ہيں جس ميں ساتھ رہنے کے دوران آپ 
شراکت دار تھے ۔ جج اسکا حکم دے سکتا ہے اگرچہ آپ گھر کے مالک نہ ہوں يا آپ کا 

مختلف ہے۔ ) قانون( مقابلے ميں يہ  کےوںنام ليز ميں شامل نہ ہو۔ شادی شده جوڑ
  شادی شده جوڑوں کو خود سے گھر ميں ٹھہرنے کے لئے برابری کا حق حاصل ہے۔ 

اگر گھر آپ کانہيں ہے تو امداد نہ لينے کی صورت ميں آپ کو يہ حق حا 
صل نہيں کہ آپ گھر ميں ٹھہر سکيں۔

ظت کے  رکھتے ہيں، اپنے حقوق کی حفاوه جوڑے جو عام قانونی تعلق
 پر دستخط کرسکتے ہيں۔زندگی ساتھ گزارنے کے معاہدےلئے 

زندگی ساتھ گزارنے کا معاہده ان باتوں کی وضاحت کرتا ہے جو آپ دونوں 
چاہتے ہيں کہ آپ کے مالی اور خاندانی انتظامات کيا ہونےچاہئيں۔ يہ وضاحت کرسکتا ہے 

سکا مالک کون ہے۔ يہ کہ آپ کے ساتھ رہنے کے دوران جو چيزيں آپ خريديں گے ا
وضاحت کرسکتا ہے کہ اگر تعلقات ختم ہوجاتے ہيں تو کتنی امدادی رقم ادا کی جائيگی 

اور آپ کی جائيداد کس طرح تقسيم ہوگی۔ يہ وضاحت کرسکتا ہے کہ اگر تعلقات ختم 
ہوتے ہيں تو کس کو گھر چھوڑنا پڑے گا۔

م ہوتے ہيں تو آپ کے يہ اس بات کی وضاحت نہيں کرسکتا کہ اگر تعلقات خت
بچے کس کی نگرانی ميں رہيں گے يا ان تک کس کو رسائی حاصل ہوگی۔ آپ اسکا 

فيصلہ تعلقات ختم ہونے سے پہلے نہيں کرسکتے ۔

آپ دونوں کو زندگی ساتھ گزارنے کے معاہده پرکسی گواه 
و بھی جائے۔ گواه کہوًکےسامنےالزمادستخط کرنے چاہيئيں تاکہ يہ ايک قانونی دستاويز

ًمعاہده پر الزمادستخط کرنے چاہئيں۔ جب آپ ايک دفعہ زندگی ساتھ گزارنے کے معاہده 
پر دستخط کرچکيں تو جو کچھ اس ميں بيان کيا گيا ہے آپ کو اس کی پابندی ضرور 

کرنی چاہيئے۔  اگرآپ ميں سے کوئی ايک يہ فيصلہ کرتا ہے کہ آپ کو يہ معاہده پسند 
بديل کرنے کے لئے بات چيت کرسکتے ہيں۔ تبديلی کوئی بھی ہو نہيں تو آپ معاہده کو ت

دستخط کسی گواه کے سامنے ہونے ) اس پر(اسکوالزمی تحريرميں ہونا چاہيئے اور
چاہئيں۔ اگر آپ راضی نہيں ہوسکتے اور اب آپ عليحده بھی ہو چکے ہيں تو آپ کو 

اہيئے۔عدالت جاناچاہيئےاورجج سے اس ميں تبديلی کی درخواست کرنی چ

زندگی ساتھ آپ ميں سے ہر ايک کو مختلف وکيل سے بات کرنی چاہيئے اور 
   کے معاہدے پر دستخط سے پہلے مالی معلومات کا تبادلہ کرنا چاہيئے۔گزارنے
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 کا زندگی ساتھ گزارنےہم دونوں ايک ساتھ ره رہے ہيں اورہمارے درميان  س
 ہے تو وه چيزيں جن کے  نہيں ہے۔ اگر ہم ميں سے کوئی انتقال کرجاتامعاہده

  ہم مالک ہيں اور ہماری جمع پونجی کا کيا ہوگا؟

اگر آپ کوئی وصيت کئے بغيرمرجاتے ہيں جس ميں واضح بيان ہو کہ اگر آپ  ج
انتقال کرجاتے ہيں تو آپ کی جائيداد کےساتھ کيا ہوگا، ايسی صورت ميں آپکی 

ثال کےطور پر، آپ کے  م–جائيداد آپکے خونی رشتہ داروں ميں منتقل ہوجائيگی 
بچے، آپ کےوالدين يا آپکےبھائی اور بہنيں۔ آپ کی جائيداد ميں حصہ کا مطالبہ 
کرنے کے لئے، آپکے عام قانونی تعلق والےجيون ساتھی کو يہ ثابت کرنے کے 

کی ادائيگی ميں آپ ) جائيداد(لئے عدالت جانا پڑے گا کہ اس مرد يا عورت نے اس 
ميں وقت لگتا ہے اور يہ مہنگا ہے۔ اسی وجہ سے، وه کی مدد کی ہے۔ اس عمل 

لوگ جو عام قانونی تعلق ميں زندگی گزار رہے ہيں ان ميں ہرايک کی وصيت ہونی 
چاہيئے جو بيان کرے کہ اگر ان ميں سے کسی کا بھی انتقال ہوجائے  تو وه اپنی 

 جائيداد کس کو دينا چاہتے ہيں۔

کے ساتھ رہنے لگے  س و ہم وکيلوں کےپاس گئے اور تجب ہم ايک دوسرے
 پردستخط کئے۔ ہم شادی   کے معاہدےزندگی ساتھ گزارنےہم نے 
 کا کيا زندگی ساتھ گزارنے کا فيصلہ کرچکے ہيں۔  کے معاہدےکرنے
 ہوگا؟

، شادی کا زندگی ساتھ گزارنےجب آپ شادی کرليتے ہيں تو آپ کا  کا معاہده ج
لنا چاہيں تو آپ ايک نئے معاہده پر معاہده بن جاتا ہے۔ اگر آپ دونوں اس کو بد

 دستخط کرسکتے ہيں۔
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 انيدرم آپکے جو کرنا طے کو معامالت ان اور ہونا حدهيعل
ںيہ

اوراس بات کی کوئی اميد آپ عليحده ہوتے ہيں جب ساتھ نہ ره رہے ہوں 
نہ ہو کہ آپ دوباره ساتھ رہيں گے۔ جب آپ عليحده ہوں تو بہت سے ايسے فيصلے ہيں جو 

يں ۔ناکر ه ے پڑت  

 رہے گا، ميںآپکو يہ طے کرنا ہوگا کہ آپ ميں سے کون  آپ کے گھر 
اہل خانہ کے اخراجات کون ادا کرے گا، کتنی مالی امداد ادا کی جائيگی، آپ اپنی جائيداد 

کو کس طرح تقسيم کريں گے اور آپکے بچوں کی ديکھ بھال کون کرے گا۔

کتے ہيں۔آپ معامالت کو مختلف طريقوں سے حل کرس

آپ ايک غير رسمی بندوبست کرسکتے ہيں جو کہ زبانی يا تحريرميں  .1
 ہوسکتا ہے۔

عليحدگی کے آپ معامالت پر راضی ہوسکتے ہيں اور اپنے فيصلوں کو  .2
 ميں لکھ سکتے ہيں۔ عليحدگی کے معاہدے پر آپ دونوں کے معاہدے

نی ًدستخط الزماکسی گواه کی موجودگی ميں ہونےچاہئيں تاکہ يہ قانو
 ہوجائے۔ گواه کو بھی معاہده پر الزمی دستخط کرنےچاہئيں۔

آپ ايک صالح کار يا ثالث کو استعمال کرسکتے ہيں۔  .3

اگر آپ اس اختيار کو (آپ باہمی خاندانی قانون کا استعمال کرسکتے ہيں۔ .4
جاری رکھنا چاہتے ہيں تو آپ کو ضرور کسی وکيل سے رابطہ 

 )کرناچاہيئے

ور عدالت سے فيصلہ کرنے کا کہہ سکتے آپ عدالت جاسکتے ہيں ا .5
 ہيں۔

يہ ہميشہ بہتر ہے کہ اگر آپ دونوں آپس ميں طے کرليں کہ اپنےدرميان 
معامالت کو کس طرح طے کريں گے۔ عدالت کی کاروائياں کافی طويل اور مہنگی 

ہوسکتی ہيں۔ اگر آپ اور آپکا جيون ساتھی کسی معاہده پرنہيں پہنچتے تو ہوسکتا ہے کہ 
 صالح کرانے واال آپ کے آپس ميں بات کرنے اور ايک معاہده تک پہنچنے ميں مدد ايک

گار ہو۔ ايک وکيل بھی ان معامالت کوحل کرنے ميں آپکی مددکرسکتا ہے ليکن ياد رکھيں 
کہ ايک ہی وکيل آپ دونوں کی مدد نہيں کرسکتا۔
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 لمحے عليحد گی کے معاہده پر دستخط کرنا ايک بہت اہم مرحلہ ہے۔ اس
کئے جانے والے فيصلے آپ اور آپکے بچوں کی باقی مانده زندگی پر اثر انداز ہوسکتے 
ہيں۔ اگرآپ ميں سےکوئی بھی يہ فيصلہ کرتا ہے کہ اس کو معاہده پسند نہيں تو آپ ايک 
نئے معاہدے کی بات چيت کے لئے کوشش کرسکتے ہيں۔ اگر آپ راضی نہيں ہوتے تو 

چاہيئے۔   اور جج سے اس کو تبديل کرنے کا سوال کرناآپ کو عدالت جانا چاہيئے
عليحدگی کا معاہده ايک اقرارنامہ ہے جس کی آپ کو الزمی تعظيم کرنی چاہيئے۔ آپ کو 

 اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ آپ اپنے فيصلوں کے تمام ،کسی وکيل سے
، ضرور بات کرنی چاہيئے۔قانونی تنائج کو جانتے ہيں

صل ہے کہ آپ اپنے فيصلوں سے پہلے اپنےجيون ساتھی کے آپکويہ حق حا
مالی معامالت کی درست معلومات کو مکمل کرسکيں۔ اس وقت تک کسی چيز پر دستخط 
نہ کريں جب تک آپ کو يقين نہ ہو کہ آپ کے پاس وه تمام معلومات ہيں جن کی آپ کو 

اس کو سمجھ گئے ضرورت ہے۔ اس بات کا اطمينان کرليں کہ جو کچھ لکھاگيا ہے آپ 
متفق ہيں۔ہيں اور آپ اس سے 

قانون، عليحد گی کا معاہده کرنے کے بارے ميں فيصلہ آپ پر چھوڑتا ہے۔ 
اگر آپ کے پاس تحريری اور دستخط شده عليحد گی کا معاہده نہيں ہے تو آپ کو يہ ثابت 

نے کرنے کے لئے مشکل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے کہ آپ اور آپکا جيون ساتھی اپ
معامالت کو صحيح طور پر طے کرنے کا وعده کرچکے تھے۔ اگر آپکا جيون ساتھی 

  آپکے غير رسمی معاہده کا احترام چھوڑ دے تو يہ ايک مسئلہ بن سکتا ہے۔

يہ آپ اور آپ کے جيون ساتھی پر ہے کہ اپنے درميان معامالت کو طے 
 کرانے واال يا ثالث يہ کرنے کے لئے بہترين راستے کا انتخاب کريں۔ ايک وکيل، صلح

فيصلہ کرنے ميں آپ کی مدد کرسکتے ہيں کہ آپ کے لئے کيا بہتر ہے۔

مجھے ابھی پتہ چال ہے کہ ميری بيوی نے مجھے اپنی آمدنی کے متعلق  س
ا معاہدصحيح نہيں بتايا جب ہم اپن ه تيار کر رہے ا عليحد گی ک

س سے دگنا کماتی ۔ يہ معلوم ہوا ہے کہ جو رقم اس نے بتائی تھی وه اتھے
ہے۔ اب جبکہ مجھے يہ معلوم ہوچکا ہے، تو ميرا خيال ہے کہ ميں اسکی 

کيا کرسکتا ہوں؟کافی زياده مالی امداد ادا کررہا ہوں۔ ميں   اب 

ُيہ ان حاالت ميں سے ايک حالت ہے جس ميں آپ عدالت جاسکتے ہيں تاکہ آپ  ج
 کريں۔ عام طور پر جج سے عليحدگی کا معاہده تبديل کرنے کے لئے درخواست

جوڑے جو کچھ اپنے عليحدگی کے معاہدے ميں طے کرچکے ہوتے ہيں جج اسکو 
مرد يا عورت سمجھتے ہيں کہ کوئی فرد ديانت جج تبديل نہيں کرتے۔ تاہم، اگر 

 اورجس وقت معاہده طے پايا تھا اس نے اپنی آمدنی، جائيداد، تھادار نہيں 
 معاہدے کو تبديل وهاہم نہيں کيں تو بقاياجات کے متعلق صحيح معلومات فر

۔ کرسکت ا ہے
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(Common Law Couples) يعنی عمومی قانون والے جوڑےَکامن ال کپلز 

 سال سے بغيرشادی کئے ره رہے ہيں اور ہمارا ايک بچہ ہے۔ 11ہم  س
 اور بہت سارا جوہم نے ملکر خريدیہمارے پاس ايک مکان اور ايک کار

 کے اپنا حصہ الگ کرنےں ره پارہے ہيں اورفرنيچر ہے۔ ہم مزيد ساتھ نہي
 متعلق باتيں کررہے ہيں۔ کيا ہم عليحدگی کا معاہده لکھ سکتے ہيں؟

ی ج  طرح لکھ جی ہاں۔ عام قانون والے جوڑے عليحدگی کے معاہدے اس
اوردستخط کرسکتے ہيں جس طرح شادی شده جوڑے کرسکتے ہيں۔ جو کچھ آپ 

رسکتے ہيں۔ يہ آپ دونوں کے لئے اہم ہے دونوں چاہيں اپنے معاہدے ميں شامل ک
 کہ معاہده پر دستخط کرنے سے پہلے مختلف وکيلوں سے مالقات کريں۔

 
 

مالقات سے والے کرانے صلح

عام طور پر سماجی کارکن، وکيل، ماہرين نفسيات اور  صلح کرانے والے
ں کی حيثيت ديگر پيشہ ور لوگ ہوتے ہيں۔ جب يہ پيشہ ور لوگ خاندانی صلح کرانے والو

سے کام کرتے ہيں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ چاہتے ہيں وه سنيں اور مالی 
ميں رکھنے يا اور اپنی نگرانی ادائيگيوں، جائيداد کی تقسيم، بچوں تک رسائی، انکو 

طرح کے معامالت سے متعلق کسی معاہدے تک پہنچنے ميں آپکی مدد کريں۔

ں يا آپکے لئے فيصلے نہيں کرتے۔ وه صلح کرانے والے آپکی طرف داريا
  آپکو قانونی مشورے نہيں دے سکتے۔

آپ ميں سے ہر ايک کو کسی صلح کرانے والے سے مالقات سے پہلے اپنے 
وکيل کوضرور بتانا چاہئيے۔ کسی صلح کرانے والے سے مالقات سے  پہلے آپ کو 

ر پر آپ کے وکيل آپ کے قانون، اپنے حقوق اور ذمہ دارياں معلوم ہونی چاہئيں۔ عام طو
ساتھ صلح کرانے والے کے پاس نہيں جاتے۔

صلح کا عمل ہر ايک کے لئے مناسب نہيں، خاص طور پر ايسے معامالت 
ميں جہاں جھگڑے اور بدسلوکياں ہوچکی ہوں۔ اگر آپ اپنے جيون ساتھی  کی جانب سے 

يں ہوسکتا۔ يا دھمکائے گئے ہيں تو صلح کا عمل ايک اچھا خيال نہخوفزده  ہيں

 ہے کہ آپ جو کچھ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے طميناناگر آپ کو ا
چاہتے ہيں بيان کرسکتے ہيں اور يہ کہ آپ اپنے خياالت کا دفاع کرسکتے ہيں تو آپ 

صلح کے عمل کے لئے کوشش کرسکتے ہيں۔ يہ آپ کو ايک موقع فراہم کرے گا کہ آپ 
رسکيں۔ ايک تيسرے آدمی کی مدد سے معامالت طے ک
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 محسوس کرتے ہيں تو آپ اس کو کسی یآپ صلح کی کاروائی سے ناخوش اگر
وقت بھی چھوڑ سکتے ہيں۔ اس کے بدلے ايک وکيل آپ کے لئے بات چيت کرسکتا ہے۔ 
  اگر معاہده نہيں ہوسکتا تو آپ عدالت جاسکتے ہيں اور جج سے فيصلہ کرواسکتے ہيں۔

معاہده کرتے ہيں تو اس پر دستخط صلح کی کاروائی کے دوران اگر آپ کوئی 
  کرنے سے پہلے اسے کسی وکيل کو دکھانا چاہيے۔

اگر صلح کا عمل کامياب نہ ہو، تو کيا صلح کرانے واالعدالت کو بتا سکتا ہے  س
  کہ صلح کی کاروائی ميں کيا کہا گيا تھا؟

ا صلح کی کاروائی ک" خفيہ"يا " عالنيہ"اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آيا آپ  ج
انتخاب کرتے ہيں۔ صلح کی کاروائی کے شروع ہونے سے پہلے آپ اور آپ کا 

 ميں صلح کرانے واال عالنيہ صلح کے عملجيون ساتھی اس کا فيصلہ کريں گے۔ 
مکمل رپورٹ لکھتا ہے کہ صلح کی کاروائی ميں کيا ہوا اور ہر اس چيز کو شامل 

اور وه معلومات عدالت مرد يا عورت اہم سمجھتے ہوں ايک کرسکتا ہے جس کو 
 ميں ميں صلح کرانے والے کی رپورٹ صرف خفيہ صلح کےعملکو دستياب ہو۔ 

يہ بتاتی ہے کہ آپ کسی معاہدے پر پہنچے يا يہ کہ آپ کسی معاہده پر نہيں پہنچ 
 سکے۔ 

ميں کسی صلح کرانے والے کو کس طرح تالش کروں؟ ميں کس طرح يہ جان  س
  چھا ہے؟سکتا ہوں کہ صلح کرانے واال ا

صفحہ
58

آپ صلح کرانے والوں کے نا م آنٹاريو کی خاندانی صلح  ج
 Ontario Association for (صفائی کی ايسوسی ايشن
Family Mediation( سے حاصل کرسکتے ہيں۔ اکثر 

وکيل بھی مقامی صلح کرانے والوں کو جانتے ہيں۔ بعض 
 ندانی کورٹٰعالقوں ميں صلح کرانے والے ادارے اعلی انصاف کی عدالت کے خا

(Superior Court of Justice Family Court)  سے وابسطہ ہوتے ہيں۔ ان 
مقامات پر،چھوٹے موٹے مسائل کوحل کرنے کے لئے  موقع پرہی مفت خدمات 

فراہم کی جاتی ہيں۔ پيچيده مسائل سے نمٹنے کے لئے صالح کرانے والے ادارے 
 کر دی جانی والی خدمات ان مقامات سے ہٹ کر بھی دستياب ہيں۔ مقام سے ہٹ

 کے لئے آپکی آمدنی کے مطابق فيس وصول کی جاتی ہے۔
 

اب تک صلح کرانے والوں کا کوئی بھی پيشہ ور الئسنس يافتہ اداره نہيں ہے۔ يہ 
آپ پر ہے کہ کسی صلح کرانے والے مرد يا عورت سے اس کے تجربہ اور 

پ کو سہولت محسوس نہيں تربيت کے متعلق پوچھيں۔ اگر آپ مطمئن نہيں ہيں يا آ
 ہوتی تو کسی دوسرے صلح کرانے والے کو تالش کريں۔
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 کيا صلح کا عمل مہنگا ہے؟ س

صلح کے عمل کے معاوضے مختلف ہيں۔ کچھ عالقائی گروه صلح کے عمل کی  ج
خدمات ايسی فيس کے بدلے فراہم کرتے ہيں جو آپکی آمدنی سے مناسبت رکھتی 

 اپنے لئے کاروبار کرتے ہيں اور انکی فيس ہو۔ غيرسرکاری صلح کرانے والے
 کافی مختلف ہوسکتی ہے۔

 
 

 مالقات سے ثالث
عام طور پر وکيل، بچوں کے ماہرين نفسيات يا سابقہ جج ہوتے ہيں جو  ثالث

ايسے لوگوں کے لئے غير جانبدارانہ فيصلے کرنے کا کردار ادا کرتے ہيں جو اپنے 
مئن نہيں ہوتے۔ صلح کرانے والوں کے مسائل کے نتائج کے مناسب ہونے سے مط

برعکس، ثالث کو يہ اختيار حاصل ہوتا ہے کہ وه جوڑوں کے لئے جو ثالثی کے عمل پر 
 ثالث کا بااختيارفيصلے کرسکيں ۔ سوائے خاص قسم کے حاالت کے، راضی ہوں حتمی

 فيصلہ حتمی ہوتا ہے جس کی پابندی دونوں فريقين کو الزمی کرنی ہوتی ہے۔

وگوں کو ثالث کے پاس بھيج سکتے ہيں کيونکہ وه کسی ايک يا ايک وکيل ل
سے زياده مسائل کو بات چيت کے ذريعہ حل نہيں کرسکتے۔ مثال کے طور پر، آپ  اس 
بات پر توراضی ہوچکے تھے کہ آپ اپنے جيون ساتھی کو مالی امداد فراہم کريں گے، 

ر آپ اور آپکا جيون ساتھی ليکن اس پر نہيں کہ کتنی اور کتنے عرصے کے لئے۔ اگ
 راضی ہوں تو کسی ثالث سے اسکا فيصلہ کرنے کے لئے کہہ سکتے ہيں۔

 کی ادائيگی آپ اور دوسرے فرد کو ملکر کرنی  کے خرچعام طور پر ثالث
ہوتی ہے۔ آپ دونوں کو کسی ثالث سے مالقات کرنے سے پہلے اپنے وکيل کو ضرور 

 بتانا چاہيئے۔

الت ميں ثالثی بہت زياده عام ہوتی جارہی ہے لہذا ثالثی خاندانی قانون کے معام
کرنے والے جو اس طرح کے معامالت چالتے ہيں انکے  لئے نئے ضابطوں اور نئے 

طريقوں کی تجويزدی گئی ہے تاکہ اس بات کو يقينی بنايا جاسکے کہ ثالثی کا عمل شفاف 
عمل ہيں کيونکہ جب اس کتابچہ ہے۔ آپکو يہ ديکھ لينا چاہيئے کہ آيا يہ نئے ضابطے قابل 

 کی اشاعت ہوئی اس وقت تک يہ قانون کا حصہ نہيں بنے تھے۔

جب تبديلياں عمل ميں آجائيں گی، تو ثالثی کرنے والوں کو اپنے فيصلے کينيڈا 
کے قوانين کے مطابق کرنے پڑيں گے تاکہ انکے فيصلے مؤثر ہوسکيں۔ آپ اور آپکے 

 کے بعد، نہ يہ کہ برسوں پہلے ہی سے شادی يا ساتھ جيون ساتھی کو مسائل سامنے آنے
 مزيد يہ کہ، ثالثی کا عمل شروع ۔رہنے کے معاہدے ميں، ثالثی کے لئے راضی ہونا ہوگا

کرنے سے پہلے آپ اور آپکے جيون ساتھی ہر ايک کو اپنے وکيل سے مشوره کرنا 
يں گے کہ انھيں اس بات چاہيئے۔ ثالثی کرنے والوں کے نئے قوانين اس بات کو يقينی بنائ

کی تربيت حاصل ہے کہ وه گھريلو جھگڑوں کو سمجھتے ہيں اور يہ کہ وه ثالثی کی 
 کاروائيوں کا ريکارڈ رکھتے ہيں۔ 
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صفحہ
58

صفحہ 
58

 

  انتخاب کا ليوک

اگر آپ اپنے خاندانی قانون کے مسائل حل کرنے ميں مدد کے لئے کسی وکيل 
 کو خاندانی قانون کو تالش کررہے ہيں تو کسی ايسے کو ڈھونڈيں جس

کے کام کرنے کا تجربہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ آپ اپنے کسی دوست يا رشتہ 
َدار کے ذريعے کسی وکيل کا نام حاصل کرسکيں۔ آپ الئيرريفرل سروس 
کو کسی وکيل کا نام حاصل کرنے کے لئے کال کرسکتے ہيں جو آپ کو 

 مختصر ہےيا آپ سماجی  گھنٹے مفت مشورے فراہم کرے گا۔ اگر آپ کی آمدنیايک آدھ
 ہوسکتے ہيں۔ قانونی امداد آپ کے کچھ يا حقدارمددلے رہے ہيں تو آپ قانونی امداد کے 

تمام قانونی اخراجات ادا کرنے ميں مدد کرسکتی ہے۔ آپ کے عالقے 
ميں قانونی امداد کے لئے آنٹاريو آفس کا نمبر ٹيلی فون ڈائريکٹری ميں 

د کے لئے درخواست ديتے ہيں تو آپ کو موجود ہے۔ اگر آپ قانونی امدا
اپنی آمدنی، بقاياجات اور جائيداد کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اگر آپ برسر 

روزگار ہوں تو آپ کو اپنے وکيل کے اخراجات کا کچھ حصہ يا تمام ادا کرنے کے لئے 
  رضا مند ہونا ہوگا۔

موجود ان اداروں آپکا وکيل آپکو قانون کے متعلق بتا سکتا ہے اور عالقے ميں 
 کے بارے ميں آپ کوبتا سکتا ہے جو آپکے مدد گارہوسکتے ہيں۔

آپ وکيل سے جو بات چيت کرتے ہيں وه راز ميں ہوتی ہيں۔ آپکا وکيل آپکی 
 اجازت کے بغير دوسروں کو نہيں بتا سکتا کہ آپ کيا بيان کرچکے ہيں۔

ے مطمئن نہيں اگر آپ اپنے مقدمہ سے متعلق وکيل کے کام کے طريقہ کار س
اس پر اپنے وکيل سے بات کريں۔آپ کا  تو آپ کو اس سے يہ کہنےکا حق حاصل ہے۔

 وکيل آپ ہی کے لئے کام کررہا ہے۔
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کے سات سال بعد ہم نے عليحده ہونے کا فيصلہ کرليا ہے۔ ہم نے طے  شادی س
کرليا ہے کہ ہم کس طرح اپنے فرنيچر اور گھريلو استعمال کی چيزوں کو 

يم کريں گے۔ ہماری کوئی اوالد نہيں ہے۔ کيا ہميں ضرورت ہے کہ ہم تقس
 کسی وکيل سے مالقات کريں؟

جی ہاں، آپ ميں سے ہر ايک کو الگ الگ وکيل سے مالقات کرنی چاہئيے، اب  ج
 يہ آپ کو آئنده آنے والے مسائل سے مگراس کی ضرورت تو نظر نہيں آتی، 

 محفوظ رکھے گا۔
 

ت کو ديکھ سکتا ہےاور ان چيزوں کے متعلق آپ کو بتا سکتا آپکا وکيل آپکے مفادا
اور ) جيسے پينشن کے حقوق يا ٹيکس(ہے جو ہوسکتا ہے آپ نے نہ سوچی ہوں 

اس بات کو يقينی بناسکتا ہے کہ جس کيلئے آپ رضا مند ہورہے ہيں آپ اس کو 
  سمجھ چکے ہيں۔

اه حاصل کرتے ميرے شوہر کی نوکری بہت اچھی ہے اور وه بہت اچھی تنخو س
سالوں سے گھر پر تين بچوں کی ديکھ بھال کررہی ہوں۔ 10ہيں۔ ميں گزشتہ 

  ميرے پاس وکيل کو دينے کے لئے کچھ رقم نہيں۔ ميں کيا کرسکتی ہوں؟

آپ کو اپنے عالقے کے قانونی امداد کے آفس کال کرنی چاہيئے۔ آپ قانونی امداد  ج
پ وکيل کے اخراجات برداشت حاصل کرنے ميں کامياب ہوسکتی ہيں کيونکہ آ

نہيں کرسکتيں۔ اگرچہ آپ مستقبل ميں اپنے شوہر سے رقم يا جائيداد حاصل کريں 
 اس شرط گی ليکن اب بھی آپ اس صورت ميں قانونی امداد حاصل کرسکتی ہيں

 کہ جب آپ کو اپنے شوہر کی طرف سےرقم ملی گی تو آپ قانونی امداد پر
 لوٹاديں گی۔

ے ميرے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ ميں جانتی ہوں کہ ميں ميرے جيون ساتھی ن س
ا اور نہيں جاسکتی عليحده ہوجاؤں گی ليکن ميں اس وقت وکيل کے پاس 

اسکے اخراجات برداشت نہيں کرسکتی۔ ميں کس طرح قانونی مشوره حاصل 
 کرسکتی ہوں؟

صفحا
ت 58

اگر آپ کے ساتھ بد سلوکی کی گئی ہے، تو آپ کو يہ حق حاصل ہے کہ آپ  ج
و کے قانونی امداد کے ذريعے فوری قانونی خدمات آنٹاري

طلب کريں۔ آپ کسی وکيل سے دو گھنٹے مفت بات 
، قانونی امداد کا دفتر يا پناه گاهکرسکتی ہيں۔ خواتين کی 

عالقہ کا قانونی کلينک آپ کو بتا سکتے ہيں کہ آپ کس 
 طرح  يہ مفت قانونی خدمت حاصل کرسکتے ہيں۔
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  جانا عدالت

ور آپ کا جيون ساتھی راضی نہيں ہوسکتے کہ کس طرح آپس کے   آپ ااگر
معامالت طے کئے جائيں تو آپ عدالت جاسکتے ہيں اور جج سے کہہ سکتے ہيں کہ وه 

  آپ کا فيصلہ کرے۔

بعض اوقات آپ ہر چيز کے لئے راضی ہوجاتے ہيں سوائے ايک چيز کے، 
ر کے ساتھ کيا ہوگا۔ آپ عدالت جيسے بچوں کو نگرانی ميں رکھنا يا يہ کہ خاندانی گھ

  جاسکتے ہيں اوراس سے کہہ سکتے ہيں کہ وه آپ کےلئے اسی ايک چيز کا فيصلہ کرے۔

بہت جلد کرنا ہوتے ہيں۔  بچوں اور مالی امداد سے متعلق بہت سے فيصلے 
عارضی حکم اگر آپ نہ سمجھ سکيں کہ فوری طور پر کيا کيا جائے، تو آپ عدالت سے 

 تک رسائی، ، ان يہ حکم نامہ بچوں کو نگرانی ميں رکھنے  کرسکتے ہيں۔کا سوالنامے 
کون خاندانی گھرميں قيام کرے گا اور کتنی مالی امداد فراہم کی جائيگی، جيسے معامالت  

  پرمشتمل ہوسکتا ہے۔

جب تک عدالت کوئی اور حکم نہيں کرتی، عارضی حکم نامہ مؤثر رہے گا 
ے کو پوری طرح سننے ميں وقت لگائے۔ اس کے بعد يہاں تک کہ عدالت آپ کے مقدم
 عدالت حتمی فيصلہ کرے گی۔

 ہم آہنگی کی کانفرنس يا مقدمے کی کانفرنسبہت سارے مقدمات ميں،عدالت 
اگر آپ کو اپنے مقدمہ ميں موجود معامالت پر بات چيت کرنے کے  کا انعقاد کرتی ہے۔

يہ کانفرنسيں آپ اور آپ کے جيون لئے کسی جج سے مالقات کے لئے پيش کيا جائے تو 
اگر آپ نے پہلے کسی صلح  يا آپکے وکيل کے لئے مواقع فراہم کرتی ہيں۔ /ساتھی، اور

کرانے والے سے مالقات نہيں کی ہے تو ہوسکتا ہے کہ جج آپکو اسکی منظوری دے۔ 
اپنی رائے ديں گے کہ جو کچھ مقدمہ کی کاروائی ميں ) مرد يا عورت(بعض اوقات، جج 

 سن رہا ہے اس کے مطابق فيصلہ کس طرح کا ہوسکتا ہے۔ جج کی رائے آپ کے وه
مقدمہ ميں موجود معامالت کا فيصلہ نہيں کرے گی۔ تاہم ہوسکتا ہے کہ يہ آپکو اپنے 

جيون ساتھی کے ساتھ کسی معاہده تک پہنچنے ميں مدد کرے۔ اگرچہ آپ تمام معامالت پر 
 آپ رضا مند ہوسکتے ہيں۔راضی نہ ہوں ليکن چند معامالت پر 

ہم اس بات پر راضی نہيں ہوسکتے کہ ہمارے بچے کس کی نگرانی ميں رہيں  س
 گے۔ کيا جب ہم عدالت جائيں گے تو بچوں کو بھی جانا پڑے گا؟

جج آپ دونوں سے بچوں کی ضروريات اور ان سے آپ کی رشتہ داری کے                 ج
ور پر اس بات سے پرہيز کرتے ہيں کہ         متعلق معلومات طلب کرے گا۔ جج عام ط

کے لئے سوال  تشخيصبچے مقدمات ميں شہادت ديں۔ زياده اميد يہی ہےکہ جج 
 کرےگا۔

ًتشخيص کسی بھی شخص مثال سماجی کارکن، ماہر نفسيات يا دماغی عالج کے 
ص ماہرفرد کا کيا ہوا آپکے خاندانی حاالت کا تفصيلی جائزه ہے۔ وه آدمی جو تشخي

17 



 
 

صفحہ
53

 سے کہے کہ وه تحقيقات کا بندوبست بچوں کے وکيلبعض مقدمات ميں ہوسکتا کہ جج 
کرے اور سفارشات کے ساتھ دوباره عدالت کو اطالع کرے۔ بچوں کا وکيل کسی طبی 

دےسکتا ہے۔ تحقيقات کرنے والے کو تحقيقات کرنے کی ذمہ داری 
طبی تحقيقات کرنے واال بچوں، والدين اور دوسرے لوگوں سے 

 مالقات کرسکتا ہے۔
 

اگرعدالت اس بات کو محسوس کرے کہ عدالتی کاروائی کے دوران بچوں کا عليحده 
وکيل ہونا انکے لئے فائده مند ہوگا، تو اس صورت ميں عدالت بچوں کے وکيل سے کہہ 

بچوں کے آپ کے يل کو فراہم کرے جو عدالت ميں سکتی ہے کہ وه کسی ايسے وک
مفادات کی نمائندگی کرے۔

 کيا مجھےعدالت جانے کے لئے کسی وکيل کی ضرورت ہے؟ س

جی نہيں آپ کسی وکيل کے بغير بھی عدالت جا سکتے ہيں۔ اس صورت ميں آپ  ج
 تمام مناسب دستاويزات کو مکمل اور فائل کرنے کے ذمہ یعدالت ک

موں کو مکمل کرنے کے بارے ميں آپ کو عدالت کے خاندانی دارہونگے۔ ان فار
قانون کے معلوماتی مرکز سے کچھ معلومات مل سکتی ہيں۔ آپ عدالت کے عملے 

سے طريقہ کار سے متعلق کسی بھی رہنمائی کے لئے کہہ سکتے ہيں جو آپ 
 کيلئے مدد گار ہوں۔جج کےسامنے آپکو اپنے لئے خود ہی بولنا ہوگا۔

 
وں ميں ايسے وکيل ہوتےہيں جو کہ ڈيوٹی کونسل کہالتے ہيں۔ قانونی بعض عدالت

 جن کی آمدنی ی ہےمدد ايسے وکيل ان لوگوں کے لئےبغير قيمت فراہم کرت
کم ہو۔ ان کا کام لوگوں کے سواالت کا جواب دينا اور عدالت کی مدد کرنا ہے۔ وه 

ت ميں ڈيوٹی آپکو قانون سے متعلق کچھ معلومات دے سکتے ہيں۔ بعض مقدما
 کی بات چيت تصفيےکونسل عدالت ميں آپ کی جگہ پر بول سکتے ہيں اور 

 کرنے ميں آپکی مدد کرسکتے ہيں۔
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 نايل طالق
 کے معاہدے اورعدالت کے احکامات جب آپ عليحده ہوتے ہيں تو عليحدگی

آپکے خاندانی مسائل کو حل کرتے ہيں ليکن قانونی لحاظ سے يہ شادی کو ختم نہيں 
تے۔ اس کا صرف ايک ہی طريقہ ہے کہ طالق لی جائے۔ صرف عدالت ہی آپ کو کر

 طالق دے سکتی ہے۔

آپ طالق اس صورت ميں لے سکتے ہيں کہ آپ اپنی شادی کا ختم ہونا ثابت 
کرديں۔ آپ اسکو يہ ظاہر کرکے ثابت کرسکتے ہيں کہ آپ ايک سال سے عليحده ہوچکے 

سی دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہيں، يا يہ ہيں، يا يہ کہ آپ کا شوہر يا بيوی ک
 کہ آپ کے شوہر يا بيوی نے جسمانی يا ذھنی طور پر آپ کے ساتھ ظلم کيا ہے۔

اگر آپ اپنی طالق کی شرائط پر راضی نہيں ہوسکتے تو آپ عدالت جاسکتے 
ہيں اور عدالت سے فيصلہ کرواسکتے ہيں۔ اگر آپ راضی ہيں تو آپ اپنے معاہدے کو 

دالت ميں فائل کرواسکتے ہيں۔ اس صورت ميں، امکان يہی ہے کہ آپ کو جج کا سامنا ع
  نہ کرنا پڑے۔ جب آپ کی طالق ہوجائے تو آپ دوباره شادی کرسکتے ہيں۔

ہم پانچ سال سے عليحده ره رہے ہيں اور جس طريقے پر ہمارا عليحدگی کا  س
تی ہوں۔ کيا ميں خود معاہده جاری ہے اس پر خوش ہيں۔ ميں اب طالق لينا چاہ

  سے کاغذی کاروائی کرسکتی ہوں؟

جی ہاں، پھربھی يہ ايک بہتر مشوره ہے کہ پہلے کسی وکيل سے يہ يقينی بنا نے  ج
کے لئے بات کرليں کہ آپ طالق لينے کے تمام نتائج کو سمجھتے ہيں۔ آپکا وکيل 

 ہے۔آپکو مالی امداد، ٹيکس، پنشن اور ديگر معامالت پر مشوره دے سکتا 

19 



II. آپکے قانونی حقوق اور ذمہ دارياں  
 

 رہنا ںيم گھری خاندان

 گھر ايک خاص جگہ ہے۔ يہ وه ہے جہاں آپ رہتے ہيں اور جہاں خاندانی
آپکے بچے سب سے زياده سکون محسوس کرتے ہيں۔ اگر آپ اپنے گھر کے مالک ہيں، 

 آپ مالک ہيں۔تو ہوسکتا ہے کہ يہ مہنگی ترين اور قيمتی ترين چيز ہو جس کے 

اگر آپ شادی شده ہيں، تو آپ دونوں کو برابر حق حاصل ہے کہ آپ اپنے گھر 
ميں ٹھہريں جب تک کہ کوئی جج يہ فيصلہ نہ کرے کہ آپ ميں سے کسی ايک کو گھر 

 چھوڑنا ہے۔

جيسا کہ آپ دونوں کو اپنے گھر ميں قيام کا حق حاصل ہے، آپ ميں سے 
کے بغيرآگے ذيلی کرايہ پرنہيں دے سکتا، کرايہ پر کوئی بھی اس کودوسرے کی اجازت 

يہ صحيح ہے خواه  نہيں دے سکتا، اس کو بيچ نہيں سکتا يا اسکو گروی نہيں رکھ سکتا۔
اس کی ليز آپ ميں سے کسی ايک کے نام پر ہے يا آپ ميں سے کوئی ايک اس کا مالک 

 ہے۔

ی خواہش جب آپ عليحده ہوں تو آپ دونوں خاندانی گھر ميں ٹھہرنے ک
کرسکتے ہيں۔ اگر آپ اس پر راضی نہيں ہوتے کہ کون گھر ميں ٹھہرے گا، تو آپ کسی 

 ثالث کو استعمال کرسکتے ہيں کہ وه فيصلہ کرنے  بااختياروکيل، صلح کرانے والے يا
ميں آپکی مدد کرے يا ہوسکتا ہے کہ آپ کو عدالت جانا پڑے تاکہ عدالت فيصلہ کرے کہ 

 تا ہے۔کون اس ميں ٹھہر سک

ہوسکتا ہے کہ عليحدگی کے بعد آپ ميں سے کوئی بھی اس قابل نہيں ہوگا کہ 
 اپنے مکان ميں ٹھہرنا برداشت کرسکے۔

اگر آپ کے بچے ہيں، تو وه  شخص جس کے قبضے ميں بچے ہيں اسی کے 
زياده امکان ہيں کہ وه خاندانی گھر ميں بچوں کے ساتھ ٹھہر سکے۔ يہ بچوں کے لئے 

ا کہ وه اسی جگہ اور قرب و جوار ميں اپنی نئی گھريلو صورت حال کے مددگار ہوگ
  مطابق آراستہ ہو سکينجس کو وه پہلےہی سے جانتے ہيں۔ 
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 عمومی قانون والے جوڑے 

ہمارے ايک ساتھ رہنے سے پہلے، ميں ايک گھر کا مالک تھا۔ گھر ابھی بھی  س
دا کررہا ہوں۔  ا(Mortgage)ميرے نام ہے اور ميں اب بھی اس کا کرايہ

َميری اسکی مرمت اور رکھ رکھاؤکے ليےخرچ کرتی ہے۔ اگر ہم جدا ہوجاتے 
 ہيں، تو کيا وه گھر ميں ٹھہرنے کا حق رکھتی ہے؟

َہوسکتا ہے۔ اگر جج حکم کرتا ہے کہ آپ ميری يا اپنے بچوں کو مالی امداد فراہم  ج
يں ٹھہر سکتی ہے۔ َکريں تو جج اس بات کا فيصلہ بھی کرسکتا ہے کہ ميری گھر م

َ نہيں کہ گھر کس کا ہے۔ ميری آپ سے اس بات کا مطالبہ بھی  اہميت کوئیاس کی
کرسکتی ہے کہ اس نے گھر کی مرمت اور رکھ رکھاؤ کے لئے جو رقم خرچ کی 
َہے آپ اسے واپس کريں۔ ياد رکھيں اگر آپ اور ميری شادی کرتے ہيں تو آپ کے 

 حقوق بدل جاتے ہيں۔

 
 

 بھال کھيدی ک ںبچو اپنے
 اپنے بچوں کی ديکھ بھال کے ذمہ دار ہيں۔ جب کسی خاندان کے افراد والدين

ساتھ رہتے ہيں تو والدين ميں سے دونوں اپنے بچوں کی نشونما، تعليم اور روزمره زندگی 
 ايسا اس صورت ميں بھی ہے کہ آيا والدين شادی کی ذمہ داريوں کو مل کر نبھاتے ہيں۔

 يں۔شده ہيں يا نہ

جب آپ عليحده ہوتے ہيں توآپ کو اپنے بچوں کی ديکھ بھال کا بندوبست کرنا 
ہوتا ہے۔ ان کو رہنے کےلئے جگہ ، غذا اور کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے 

زياده اہم يہ کہ انکو پيار و محبت اور سرپرستی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اگرچہ 
والدين انکے ساتھ نہ رہتے ہوں۔

زياده اہم کام جو آپ کرسکتے ہيں وه يہ کہ آپ مل کر منصوبہ بندی سب سے 
کريں کہ آپ کے عليحده ہونے کے بعد آپ اپنے بچوں کی ديکھ بھال کس طرح کريں 

گے۔

اگر آپ مل کر يہ معامالت طے کرسکتے ہيں تو آپ اپنے انتظامات کو 
 ذمہ داريوںوالدين کی والدين کی ذمہ داريوں ميں لکھ سکتے ہيں۔  کے منصوبے

کے منصوبے ميں يہ شامل ہوسکتا ہے کہ والدين ميں سے کون کس وقت بچوں کے ساتھ 
 کا والدين کی ذمہ داريوںوقت گزارے گا اور ان کے متعلق اہم فيصلے کون کرے گا۔ 

منصوبہ آپ دونوں کےدرميان ايک غير رسمی معاہده يا آپکے عليحدگی کے معاہدے کا 
کتا ہے۔ اگر يہ انتظامات غير رسمی ہوں تو ان کےلئے مجبور حصہ يا عدالت کا حکم ہوس

کرنا مشکل ہوتا ہے۔
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اگر آپ اس بات پر رضا مند نہ ہوسکيں کہ بچے کس کی نگرانی ميں رہيں 
گے تو آپ کسی جج سے فيصلہ کروانے کے لئے عدالت جاسکتے ہيں۔ جج ہوسکتا ہے کہ 

نفسيات يا دماغی عالج کے ماہر کسی طبی تحقيقات کرنے والے، سماجی کارکن، ماہر 
وه شخص آپ ميں ہر ايک سے، بچوں سے   کی ہدايت کرے۔تشخيصافراد کے ذريعے 

اور بعض اوقات دوسرے افراد سے بات کرے گا۔ وه مرد يا عورت عدالت کو ايک 
رپورٹ لکھے گا جس ميں سفارش کی گئی ہوگی کہ بچوں کو کہاں رہنا چاہيئے اور کب 

  يں سے اس سے مالقات کريں گے جس کے قبضے ميں وه نہيں ہيں۔ وه اپنے والدين م

جس وقت جج نگرانی سے متعلق فيصلہ کررہا ہو اس وقت اسکو صرف بچوں 
کے بہترين فائدے کے بارے ميں الزمی سوچنا چا ہيئے۔ اگرکبھی بھی آپ کے جيون 

 کو ساتھی نے آپ اور کسی بچے کے ساتھ سخت مزاجی اوربد زبا نی کی ہو تو جج
اسکے متعلق معلوم ہونا چاہيئے کيونکہ قانون مطالبہ کرتا ہے کہ جج اس معاملے  پر 

غورکرے۔ جج عدالت ميں سنی گئی تمام معلومات کا جائزه ليگا اور اس بات کو پيش نظر 
ِرکھے گا کہ بچے اس وقت کہاں ره رہے ہيں۔ اگر وه کچھ عرصے سے والدين ميں سے 

يں اور معامالت اچھے جارہے ہيں تو ہوسکتا ہے کہ جج صرف ايک کے ساتھ ره رہے ہ
 اسکو تبديل کرنا نہ چاہے۔

اگر آپ کا عليحدگی کا معاہده يا عدالت کا حکم آپ کو بچوں کی حفاظت کی ذمہ : نگرانی
داری ديتے ہيں تو بچے آپ کے ساتھ رہيں گے۔ آپ کو ان کی ديکھ بھال، انکی تعليم، 

وش حالی سے متعلق فيصلے کرنے کا اختيار ہے جب تک انکی دينی تعليمات اورانکی خ
 کے معاہدے يا عدالت کا حکم کچھ اور بيان نہ کرے۔

وه والدين جو اپنے بچوں کی مشترکہ حفاظت کرتے ہيں انکو اپنے بچوں : مشترکہ نگرانی
کی ديکھ بھال سے متعلق فيصلے مل کر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بچے آدھا وقت والدين ميں 

 ايک کے ساتھ اور آدھا دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہيں يا بہ نسبت دوسرے سے کسی
کے زياده وقت اپنے والدين ميں سے اسکے ساتھ؛ جس کے پاس وه ره رہے ہيں؛ گزار 
سکتے ہيں۔ بچوں سے متعلق فيصلے کرنے ميں دونوں والدين شامل ہوتے ہيں۔ مشترکہ 

رے سے رابطہ رکھنا چاہيئے يا حفاظت پرعمل کرنے کے لئے، والدين کو ايک دوس
 اگرچہ وه ساتھ نہ ره رہے ہوں تب بھی آپس ميں تعاون کرنا چاہيئے۔

اگر آپ کےبچے آپ کی نگرانی ميں نہيں تو آپ کو يہ حق حاصل ہے کہ آپ  :رسائی
ُان کے ساتھ وقت گزار سکيں جب تک عدالت اس بات کا فيصلہ نہ کرے کہ يہ ان کے 

 کے منصوبے،  کی ذمہ داريوںمالقات کے انتظامات کو والدينبہترين مفاد ميں نہيں۔ 
عليحدگی کے معاہدے يا عدالت کے حکم نامے ميں تفصيل سے لکھا جاسکتا ہے۔ 

منصوبہ، معاہده يا حکم نامہ مثال کے طور پر يہ بيان کرسکتا ہے کہ بچے ہردوسرے 
ہفتے کے اختتام پر آپ کےساتھ رہيں گے۔

غير طے شده  ہوسکتے ہيں، جس ميں آپ امات يا، آپکے رسائی کے انتظ
 انداز ميں بندوبست کرسکتے ہيں ۔ لچک داردوسرے سرپرست کے ساتھ مل کر زياده 

رسائی کے اس طرح کے انتظامات کسی پرٹھونسنامشکل ہوتا ہے۔
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آپکو اپنے بچوں کی صحت، تعليم اور عام حاالت سے متعلق معلومات حاصل 
 سے متعلق فيصلہ کرنے ميں فريق بننے کا حق حاصل کرنے کا بھی حق ہے۔ آپکو ان

 نہ ہو يا آپکے عليحدگی کے نگرانینہيں جب تک آپکے پاس اپنے بچوں کی مشترکہ 
معاہدے يا عدالت کے حکم نامے ميں يہ بيان نہ کيا گيا ہو کہ آپ مل کر فيصلے کيا کريں 

گے۔

ت کا خوف عدالت بچوں تک آپ کی رسائی کو مسترد کرسکتی ہےاگر اس با
 کے قبضہ ميں وه ہيں آپ والدين ميں سے جسہو کہ آپ ان کو نقصان پہنچائيں گے يا 
 کے قبضہ ميں وه ہيں آپ والدين ميں سے جساسکو تکليف ديں گے يا يہ خوف ہو کہ 

بچے اسکو واپس نہيں کريں گے۔

صفحہ 
59

ت يا سرپرس/ جہاں کہيں بھی بچوں اور :)Supervised Access  (زيرنگرانی رسائی
کی حفاظت کے مسائل ہوتے ہيں تو اس صورت ميں والدين آپس ميں طے کرسکتے ہيں يا 

عدالت ہدايت کرسکتی ہے کہ بچوں سے مالقات کيلئے رسائی کی نگرانی ہونی چاہيئے۔ 
جس کا مطلب يہ ہے جب بھی آپ بچوں سے مالقات کريں گے تو وہاں کوئی اور بھی 

وست يا رشتہ دارپررضا مند ہوسکتے ہيں جو موجود ہوگا۔ بعض اوقات والدين کسی د
مالقاتوں کی نگرانی کرسکے۔ والدين کسی پيشہ ور جيسا کہ کسی سماجی کارکن کو 

 اندرمالقاتوں کی نگرانی کے لئے ادائيگی بھی کرسکتے ہيں ۔ آنٹاريو کے 
بہت سے عالقوں ميں، گورنمنٹ کی امداد سے چلنے والے رسائی کی 

 موجود )Supervised Access Centres (زنگرانی کرنے والےمراک
 کا عملہ موجود ہے۔ رضا کاروںہيں جہاں پر تربيت يافتہ ماہرين اور 
 کے عملے )Supervised Access Centre (رسائی کی نگرانی کرنے والےمراکز

کے انتظامات کے تحت، خاندان زير نگرانی مالقاتوں يا رسائی کی مالقاتوں کے لئے 
  يا لينے کے لئے مرکز جاسکتے ہيں۔/ نی اتارنے اوربچوں کو زير نگرا

نگرانی اور رسائی کے احکامات کانفاذ

 اور رسائی کے لئے عدالت کے احکامات کی پابندی نہيں کی نگرانیاگر 
جارہی تو آپ عدالت سے بذريعہ طاقت حکم پر عمل کرانے کا مطالبہ کرسکتے ہيں۔ 

ور انکو قبضہ ميں رکھنے کے لئے کرسکتی ہے کہ بچوں تک رسائی ا عدالت کوشش
جو انتظامات کئے گئے ہيں والدين اس کی پابندی کريں۔ عدالت والدين کو صورت حال 

بتانے کے لئےعدالت ميں بالسکتی ہے۔ اگر عدالت مطمئن ہو کہ بغير کسی مناسب وجہ 
کے رسائی ممکن نہيں ہورہی تو والدين ميں سے جس کے قبضہ ميں بچے ہيں عدالت اس 

 جرمانہ کرسکتی ہے يا اسکو جيل بھی بھيج سکتی ہے۔ اگر رسائی اور قبضہ کے پر
بندوبست سے متعلق مسائل سنجيده ہوں تو عدالت ان انتظامات کو تبديل کرسکتی ہے۔

آپ عدالت سے رسائی اور قبضہ کے ان انتظامات پر جو عليحدگی کے 
بہ بھی کرسکتے ہيں۔معاہدے ميں طے کئے گئے بذريعہ طاقت عمل کروانے کا مطال
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ہمارا عليحدگی کا معاہده بيان کرتا ہے کہ ہمارے بچے ميری بيوی کی  س
نگرانی ميں رہيں گے اور مجھے ان تک رسائی حاصل ہوگی۔ ميرا يہ خيال 
نہيں کہ ميری بيوی ميرے بچوں کی بہترين ديکھ بھال کررہی ہے۔ ميں يہ 

يں گے۔ کيا ہمارا سمجھتا ہوں کہ بچے ميرے ساتھ زياده اچھی طرح رہ
 عليحدگی کا معاہده تبديل ہوسکتا ہے؟

ہوسکتا ہے۔ آپ اپنے جيون ساتھی کے ساتھ عليحدگی کا نيا معاہده کرسکتے ہيں۔  ج
اگر يہ ممکن نہ ہو، تو آپ عدالت جاسکتے ہيں اور عدالت سے مطالبہ کرسکتے 

ے ہيں کہ وه آپ کے بچوں کو آپ کی نگرانی ميں دے دے۔ عدالت عليحدگی ک
 اور رسائی کے انتظامات کو تبديل کرسکتی ہےاگر وه يہ نگرانیمعاہدے ميں 

 سمجھے کہ کسی تبديلی کا کرنا بچوں کے بہترين مفاد ميں ہوگا۔

تو ميں گھر ميں  ُجب پچھلے سال ميں اور ميرا جيون ساتھی جدا ہوئے س
   والدين ميں دوسرے فردٹھہرا رہا۔ بچے ميرے ساتھ ہيں اور اپنے

 مالقات کرتے ہيں۔ کيا مجھے اپنے بچوں کی قانونی کبھی کبھار سے بھی
 نگرانی حاصل ہے؟

حقيقی ج  کہا  نگرانیاس وقت، جو نگرانی آپ کو حاصل ہے يہ وه ہے جسے 
جاتا ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ دراصل آپ کو اپنے بچوں کی نگرانی حاصل ہے 

ہے ہيں بالکل ايسے اور آپ انکی ديکھ بھال اورنشو نما سے متعلق فيصلے کرر
جيسے آپ کو قانونی نگرانی حاصل ہو۔ آپکے جيون ساتھی نے اس نگرانی کو 

قبول کرليا ہے۔ اس بات کاامکان بہت کم ہے کہ عدالت آپ کے موجوده حاالت ميں 
 کچھ تبديلی کرے۔

 
ليکن پھر بھی، يہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوگاکہ آپ اپنی نگرانی کے حقوق 

 نےانھيں واضح طور پر عدالت کے حکم نامے يا معاہدے ميں کانفاذکريں اگر آپ
ًطے نہيں کيا ہے، خصوصا اگر آپ اور آ پکا جيون ساتھی عدم اعتماد 

 کااظہارکرتے ہيں اس پر جو نگرانی کےمعاہدے ميں انجام پايا تھا۔
 

جب آپ اور آپ کا جيون ساتھی عليحدگی کے معاہدے پرجو يہ بيان کرتا ہو کہ 
ی حاصل ہے دستخط کريں يا عدالت کہے کہ آپ ايسا کريں تو آپ کو آپکو نگران

۔  قانونی نگرانی مل جائيگی
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عدالت ميں بہت ساری بحث اور کافی وقت لگانے کے بعد ميں نے عدالت  س
سے اپنے بچوں کواپنی نگرانی ميں رکھنے کا حکم نامہ حاصل کيا۔ انکے 

سے باہر رہتا ہے۔ مجھے والد کو رسائی حاصل ہے۔ جس کا خاندان کينيڈا 
خوف ہے کہ کہيں وه بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے اور اپنے خاندانی 

گھر چال جائے اور پھر ميں ان بچوں کو کبھی نہ ديکھ سکوں۔ ميں کيا 
   کرسکتی ہوں؟

 ج

صفح
 ه

اگر آپ کا شوہربچوں کو آپ سے دور ليجاتا ہے تو وه ايک بڑے جرم کا ارتکاب 
و گرفتار کرسکتی ہے اور اسکے خالف بچوں کو اغواء کرنے واالہے۔ پوليس اسک

 کا مقدمہ درج کرسکتی ہے۔اس وقت آپ ايسے بہت ےکرن
سے کام کرسکتی ہيں جو بچوں کے ساتھ اسکے کينيڈا سے 
باہر نکلنے کو مشکل بناديں گے۔ بين االقوامی قوانين موجود 

ہيں جوبچوں کو کئی ممالک سے واپس النے کے لئے مدد گار 
کسی وکيل کو يہ بتائيں۔ہيں۔ 

54 
 

 
اگر آپ سمجھتی ہيں کہ کسی بھی وقت بچے ملک سے باہر ليجائے جاسکتے ہيں 

  ًتو فورا پوليس کو اطالع کريں۔

 
 

کرنا مددی مالی ک بچوں اپنے

ونوں والدين کی ذمہ داری ہے کہ وه اپنے بچوں کی مالی مدد کريں۔ انھيں د
بکہ وه ساتھ ره رہے ہوتے ہيں اور انکے عليحده يہ ذمہ داری مل کر ادا کرنی ہوتی ہے ج

ہونے کے بعد بھی انھيں اسے جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اس ذمہ داری کا اطالق تمام والدين 
ر آيا کہ وه شادی شده تھے، ساتھ ره رہے ہيں يا کبھی سے قطع نظپر ہوتا ہے، اس 

بھی ساتھ نہيں رہے تھے۔

ی يں اس کو انکا خيال رکھنا  نگرانی ميں بچے ہوالدين ميں سے جس ک
ہوتا ہے وه انکے لئے کھانے کی اشياء اور کپڑے خريدے، انکی تفريحات اور سرگرميوں 

ّکی ادائيگی کرے، انکی روز مره ضروريات کا خيال رکھے اور گھر کا نظام جاری 
رکھے۔ 

والدين ميں سے وه جس کے قپضے ميں بچے نہيں ہيں اسےعام طور پر اس 
کے قبضے ميں بچے ہيں بچوں کی ديکھ بھال ميں خرچ ہونے والے سرپرست کو جس 

  اخراجات ميں مدد کے لئے رقم ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس رقم کو بچوں کی امداد کہا جاتاہے۔
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ے قبضے ميں بچے نہيں ہوتے يا اس شخص کی جس کے ساتھ 
ُبچھے عام طور پر نہيں رہتے اوران بچوں کی تعداد پر جنھيں امداد 

کی ضرو

نما رہبعض مقدمات ميں عدالت کسی ايسی رقم کا حکم کرسکتی ہے جو کہ 
 نکات

ما •

 اسکول کی نجیوں کی ديکھ بھال کے اخراجات، 
ن يا دانتوں کی درستی کے کڑے لينے کی ٹيوشن فيس اور ہاکی کا سازوساما

•
ت 

 

ثابت کرنا پڑيں 
گی اور يہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس مرد يا عورت کے گھر ميں زندگی کا 

 کا اطالق  نکاتادی رہنمامجھے کس طرح پتہ چلے گا اگربچوں کے امد س

 1 کا اطالق بچوں کے تمام امدادی حکم ناموں پر ہوتا ہے جو کہ  نکاترہنما ج

 رقم کما رہا ہے اس وقت کے  س
 کامات کی 

کی ج

حريری ہونی چاہيئے۔ وه شخص جو مالی امداد دے رہا ہے درخواست ضرور ت
 اسکو ضرور مالی معلومات فراہم کرنی چاہئيں جس ميں مندرجہ ذيل شامل ہوں
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بچوں  کی امدادی رقم جو آنٹاريو ميں ادا کی جاتی ہے اس کا تقرر ے
ان   ميں کيا گيا ہے۔ امداد کے رہنما نکاتکی

ب
کے تحت  رہنما نکات

بچوں کی امدادی رقوم کا انحصار اس شخص کی آمدنی پر ہوتا ہے 
جس ک

رت ہوتی ہے۔

  ميں موجود رقم سے کم يا زياده ہوسکتی ہے۔

رہنہوں تو عدالت "  خاص اخراجات"مثال کے طور پر اگربچے کے  
 ميں موجود رقم سے زياده دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوسکتا نکات

ہے کہ اس ميں بچ

 قيمت شامل ہو۔

رہنما نکات   ميں موجود رقم سے بہت زياده محدود حاالت ميں، عدالت 
کم بھی نواز سکتی ہے جہاں اس رقم کا ادا کرنا ادا کرنے والے سرپرس

کا سبب بن سکتا ہو۔  اس صورت ميں کہ" غير ضروری مشکالت"کے لئے 
ں موجود رقم سے کم دينے کا اراده کرے تووه  ميرہنما نکاتعدالت 

سرپرست جو کمی کا مطالبہ کررہا ہو اس کو اپنی مشکالت 

ِمعيار بچوں کے گھر کے معيار زندگی سے گرا ہوا ہے۔ 

   مجھ پر ہوتا ہے؟

تبديل ہوئے۔  بنے يا   کے بعد 1997دسمبر 

ميرا خيال ہے کہ ميرا جيون ساتھی اب زياده
امداد گئے تھے۔  اح کےمقابلے ميں جب کہ بچوں  جاری کئے

 ميں اسے کس طرح حاصل کرسکتی ہوں؟

کے مطابق وه شخص   نکات  جس کو بچوں بچوں کی امداد کے رہنما 
 حاصل ہے وه اس مرد يا عورت سے جو بچوں کو امدادی رقم ادا کا حقامداد 

کررہا ہے اسکی آمدنی کے متعلق سال ميں ايک مرتبہ معلومات لے سکتا ہے۔ 

: 
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اس مرد يا عورت کی حاليہ ترين تين انکم ٹيکس ريٹرنز کی اور ان ريٹرنزکی  •
 جائزه کاری اوردوباره جائزه کاری کے نوٹسز کی ايک نقل؛

علق معلومات کہ وه شخص کس طرح زندگی گزار رہا ہے، ِاس چيز سے مت •
ًمثال اگر وه ايک مالزم ہے تو اس مرد يا عورت کو موجوده تنخواه کی سلپ 
فراہم کرنی چاہيئے، اگر وه مرد يا عورت خود سے کوئی کام کرتا ہو تو اس 
مرد يا عورت کو کاروبار کی مالياتی کھاتوں کی تفصيل ضرور فراہم کرنی 

، اور ايک کھاتوں کی تفصيل جس ميں اس شخص سے تعلق رکھنے چاہيئے
والی مالی امداد کی تمام رقم جو لوگوں يا اداروں کو ادا کی گئی ظاہر ہونی 

چاہيئے۔ دوسری ضروريات بھی ہيں جو ايسے لوگوں کے لئے ہيں جو کہ کسی 
 مشترکہ ادارے کے مالک ہوں يا وه جو کسی حصہ داری ميں حصہ دار ہوں؛

ی بھی ٹرسٹ کی جانب سے حاصل ہونے والی آمدنی کی کھاتوں کی تفصيل کس •
 اور ٹرسٹ کی مالياتی کھاتوں کی تفصيل کی کاپياں؛ اور

کی موجوده معلومات لکھی " غير ضروری مشکالت"يا " خاص خرچ"کسی  •
 ہوئی۔

مالی امداد، ميرے جيون ساتھی کی آمدنی کے بدلنے سے  کيا ميرے بچے کی  س
  تبديل ہوجاتی ہے؟خود بخود ہی 

جی نہيں۔ اگر آپ کے جيون ساتھی کی آمدنی بدلتی ہے، تو آپ دونوں مالی امداد  ج
کی نئی رقم کو طے کرسکتے ہيں۔ ليکن پھر بھی، اگر آپ راضی نہ ہوں، تو آپ 
کو عدالت سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ نئی رقم مقرر کی جائے۔ اس رقم کا فيصلہ 

 ون ساتھی کی آمدنی کے مطابق کيا جائيگا۔رہنما نکات کے تحت آپ کے جي

 ميں کيا گيا 1993ہے جو کہ  ميرے پاس بچوں کی مالی امداد کا حکم نامہ س
تھا۔  مجھے ميرے ايک دوست نے بتايا ہے کہ ٹيکس کے قوانين جو بچوں 

کی مالی امداد پر اثر انداز ہوسکتے ہيں وه تبديل ہوچکے ہيں۔ کيا ان تبديليوں 
  ہوگا؟کا مجھ پر اثر 

 1997 مئی 1جی نہيں۔ اس قانون کا اثر صرف ان حکم ناموں پر ہوتا ہے جو کہ  ج
کو تبديل ہونے والے قانون کے بعد کئے گئے۔ اب قانون يہ بيان کرتا ہے کہ بچوں 

کی مالی امداد ميں سے ٹيکس کی کٹوتی نہيں ہونی چاہيئے اس شخص کے لئے 
 جو امدادی رقم حاصل کررہا ہے جو مالی امداد فراہم کررہا ہے اور وه شخص

 اسکو امدای رقم پر ٹيکس ادا کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔
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اگر آپ اور والدين ميں سے دوسرا فرد چاہتے ہيں کہ بچوں کے موجوده امداد کے 
معاہدے پر ٹيکس کے نئے قوانين الگو ہوجائيں تو آپ دونوں کينيڈا کی ريونيو 

ظاہر کرنے کےلئے کہ آپ ٹيکس کے نئے ايجنسی کو فارم بھيج سکتے ہيں يہ 
 قوانين کو اپنے اوپر الگو کروانا چاہتے ہيں۔

 
اگر آپ اپنے پرانے حکم نامے کو تبديل کرنے کے لئے دوباره عدالت جاتے ہيں 
 تو ٹيکس کے نئے قوانين کا اطالق آپکے نئے حکم نامے پر خود ہی ہوجائيگا۔

ت کے تحت ديا گيا تھا اور اس ميرے بچے کی امداد کا حکم نامہ رہنما نکا س
ميں روزمره اخراجات کے مطابق ادائيگی کے بارے ميں کچھ بھی نہيں ہے۔ 

بڑھتی ہوئی  قيمتوں کا مطلب يہ ہوسکتا ہے کہ ميری امدادی رقم اس قدر 
  نہيں ہے جتنی دو سال ميں ہونی چاہيئے۔ کيا  ميں اسکو تبديل کرسکتی ہوں؟

 زندگی کے روزمره اخراجات کے لئے مالی امداد بچوں کی امداد کے رہنما نکات ج
ميں اضافہ کو طے نہيں کرتے۔ ادائيگيوں کا انحصار اس سرپرست کی آمدنی پر 
ہوتا ہے جو کہ مالی امداد ادا کرتا ہے۔ اگر اس سرپرست کی آمدنی بڑھتی ہے تو 

 آپ اپنے بچوں کی مالی امداد ميں اضافہ کا مطالبہ کرسکتی ہيں۔

ک دوست نے بتايا ہے کہ بچوں کی امداد کے رہنما نکات ميں مجھے ميرے اي س
نئی تبديلياں کی گئی ہيں اور انکا اثر اس امدادی رقم پر ہو سکتا ہے جس کو 

حاصل کرنے کے لئے مجھے اجازت حاصل ہے۔ کيا يہ تبديلياں خود سے مجھ 
 پر اثر انداز ہوتی ہيں؟

ے والی نئی تبديليوں کا  اثر  ميں ہونکے رہنما نکات بچوں کی امدادجی نہيں۔  ج
صرف ان احکامات پر ہوتا ہے جو نئے رہنما نکات کے آنے کے بعد عمل ميں 

آئے ہيں۔ اگر نئی تبديليوں کا اطالق آپ کے معاملے پر ہوتا ہے تو آپ اور 
دوسرے پيرنٹ کو ايک نئی امدادی رقم پر راضی ہونے کے قابل ہونا چاہيئے۔ 

تے تو آپ پرانے حکم نامے کو تبديل کرنے کے تاہم، اگر آپ راضی نہيں ہو
 بچوں کی امداد کے رہنما نکاتلئےعدالت جا سکتے ہيں۔ عدالت الگو ہونے والے 

 کے مطابق آپکے نئے حکم نامے ميں رقم کا تقرر کردے گی۔

ميں بچوں کی امداد باقاعدگی سے ادا کررہا ہوں اوراب ميری بيوی نے بچوں  س
کے متعلق غيرمناسب اندازاپناناشروع کردياہے۔ سے ميری مالقات کے اوقات 

پچھلے ہفتے جب ميں انھيں لينےکے لئے گيا تو اس نے کہا کہ وه پورے دن 
پاس گئے ہيں۔ اگر ميں اپنے بچوں سے نہيں مل سکتا  کيلئے اپنی نانی کے 

 تو ميں امدادی رقم کيوں ادا کروں؟

ے قطع نظراس بات کے يہ قانوں بہت واضح ہے۔ بچوں کی امداد آپ پر قرض ہ ج
 کہ آپ کی مالقات کے انتاظامات کے ساتھ کيا ہوتا ہے۔
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بچوں کی امداد وه رقم ہے جو آپ اپنے بچوں کی ديکھ بھال ميں ہونے والے اخراجات 
 مگر آپکو حق حاصل ہے کہ آپکے رسائی کے ميں مدد کے لئے ادا کرتے ہيں۔
لح کرانے والے يا خاندانی مشوره  اپنے وکيل، کسی صانتظامات کا خيال رکھا جائے۔

دينے والے کو بچوں سے مالقات ميں ہونيوالی اپنی پريشانی کے متعلق بتائيں۔ ہر کسی 
کو اسکا فائده ہو گا کہ اگر آپ عدالت جائے بغير اپنے جيون ساتھی سے مل کر ان 

 معامالت کو طے کرليں۔

  عمومی قانون والے جوڑے

ہيں۔ ہم آٹھ سال تک ايک ساتھ ره چکے ہيں مارٹين اور ميں شادی شده نہيں  س
اور ہمارے جڑواں بچے ہيں جو کہ چار سال کے ہيں۔ مارٹين تھک چکی ہے 

چاہتی ہے کہ مجھ سے عليحده ہوجائے۔ وه اور اس کا دل بھر چکا ہے اور 
ہم اس بات پر رضا مند ہيں کہ جڑواں بچے ميرے قبضے ميں رہيں گے۔ کيا 

  مدادی رقم ديا کرے گی؟مارٹين مجھ کو بچوں کی ا

جی ہاں۔ امدای رقم بچوں کے رہنما نکات کے تحت مقرر کی جائيگی۔ رقم کا  ج
سے مالی مدد  دارومدار مارٹين کی آمدنی پر ہوگا۔ بچوں کو اپنےوالدين ميں دونوں

لينے کا حق ہے خواه والدين شادی شده ہيں يا نہيں۔ عام قانون والے جوڑوں پر 
 ہ دارياں ہيں جو کہ شادی شده جوڑوں کی ہيں۔اپنے بچوں کی وہی ذم

  وه والدين جو کبھی ساتھ نہيں رہے

کچھ عرصہ پہلے ميرے جان سے مختصر تعلقات تھے۔ ہم کبھی بھی ساتھ  س
نہيں رہے۔ ہم نے صرف چند مرتبہ صحبت کی تھی۔ ہم ايک دوسرے سے جدا 

ہی ہے صحبت کرر ہوگئے جب مجھے پتہ چال کہ وه کسی اور کے ساتھ بھی 
اسی دوران جب کہ وه ميرے ساتھ بھی کرتی ہے۔ اس کا صرف ايک بچہ ہے 

اور وه کہتی ہے کہ يہ مجھ سے ہوا ہے اور وه مجھے بچے کی امداد کے 
لئے عدالت لے جارہی ہے۔ ميرا خيال نہيں کہ ميں اس بچے کا باپ ہوں اور 

  ے؟اگر ميں ہوں بھی تو مجھے بچے کی مالی امداد کيوں کرنی چاہيئ

اگر بچہ آپکا ہے، تو يہ آپکی قانونی ذمی داری ہےکہ آپ بچے کی امداد کريں    ج
اگرچہ آپ اور جان کبھی شادی شده نہ تھے يا ساتھ نہيں رہے تھے۔ آپکو اپنے 

بچے تک رسائی کا حق بھی حاصل ہے تاکہ آپ اسکے ساتھ وقت گزارسکيں۔ تاہم، 
و آپ ولديت کی شناخت کے ٹيسٹ کے اگر آپکو يقين ہے کہ وه آپکا بچہ نہيں ہے ت

لئے درخواست دےسکتے ہيں۔ اگر جان اس پر راضی نہيں ہوتی تو آپ عدالت 
 سے ولديت کی شناخت کے ٹيسٹ کے لئے درخواست دے سکتے ہيں۔
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 سوتيلے والدين

ميں اکيلی ماں تھی اور اپنے تين سالہ بچے کی ديکھ بھال کرتی تھی جب ميں  س
سن سے شادی کی۔ ہم چند مہينے قبل تک بہت خوش و نے پانچ سال پہلے جي

ميرا خيال ہے کہ اب ہم عليحدگی کی طرف بڑھ  ّخرم زندگی گزاررہے تھے۔ 
رہے ہيں۔ اگر ہم عليحده ہوجاتے ہيں تو کيا جيسن کو ميرے بچے کے لئے 

  کوئی امدادی رقم ادا کرنا ہوگی؟

رياں قبول کی تھيں تو اگر جيسن نے آپکے بيٹے کے والد کی حيثيت سے ذمہ دا ج
آپکو حق حاصل ہے کہ آپ اس سے بچہ کی مالی امداد کا مطالبہ کرسکيں اگرچہ 

وه آپکے بيٹے کا حقيقی باپ نہيں ہے۔ جج اس بات کا فيصلہ کرسکتا ہے کہ آيا 
 پھر  توجيسن نے در حقيقت آپکے بچے کے ساتھ اپنے بچے جيسا سلوک کيا ہے،

يگا اوربچوں کی امداد کے رہنما نکات کے مطابق جج جيسن کی آمدنی کا جائزه ل
 امدادی رقم مقرر کرے گا۔

 
 

کرنا مددی مالی کی ساتھ ونيج اپنے

قانون شريک حيات کے تعلقات کو معاشی حصہ داری کی حيثيت سے ديکھتا 
ہے جب حصہ داری ختم ہوتی ہے تو زياده مال والے شخص کو دوسرے کی مدد کرنا 

ر قانون بالغان سے اميد کرتا ہے کہ وه اپنی کفايت کے لئے کوشش ہوتی ہے۔ اسی موقع پ
کريں اور اپنی بہترين صالحيتوں کے مطابق اپنی ضروريات کا خيال رکھيں۔

شادی کے دوران اکثر ايک شخص گھراور بچوں کی ديکھ بھال پر زياده وقت 
رت حاصل صرف کرتا ہے۔ کام کے ميدان ميں اس شخص کو زياده کمانے يا زياده مہا

کرنے يا تجارت و پيشہ ميں زياده ادائيگی واال ہونے يا پنشن کے منصونے کيلئے ادائيگی 
کرنے کا کافی عرصے تک موقع نہيں ملتا۔ جب شادی ختم ہوتی ہے تو وه شخص معاشی 

نقصان ميں ہوتا ہے۔

امداد کی رقم کا فيصلہ کرنے کيلئے جو کہ ايک جيون ساتھی دوسرے کو ادا 
قانون کہتا ہے کہ جج کو اس شخص کی ضروريات زندگی کا جو امداد کا مطالبہ کرے گا، 

چاہيئے۔ کوئی  کررہا ہے اور يہ کہ دوسرا شخص کتنا ادا کرسکتا ہے الزمی جائزه لينا
بھی شخص مرد يا عورت امداد کے لئے مطالبہ کرسکتا ہے تاکہ وه مالی لحاظ سے خود 

کالت سےدور ہوجائيں۔  مالياتی مشکفيل ہوجائيں يا وه  شديد
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عام طور پر، وه لوگ جنھوں نے مختصرعرصے کے لئے شادی کی تھی وه 
صرف مختصر عرصے کے لئے امداد حاصل کرنے کے قابل ہوسکتے ہيں۔ مالی 

ادائيگياں کسی شخص کواسکول واپس جانے يا کسی جاب کی تربيت حاصل کرنے کا 
موقع دے سکتی ہيں۔

کافی عرصہ محنت کرنے اور کئی سال تک کم تنخواه پر جاب کرنے کے بعد، 
بعض لوگ کبھی بھی اس قابل نہيں ہوپاتے کہ وه مالی لحاظ سے مضبوط ہوجائيں۔ انکے 

 جيون ساتھيوں کو انکی لمبے عرصے کے لئے امداد ادا کرنی پڑسکتی ہے۔ 

 :ا چاہيئے رکھنو مد نظريہاں کچھ چيزيں بيان کی جارہی ہيں جن ک

 جوڑے کی عمر اور صحت؛ •

 کام کرنے کے دستياب مواقع؛ •

  پر شادی شده ہونے کا اثر؛ںمالزمت کے موقعو •

 شادی کے دوران خاندانی ديکھ بھال کے لئے کيا گيا تعاون؛ •

 دوسرے آدمی کی جاب کے لئے کيا گيا تعاون؛ •

 عليحدگی سے پہلے خاندانی زندگی کا معيار؛ •

 ی لحاظ سے مضبوط ہونے ميں لگے گا؛ اوروه وقت جو اس شخص کے مال •

جوان بچوں يا بالغ معذور بچوں کی ديکھ بھال کرنے کے لئے گھر ميں  •
 ٹھہرنے کی ضرورت۔

آپ آپس ميں طے کرسکتے ہيں کہ مالی امداد کی رقم کتنی ہو گی اور کتنے 
عرصے کے لئے ادا کی جائے گی اور اسکو اپنے عليحدگی کے معاہدے ميں شامل 

 ہيں۔ اگر آپ راضی نہيں ہوتے تو آپ عدالت جاسکتے ہيں تاکہ عدالت فيصلہ کرسکتے
 کرے۔

حال ہی ميں کچھ وکيلوں اور ججوں نے ازدواجی امداد سے متعلق مشوروں 
کے رہنما نکات کے خاکے کو چيک کرنا شروع کيا ہے۔ ان رہنما نکات ميں امدای رقوم 

ے والے شريک حيات کی عمر، شادی کی کئی قسميں ہيں جن کی بنياد امداد وصول کرن
يہ رہنما نکات امدادی  ّکی مدت يا بچوں کی امداد کی موجودگی يا غير موجودگی پرہے۔

  رقم سےمتعلق کسی معاہدے تک پہنچے ميں آپ کی مدد کے لئے بنائے گئے ہيں جس کی
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 بنياد ان رقوم پر ہے جو اسی طرح کے مقدمات ميں ججوں نے مقرر کی ہيں۔ ازدواجی
 امداد سے متعلق مشوروں کے رہنما نکات ابھی تيار کئے جارہےہيں۔

 ميں کس طرح اندازه لگا سکتا ہوں کہ کتنی امداد کا مطالبہ کيا جائے؟ س

آپ کو اپنی آمدنی اوراخراجات کی تفصيالت لکھ لينی چاہيئيں۔ فہرست بنائيں کہ  ج
ج معالجہ، دندان آپ غذا اور گھريلو اخراجات اور چيزيں جيسے کہ سفر کرنا، عال

، گاڑی کے اخراجات اور بيمہ، حجامتساز کےبل، کپڑے، دھالئی صفائی، 
گھر کا بيمہ، چھٹيوں، تحائف، تفريح، پالتو جانور کی غذا اور پالتو جانور کے 

عالج کے بل کے لئے کتنا خرچ کرتے ہيں۔ جب آپ اس بات کا اندازه کررہے ہوں 
اس ميں يہ تمام اخراجات بھی شامل کئے کہ آپ کوکتنی امداد کی ضرورت ہے تو 

ازدواجی امداد سے متعلق جاسکتے ہيں۔ آپ کسی وکيل سے پوچھ سکتے ہيں کہ 
 مشوروں کے رہنما نکات آپ کی صورت حال پر کس طرح الگو ہوسکتے ہيں۔

 سال ہے۔ عدالت نے ميرے شريک حيات کو حکم ديا ہے کہ 55ميری عمر  س
۔ جو کہ اس وقت بہت بہتر ہے، ليکن  ديا کرے500$وه ہر مہينے مجھے 

بڑھتی ہوئی قيمتوں اور ہر چيز کی قميت ميں ہونے والے اضافہ کے سبب 
مجھے فکر ہے کہ پانچ سالوں ميں يہ کافی نہيں ہوگی۔ کيا ميں کچھ کرسکتا 

 ہوں؟

جی ہاں۔ آپ عدالت سے مطالبہ کرسکتے ہيں کہ وه آپکے عدالتی حکم نامے کو  ج
ے ہم آہنگ کرے۔ يہ آپکی امدادی رقم کو خرچ کرنے زندگی کے اخراجات س

والے کی قيمت کی فہرست کے برابر کردے گا اس عالقے کے مطابق جہاں آپ 
رہتے ہيں۔ آپکی امدادی رقوم پھرہرسال بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تناسب سے بدلتی 

 رہيں گی۔

عمومی قانون والے جوڑے

ه تر وقت ميں اپنے چار ہم دس سال تک ايک ساتھ رہے۔ اس ميں سے زياد س
بچوں کی ديکھ بھال کے لئے گھر پر رہی۔ اگر ہم عليحده ہوتے ہيں تو کيا 

 ميں اپنی ذات کے لئے امداد لے سکتی ہوں؟

آپ امداد کا مطالبہ کرسکتی ہيں۔ عام قانون والے جوڑوں کو اپنے لئے امداد کا  ج
ے ساتھ رہے مطالبہ کرنے کا حق ہے اگر وه تين سال سے زياده عرصہ کے لئ

ہوں يا اگر وه تين سال سے کم ساتھ رہے ہوں ليکن انکی کوئی اوالد تھی يا انھوں 
 نے مل کر کسی بچہ کو گود ليا تھا۔
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ذکرنا فا کان احکامات متعلق سے وںيگيادائی امدادی اپن

نٹاريو ميں کئےجانے والے تمام امدادی حکم نامے خود بخود خاندانی ذمہ آ
Family Responsibility Office(داری کے دفتر 

صفح
 56ه 

ميں فائل ہوجاتے ہيں۔ ) ايف آر او 
ايف آر او بچہ اور جيون ساتھی کی امدادی ادائيگيوں پر کاروائی 
کرتا ہے اس بات کو يقينی بنانے ميں مدد کے لئے کہ امدادی رقم 
باقاعدگی کی بنيادوں پرادا کی جارہی ہے اور امداد کے ان حکم 

يا مکمل ادا نہيں کيا جارہا ان کو بذريعہ ناموں پر جنھيں وقت پر
  طاقت کروانے کے لئے عمل کرتی ہے۔

امدادی رقم کی خود بخود کٹوتی

جب عدالت کسی شخص کو حکم ديتی ہے کہ وه امدادی رقوم باقاعده ادا کيا 
 بھی ديتی ہے۔ عدالت امدادی رقم کی کٹوتی امدادی رقم کی کٹوتی کا حکمکرے تو عدالت 

مہ ايف آر او کو بھيجتی ہے اور ايف آر او اس شخص کو مالزمت پررکھنے کا حکم نا
کو لکھتی ہے يعنی مالزمت پر رکھنے والے کو بتاتی ) يا آمدنی کے ديگر ذرائع(والے 

ہے کہ اس شخص کی تنخواه کے باقاعده چيک ميں سے امداد کی رقم کاٹ لی جائے۔ 
و کو الزمی بھيجنی چاہيئے۔ اس کے بعد مالزمت پر رکھنے والے کو پھر وه رقم ايف آر ا

پھر ايف آر او اس شخص کو رقم بھيجتی ہے جو عدالت کے حکم نامے کے تحت امداد 
لينے کا حق دار ہے۔

اگر آپ کی امداد کے انتظامات عدالت کے حکم نامے کے بجائے کسی 
رنے کا جيسے شادی کا معاہده، عليحدگی کا معاہده يا ساتھ زندگی گزا(گھريلومعاہدے 

يا ولديت کے معاہدے کے تحت طے کئے گئے ہيں تو اب بھی آپ اپنی امدادی ) معاہده
رقوم کی کاروائی ايف آر او کے تحت کرسکتےہيں۔ ايسا کرنےکے لئے آپ کو اپنے 

نامہ کو خاندانی قانون کے ضابطے اور عدالت کے قوانين راضی گھريلو معاہدے يا 
رور فائل کرانا چاہيئے۔ جب ايک دفعہ گھريلو کے طريقہ کار کےمطابق عدالت سے ض

معاہده يا رضانامہ عدالت ميں فائل ہوجاتا ہے تو پھر اسکو ايف آر او سے فائل کرايا 
جاسکتا ہے اور ايف آر او آپ کی امدادی رقوم کو آپ کے لئے جمع کرسکتی ہے۔

ايف آراو سے دستبردار ہونا

کی کاروائی ايف آر او کے کچھ لوگ نہيں چاہتے کہ انکی امدادی رقوم 
اور )  ہےادا کرنے کا پابنديعنی وه آدمی جو امدادی رقم  (اداکرنے واالذريعے ہو۔ اگر 

) يعنی وه آدمی جو کہ امدادی رقم حاصل کرنے کے لئے متوقع ہے (وصول کرنے واال
دونوں راضی ہيں تو وه ايف آر او سے چھٹکارا حاصل کرسکتے ہيں۔ وه دستبرادار ہونے 

ے ايک نوٹس کے ذريعے ايسا کرسکتے ہيں جس پردونوں نے دستخط کئے ہوں، ايف ک
نامہ اضی آر او کو يہ بتاتے ہوئے کہ وه انکے امدادی حکم نامے، گھريلو معاہدے يا ر

سے دستبردار ہونا چاہتے ہيں۔

ايف آر او ايک دفعہ نوٹس ملنے کے بعد اس معاملے کو بند کردے گی۔ تاہم، اگر وصول 
ے  واال سماجی امداد حاصل کررہا ہے اور امدادی حکم نامہ سماجی مدد ککرنے
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ے ادارے  کو بھی ايف آر او ادارے کو سونپا گيا ہے تو سماجی مدد فراہم کرنے وال
سے امدادی حکم نامے کے دستبردار ہونے پر ضرور راضی ہونا چاہيئے۔ آپ کو تصديق 

آياکرلينی چاہيئےاگر کوئی بھی سماجی خدمت ک  کہ اس ميں رها ادا شامل ہے اور 
 آپ ايک تفويضی تصديق نامہ پر کر کے اور اسے انکی رضا مندی بھی ہونی چاہيئے۔

سماجی خدمت کے ادارے کو بھيج کر ايسا کر سکتے ہيں۔ وه اداره آپ کو تجويز کر دے 
 گا اگر وه شامل ہے۔

س پرامدادی اگر ادا کرنے واال امدادی حکم نامے کی تکميل نہيں کررہا اور ا
رقوم باقی ہيں تو وصول کرنے واال ادا کرنے والے کی رضا مندی کے بغير ايف آر او 
 سے امدای حکم نامے کی دستبرداری کا فيصلہ کرسکتا ہے اور امدادی حکم نامے کو

نافذکرواسکتاہے۔ وصول کرنے واال يہ کام امداد حاصل کرنے والے کا نوٹس براه راست 
اری کے دستخط شده فارم کو ايف آر او بھيج کے کرسکتا ہے۔ برائے يکطرفہ دستبرد

ايف آر او ايک دفعہ نوٹس ملنے کے بعد اس معاملے کو بند کردے گی اور 
وصول کرنے واال امدادی حکم کونافذکرواسکتا ہے۔ اگر وصول کرنے واال سماجی امداد 

ا گيا ہے تو  کو سونپے ادارےحاصل کررہا ہے اور امدادی حکم نامہ سماجی مدد ک
 کو بھی ايف آر او سے امدادی حکم نامے کے ے ادارےسماجی مدد فراہم کرنے وال

دستبردار ہونے پر ضرور راضی ہونا چاہيئے۔ 

اگر بعد کی تاريخ ميں امدادی حکم نامےکو ايف آر او ميں دوباره فائل کيا 
يگی۔جاتا ہے تو ادا کرنے والے اور وصول کرنے والے دونوں سے فيس لی جائ

ايسی امدادی رقوم کے متعلق احکامات جاری کروانا جو کہ مکمل يا وقت پر ادا نہيں 
کی جارہيں

اگر آپ کا امدادی حکم نامہ ايف آر اوميں فائل نہيں ہوا ہے اور آپ کی وه 
طور پر امدادی رقوم جو باقی ہيں جنھيں وقت پر يا مکمل ادا نہيں کيا گيا، تو آپ اپنے 

ت کی رقم حاصل کرنے کے لئے قانونی کاروائی کرسکتے ہيں۔ آپ  اپنے بقاياجاہی
:کرسکتے ہيں

بقايات جات کی سماعت کی درخواست جس ميں ادا کرنے واال جج کو 
ضرور واضح کرے گا کہ امدادی رقم کيوں نہيں ادا کی جارہی۔ اگر جج 

وضاحت سے مطمئن نہ ہو تو جج حکم کرسکتا ہے کہ امداد ضرور ادا کی 
سخت قسم کے حاالت ميں، جج امدادی رقم کو ادا کرنے ميں ناکامی جائے۔ 

پر ادا کرنے والے کو جيل بھيج سکتا ہے۔

• 

 

ادا کرنے والے کی تنخواہوں کو رکواسکتے ہيں اور اگر مالزمت پر 
رکھنے واال تنخواه روک دينے کے نوٹس کی پابندی نہيں کرتا يا اسکو 

مالزمت پر رکھنے والے کو مسترد کرديتا ہے تو ادا کرنے والے کے 
عدالت ميں السکتے ہيں؛

• 

 

نے کے لئے قانونی ادا کرنے والے کے بينک کے کھاتوں کو بند کروا
نوٹس بھيجنا

• 
؛ 
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ادا کرنے والے کی  آر ايس ايس پی کو رکوانا • 

امدادی حکم نامے کو ادا کرنے والے کے گھر، ديگر اصلی ملکيت يا ذاتی 
جسٹر کراسکتے ہيں؛ يا جائيداد  پر مقدمہ کی حيثيت سے ر

• 
 

ادا کرنے والے کی جائيداد کے خالف درخواست فائل کرواسکتے ہيں۔  • 

ان قانونی کاروائيوں کا کرنا ہوسکتا ہے وقت لے اور مہنگا ہو اور ہوسکتا 
ہے کہ آپ کو اپنی مدد کے لئے کسی وکيل کی ضرورت ہو۔ تاہم، آپ کو خود سے اپنی 

ضرورت نہيں۔ ايف آر او اس رقم کی وصولی کے مالی رقوم کے لئے مجبور کرنے کی 
لئے جو آپکے بقايا جات ہيں آپ کے بدلے کاروائی کرسکتا ہے۔ ايف آر او آپ کی امدادی 

رقوم حاصل کرنے کے لئے اوپر بيان کئے گئے تمام اقدامات کرسکتا ہے۔ ايف آر او مزيد 
:يہ کرسکتا ہے

ارے ميں معلومات پر ادا کرنے والے کی مالزمت اور مالی حاالت کے ب
مشتمل ريکارڈ اور پتہ کسی بھی شخص يا عوامی گروه سے طلب کرسکتا 

ہے؛

• 

 

امداد کی کٹوتی کےاحکامات کی پابندی نہ کرنے اور انکو نظر انداز 
کرنے پر اداکرنے والے کے مالزم رکھنے والے کو عدالت ميں السکتا 

ہے؛

• 

 

ی رقم ميں کٹوتی وفاقی حکومت کی جانب سے ادا کرنے والے کو دی گئ
جس ميں انکم ٹيکس کی واپسی اور مالزمت کے بيمے کے (کرسکتا ہے 

؛)فوائد شامل ہيں

• 

 

کو ادا کرنے والے پر امدای رقم کے  ادھار دينے والے سرکاری دفتر
بقاياجات کی رپورٹ؛

• 
 

ادا کرنے والے کی جيتی ہوئی الٹريوں کو روک سکتا ہے ، اگر انعامی 
رقم 

• 
 ے اور الٹری آنٹاريو ميں تھی؛ سے زياده ہ$1,000

ادا کرنے والے کے ڈرائيونگ الئسنس کو معطل کرسکتا ہے؛ يا  • 

کو معطل کرنا، جيسے  ادا کرنے والے کے وفاقی الئسنس اور اختيارات
ٓکہ پائلٹ کا الئسنس يا کينيڈا کا پاسپورٹ۔

• 
 

اگر آپ ايف آر او سے دستبردار ہوتے ہيں، تو اپنے امدادی حکم نامے، 
لو معاہدے يا رضانامہ کو پھر سے فائل کرواسکتے ہيں اس صورت ميں کہ اگرآپ گھري

کو اپنی امدادی رقوم کے ساتھ مسائل ہوں اور آپ نے يہ فيصلہ کيا ہو کہ آپ ايف آر او 
کی مدد چاہتے ہيں۔
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آپ کو يہ ضرور معلوم ہونا چاہيئے کہ ايف آر او اپنا کام اس وقت بہتر طور 
ے جب آپ دفتر کو باخبر رکھتے ہيں۔ ہميشہ اس بات کو يقينی بنائيں کہ پر سر انجام ديتا ہ

ايف آر او کو آپ کا موجوده پتہ اور ٹيليفون نمبرمعلوم ہو اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 
ادا کرنے واال کہيں اور چال گيا ہے يا اس نے نوکری تبديل کرلی ہے تو آپ کو ايف آر او 

ورت ميں کہ اگر ادا کرنے والے نے دفتر کو نہ بتايا ہو۔کو ضرور بتانا چاہيئے اس ص

وںٓايف آر او کواپکی  امدادی ادائيگی

صفح
 56 ه

 کے نفاذکومؤثربنانے کے ليےيہ 
بھی اہم ہے کہ آپکا امدادی حکم نامہ، گھريلو معاہده يا رضانامہ 

واضح طور پر لکھا ہوا ہو۔ اس سے متعلق مزيد معلومات کيلئے آپ 
 گے کہ ايف آر او کی ويب سائٹ ِاسکو مدد گار پائيں

ca.theFRO.wwwکومالحظہ کريں۔ 

 
 

کرنا ميتقس کو داديجائی اپن

قانون کہتا ہے کہ شادی شده جيون ساتھی بچوں کی ديکھ بھال، گھريلو انتظام 
تے ہيں۔ قانون کی اور کمائی جانے والی آمدنی کی ذمہ داری شادی کے دوران مل کر نبھا

نظر ميں، شادی ايک برابری کی حصہ داری ہے۔ جب ايک شادی ختم ہوتی ہے، تو حصہ 
جاتی ہے اور جائيداد کو تقسيم ہونا ہوتا ہے۔ داری ختم ہو  

ہر فرد کے برابر حصہ کو جاننے کے لئے، عام قانون يہ ہے کہ کسی بھی 
ے اور وه جو عليحدگی کے وقت جائيداد کی قيمت جس کے آپ شادی کے دوران مالک تھ

 کی حيثيت سے الزمی 50-50بھی آپ کے پاس ہے اسکو برابری کی سطح پريعنی 
تقسيم ہونا چاہيئے۔ اگر آپ کی شادی ختم ہوجاتی ہے تو وه جائيداد جو آپ اپنے ساتھ اپنی 

شادی ميں الئے تھے وه آپ ہی کی ہے ۔ آپ کی شادی کے دوران اس جائيداد کی 
يں کسی بھی قسم کا اضافہ ضرور تقسيم ہوناچاہيئے۔قدروقيمت م

استثنائی صورتيں  ہيں۔ قانون آپ کو اجازت ديتا ہے کہ اس قانون ميں کچھ 
شادی کے اختتام پر جو جائيداد آپ کے پاس تھی آپ اس ميں سے کچھ اپنے لئے رکھ 

: ہيں کہا جاتا ہے۔ اس ميں شامل ہوتےٰمستثنی جائيدادسکتے ہيں۔ اس جائيداد کو 

تحفے  جو آپ نے اپنی شادی کے دوران اپنے جيون ساتھی کے عالوه کسی اور  •
 سے حاصل کئے ہوں؛

ورثے ميں ملی  ؛ کو اپنی شادی کے دوران  جا ئيداد جو آپ  • 

رقم جو آپ کو کسی انشورنس کمپنی کی جانب سے کسی کے مرنے پر حاصل 
ہوئی؛

• 
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ں جيسے کے کار کا رقم جو آپ کو ملی يا جو کسی خاص حادثے کے نتيجے مي •
 حادثہ، آپ کو لينے کا حق ہے۔

ا استثناء  ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جب عام قوانين پر خاندانی گھر ايک دوسر
 خواهآپکی شادی ختم ہوتی ہے، تو خاندانی گھر کی مکمل قيمت تقسيم ہونی چاہيئے 

ر شادی سے پہلے آپ ميں سے کوئی ايک گھر کا مالک ہو، اسکو کو تحفہ کے طور پ
حاصل کيا ہو يا اسکا وارث ہو۔ 

نہ کہ دوسری قسم کی جائيداد کی طرح، آپکی شادی کے موقع پرگھر کی جو 
قيمت تھی اسکو آپ اپنے لئے رکھنے کی اجازت حاصل نہيں کرسکتے ۔

آپ اور آپکا جيون ساتھی کسی مختلف تقسيم پر راضی ہوسکتے ہيں۔ يا بعض 
 طرحبہ کرسکتے ہيں کہ چيزوں کو مختلف قسم کے حاالت ميں آپ عدالت سے مطال

 تقسيم آپ 50-50تقسيم کريں۔ عدالت صرف بہت خاص قسم کے حاالت ميں اور اگر 
ميں سے کسی ايک کے ساتھ بہت زياده ناانصافی پر مبنی ہو تو جائيداد کو مختلف طرح 

تقسيم کرسکتی ہے۔

ر اس کو وه قانونی ضابطے جن کی آپ کو اپنی جائيداد کا حساب کرنے او
اپنے اور اپنے جيون ساتھی کے درميان تقسيم کرنے ميں پابندی کرنی ہے پيچيده ہوسکتے 

ہيں۔ يہ ايک بہتر تجويز ہے کہ آپ کسی وکيل سے مشوره کريں کہ قوانين آپ کے 
معاملے پر کس طرح الگو ہوتے ہيں۔

اگال حصہ آپ کو مشوره دے گا کہ يہ قوانين کس طرح کام کرتے ہيں۔ ياد 
 استثنائی صورتيںکھيئے يہ صرف عام قوانين کی وضاحت ہے۔ کچھ اور قوانين اورر

ہوسکتی ہيں جو آپکےمعاملے کی حقيقت حال پر الگو ہوں۔

پہلی چيز جو آپ اور آپ کے جيون ساتھی کو الزمی کرنی چاہيئے وه يہ ہے 
يداد کی کہ قانون ميں طے کئے گئے ضابطوں کے مطابق آپ عليحده عليحده خاندانی جائ

کل قيمت ميں اپنے حصے کا حساب کريں۔ جب آپ ايسا کريں تو آپ کو شفاف اور ديانت 
دار ہونا چاہيئے۔ اگر آپ عدالت جاتے ہيں تو آپ کو اپنی تمام جائيداد، بقاياجات اور آمدنی 

کی مکمل مالياتی رپورٹ ضروربنانی چاہيئے۔ آپ کو ضرور قسم کھانی چاہيئے کہ يہ 
صحيح ہے۔
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خاندانی جائيداد ميں اپنے حصے کا حساب نيچے بيان کئے گئے           آپ 
: کو استعمال کرتے ہوئے کرسکتے ہيں4 تا 1مراحل 

اس جائيداد کا حساب کرنا جو آپ کے پاس تھی جب آپ عليحده ہوئے: پہال مرحلہ

آپ کی جائيداد ہر وه چيز ہے جو آپکے نام ہے يا جو آپ سے تعلق رکھتی ہے۔  •

 اپنی تمام جائيداد کی فہرست بنا لينی چاہيئے، جس ميں وه جائيداد بھی آپ کو •
ًشامل ہو جو ملک يا دنيا کے دوسرے حصوں ميں ہو۔ مثال، آپکی جائيداد کی 

، کپڑے، کھيل کا ساؤنڈسسٹمفہرست ميں آپکا مکان، کاروبار، گاڑی، فرنيچر، 
رمنٹ کے بچت والے سامان، زيورات، بينک کے کھاتوں ميں موجود بچت اورريٹائ

خواه  کئی سال بعد آپ پنشن ليں گے۔ پروگرام اور پنشن کے لئے آپ کا حق، 

اگر آپ کے پاس کچھ جائيداد ايسی ہے جو آپ دونوں کے نام ہے، تو آپ ميں  •
 سے ہر ايک کو اس جائيداد کی آدھی قيمت اپنی فہرست ميں رکھنی چاہيئے۔

کالنا جو عليحدگی کے دن آپ پر باقی تھےان بقايا جات کی قيمت کو ن: دوسرا مرحلہ

رقم جو کريڈٹ کارڈ پر باقی ہو، رقم جو گھر يا گاڑی کے قرضے پر ادا کرنا  •
 باقی ہے بقايات جات کی مثاليں ہيں۔

عليحدگی والے دن ان کی قيمت کے مطابق انکو فہرست ميں شامل کريں۔  •

 آپ کو اپنے لئے رکھنے کی اس جائيداد کی قيمت کو نکالنا جو کہ قانون: تيسرا مرحلہ
اجازت ديتا ہے۔ 

اس جائيداد ميں تحفے اور ميراث شامل ہے جو آپ نے شادی کے دوران اپنے  •
 کے عالوه کسی اور سے حاصل کی ہو، رقم جو کسی کے ريک حياتش

 حادثے کے ذاتیمرنے پرانشورنس کمپنی سے حاصل ہوئی، اور يا وه رقم جو 
 و لينے کا حق ہے۔نتيجے ميں آپ کو ملی يا آپ ک

بقايا جات کے عالوه اس جائيداد کی قيمت کو نکالنا جو آپ اپنی شادی : چوتھا مرحلہ
ميں الئے 

ُاس تمام جائيداد کی قيمت کو جمع کريں جس کے آپ اپنی شادی کے موقع پر •  
 

 

 

مالک تھے۔ 
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خواه شادی کی تاريخ پر آپ  • اس کے اپنے خاندانی گھر کو شامل نہ کريں 
  ۔مالک تھے

 کا 4 تا 1ر 

کو نکاليں جو آپ پر آپکی شادی کے وقت تھے۔تمام ق •

:خالصہ

 رضہ جات 

مرحلہ نمب
بقاياجات 
کے عالوه 

ے شادی ک

تفريق نکا لی گئی 
جائيداد

تفريق
کے وقت   

بقاياجات 

تفريق
  

ی 
کے وقت 

جائيداد کی 

عليحدگی 

کی قيمت

عليحدگ

موقع پر قيمت
جائيداد کی 

قيمت

چوتھا (
)مرحلہ )مرحلہ )مرحلہ

پہال ( 
)مرحلہ

تيسرا (  دوسرا ( 

 = خاندانی جائيداد کی قيمت ميں آپکا حصہ

 
 
ے کسی پر دوسرے کی رقم 

باقی ہے۔

ر کوئی رقم باقی ہےپانچو

ساتھی کے حصے کی و اپنے جيون 
 قيمت سے موازنہ کريں۔

•

جو زياده حصہ واال جيون ساتھی کم 

 

 15,000$مثال کے طور پر، آپکی عليحدگی کے وقت آپ پر بينک کے 
 ہے تو برابر کرنے والی 8,000$باقی تھے اور آپ کے پاس جائيداد کی قيمت صرف 

 ۔ ہے0$اد کی قيمت ادائيگی کا حساب کرنے کے مقاصد کے لئے آپ کی خاندانی جائيد

  

آخری مرحلہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ ميں س

حساب کرنا کہ اگ: اں مرحلہ

خاندانی جائيداد ميں اپنے حصے کی قيمت ک •

زياده قيمت ميں سے کم قيمت کو نکاليں۔  

 سے تقسيم کريں۔ يہ وه رقم ہے 2فرق کو  •
 حصے والے جيون ساتھی کو الزمی دے گا۔

 کہالتی ہے۔مساوی ادائيگیيہ ادائيگی  •

 جات ہيں تو اس مرد يا عورت کے  اگر کسی شخص پر جائيداد سے زياده قرضہ:نوٹ
خاندانی جائيداد ميں حصے کی قيمت صفر ہے۔
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جارج اور ماريہ: مثال

ماريہ  جارج
اس جائيداد کا حساب کرنا جو آپ کے 

پاس تھی جب آپ عليحده ہوئے
47,000$ 12,000$پہال مرحلہ

ان بقايا جات کی قيمت کو نکالنا جو  2,000-
عليحدگی کے دن آپ پر باقی تھے

دوسرا 
مرحلہ

-8,000

 
النا جو کہ اس جائيداد کی قيمت کو نک

قانون آپ کو اپنے لئے رکھنے کی اجازت 
ديتا ہے۔

تيسرا 
مرحلہ -4,000

بقايا جات کے عالوه اس جائيداد کی قيمت  8,000-
کو نکالنا جو آپ اپنی شادی ميں الئے

چوتھا 
مرحلہ -18,000

خاندانی جائيداد کی کل قيمت $2,000 $17,000

حساب کرنا کہ اگر کوئی رقم باقی ہے    انچواں مرحلہپ

$17,000 - $2,000 
)چھوٹی رقم( = $15,000 

$15,000 ÷ 2 = $7,500 

)بڑی رقم(

 کی مساوی ادائيگی کرنی ہوگی جارج کوالزمی ماريہ کو $7,500
 ۔9,500$تاکہ ان دونوں ايک جيسی رقم ملے 
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 کی ادائيگی لينے کا حق دار ہوں۔ کيا 5,000$ہمارا حساب کہتا ہےکہ ميں س
  ميں اسے نقد لے سکتا ہوں؟

5,000$ ج  قيمت والی الزمی نہيں۔ ادائيگی نقدی بھی کی جاسکتی ہے۔ يہ آپ کو
جائيداد دے کر بھی کی جاسکتی ہے۔ يا کوئی رقم آپ کے کرائے يا رہن کے لئے 

 خرچ ہوجائيں۔ ادائيگی کس 5,000$بھی ہر ماه دی جاسکتی ہے يہاں تک کہ 
ميں سے ايک ہے جس کا بندوبست آپ اپنے طرح کی جائيگی يہ ان چيزوں 

عليحدگی کے معاہدے ميں کرسکتے ہيں۔ يا يہ ان چيزوں ميں سے ہے جس کا 
 فيصلہ عدالت کرسکتی ہے۔

ہم دونوں ايک وکيل کے پاس گئےاور کچھ معلومات اور مشورے لئے اس  س
بارے ميں کہ قانون کيا کہتا ہے کہ ہماری خاندانی جائيداد کس طرح تقسيم 

ی چاہيئے۔ اب ہم چيزوں کے بارے ميں اپنے معاہده پر پہنچ گئے ہيں۔ کيا ہون
ہماراعليحدگی کا معاہده چيزوں کو قانون کے بتائے ہوئے طريقے سے 

 مختلف طور پر تقسيم کرسکتا ہے؟

جی ہاں۔ آپ اپنی جائيداد کو اپنے عليحدگی کے معاہدے ميں جس طرح چاہيں  ج
 سے ہر ايک کو چاہيئے کہ اس پر دستخط تقسيم کرنے ميں آزاد ہيں۔ آپ ميں

کرنے سے پہلے اپنے وکيل کو اس کا معائنہ کرواديں۔ بعد ميں آپ اپنی عليحدگی 
 کے معاہدے کو آسانی سے تبديل نہيں کرسکتے۔

ميں نے ايک کار اپنے والد صاحب کی طرف سے تحفہ ميں حاصل کی۔ ميں  س
 تو مجھے تحفوں کی قيمت جانتا ہوں کہ قانون کہتا ہے کہ ہم عليحده ہوئے،

کو تقسيم کرنے کی ضرورت نہيں جوکہ ميں نے شادی کے دوران حاصل 
کئے۔ ميں نے کار کو بيچنے کا فيصلہ کيا ہے۔ کيا جب ميں کار بيچ دوں تو 
اسکی جو رقم مجھے ملے گی وه اس جائيداد کا حصہ ہے جو مجھے اپنے 

ميں کہ اگر ہم عليحده جيون ساتھی کو ضرور تقسيم کرنا پڑے گی اس صورت 
  ہونے کا فيصلہ کرتے ہيں؟

ًضروری نہيں،اگر آپ رقم کو عليحده رکھتے ہيں، مثال، بچت کے بانڈ ميں تاکہ  ج
آپ ہميشہ اسکو کار کے بيچنے کے بدلے چالتے رہيں تو يہ اس جائيداد سے نکال 

 دی جائيگی جو آپ کو شادی کے موقع پر الزمی تقسيم کرنا ہوگی۔
 

استثناء ہے  جس کا اثر خاندانی گھر پر ہوتا ہے۔ نون پر ايک اہم اس عام قا
اگر آپ کار کو بيچنے پر حاصل کی گئی رقم کو اپنے خاندانی مکان پر موجود 

رہن اتارنے کے لئے ادائيگی يا اسکی تزئين و آرائش ميں استعمال کرتے ہيں، تو 
ت ميں اپنے آپ کو اپنے خاندانی گھر کی مکمل قيمت عليحده ہونے کی صور

جيون ساتھی ميں تقسيم کرنا ہوگی ۔ جب رقم ايک دفعہ گھر ميں خرچ کردی جاتی 
 رقم کسی تحفہ، ورثے يا کسی دوسرے خواهہے تو يہ ضرور تقسيم ہوتی ہے، 

جائيداد کے ذريعے آئی ہو جس کے متعلق قانون کہتا ہو کہ آپ کو اسے اپنے 
 جيون ساتھی ميں تقسيم کرنے کی ضرورت نہيں۔
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يہ ميری بيوی کی غلطی ہے کہ ہمارے شادی ختم ہوئی۔ اس نے کسی اور  س
سے ملنا شروع کرديا تھا اور فيصلہ کرچکی تھی کہ وه شادی ختم کرنا چاہتی 

 تاکہ وه نيا ہے۔ ميں کيوں اپنی جائيداد کی قيمت ميں اسکو حصہ دوں
 ؟شخص اسے حاصل کر لے

ختم ہونے پرجائيداد کی تقسيم آپکے جيون ساتھی کے نئے تعلقات کا شادی کے  ج
ميں کوئی اثر نہيں ہوتا۔ خاندانی جائيداد کی تقسيم سے متعلق قانون کو اس سے 

کوئی غرض نہيں کہ آپ کی شادی کيوں ختم ہوئی۔ قانون شادی کو برابر کی حصہ 
داری کی حيثيت سے ديکھتا ہے۔ جب يہ ختم ہوتی ہے، تو حصہ داری کے مالی 

 برابری سے تقسيم ہونا چاہيئے۔ حساب اس کو ديکھے بغير فوائد کو صفائی اور
 کئے جاتے ہيں کہ کون غلطی پر ہے يا کس کو الزام ديا جائے۔

 سال سے کمپنی کے پنشن کے منصوبوں ميں ادائيگی کررہا 32ميرا شوہر  س
ہے۔ ميں گھر پر بچوں کی ديکھ بھال کے لئے رہتی ہوں ميں کچھ تھوڑی 

 کرتی ہوں۔ اگر ہم عليحده ہوتے مالزمتتقل فاضل رقم کے لئے غير مس
  ہيں، تو کيا مجھے اس کی پنشن سے حصہ لينے کا حق ہے؟

جی ہاں۔ بہت سارے معامالت ميں ايک پيشہ ور مالياتی مشوره کار يا بيمے کا  ج
ماہر آپ کے جيون ساتھی کے پنشن کے منصوبہ کا جائزه اس کی قيمت کو مقرر 

پکے جيون ساتھی کے خاندانی جائيداد کے حصہ کرنے کے لئے ليگا ۔ يہ رقم آ
جاتی ہے۔ يا، آپ اور آپ کا جيون ساتھی اس بات پر راضی  ميں جمع ہو

ہوسکتے ہيں کہ جب وه اپنی پنشن حاصل کرنا شروع کرے گا تو آپ اس ميں سے 
ايک خاص فيصد ليں گی۔ آپ کو کسی وکيل سے اس بات کو يقينی بنانے کے لئے 

  کہ کاغذی کاروائی صحيح طريقے سے ہوئی ہے۔ضرور ملنا چاہيئے
 
جوں ہی آپ عليحده ہوتے ہيں، تو آپ آئنده عرصے کے لئے پنشن کے قانون  :اہم

کے تحت جيون ساتھی  تسليم نہيں کئے جاتےہيں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا 
، ليکن اس سے پہلے جيون ساتھی آپ کے عليحده ہونے کے بعد انتقال کرجاتا ہے

کو وارث کے فوائد حاصل کرنے کا کوئی  کسی معاہدے پر پہنچيں آپ کہ آپ
  حق نہيں۔

پچھلی گرميوں ميں، ميں اور ميرے بھائی نے ميرے گھر ميں اضافی تعمير  س
 کی قيمت آئی اور اس سے گھر کی 10,000$کروائی۔ اس اضافے ميں 

 کا اضافہ ہوا۔ اب ميں اور ميری بيوی عليحده ہورہے 20,000$قيمت ميں 
  واپس لےسکتا ہوں؟20,000$ ہيں۔ کيا ميں

جی نہيں۔ آپ کو اپنے گھر کی مکمل قيمت اپنے جيون ساتھی ميں تقسيم کرنا  ج
ہوگی۔ يہ کوئی مسئلہ نہيں کہ اگر آپ اپنے گھر ميں مزيد رقم شامل کريں يا کام 

 کروائيں۔ اس قانون سے متعلق بہت محدود رعايتيں ہيں۔

42 



ميں اس  پنے مرنے پر اپنا مکان چھوڑا۔ميرے والدين نے ميرے لئے ا س
 کے ساتھ پچھلے دو سال سے ره رہی ہوں۔ ہم مرد دوستميں اپنے 

شادی کرنے اور يہاں ايک خاندان آباد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہيں۔ اگر 
ہماری شادی کامياب نہيں ہوتی، تو ميں اپنے گھر کو اس کيلئے کھونا نہيں 

یدے ميںچاہتی۔ کيا اپنی شادی کے معاہ ه ے  ں کہ  ہم کہہ سکت
 خواه کچھ بھی ہو گھر ميرا ہے؟

جی ہاں آپ کا شادی کا معاہده بيان کرسکتا ہے کہ جب آپ شادی کريں تو گھر  ج
اور اسکی قيمت کی آپ مالک ہيں اور شادی کے دوران اس قيمت ميں ہونے واال 

ون  آپ کا ہے۔ ليکن، اگر شادی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کے جياضافہکوئی بھی 
ساتھی کو کو بھی خاندانی گھر ميں ٹھہرنے کے ويسے ہی حقوق حاصل ہونگے 

اسے تبديل کرنے کے ليے آپ اپنے شادی کے معاہدے جيسے کے آپ کو ہيں۔ 
 ميں کوئی بات شامل نہيں کر سکتيں۔

 
اگر آپ کی شادی ختم ہوجاتی ہے تو آپ کا جيون ساتھی بھی گھر ميں ٹھہر سکتا 

  راضی ہوں يا عدالت دوسرے انتظامات کا فيصلہ کرے۔ہے  يہاں تک کہ آپ 

ہم ايک بہت بڑے ڈيری فارم پر رہتے ہيں۔ کيا پورا فارم ہمارا خاندانی گھر  س
  تصور کيا جائيگا؟

جی نہيں ۔ آپکا خاندانی گھر صرف فارم کا وه حصہ ہے جہاں آپ رہتے  ج
فارم دوسری جائيداد ہيں،يعنی گھر اور اسکے ارگرد کا چھوٹا سا عالقہ۔  باقی تمام 

کی طرح جائيداد ہے۔ خاندانی مکانات کے خاص قوانين ميں اسکو شامل نہيں کيا 
 گيا ہے۔
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ميں ہر چيز سے بہت زياده پريشان ہوں۔ ميں اس وقت جائيداد کی فہرست  س
  بنانے کی صالحيت نہيں رکھتی۔ کيا يہ مجھے ابھی ہی کرنا ہے؟

 چھ سال ہوتے ہيں جس ميں آپ آپ کے پاس اپنے عليحده ہونے کے دن سے ج
عدالت جاسکتی ہيں يہ مطالبہ کرنے کے لئے کہ وه مساوی رقم کا فيصلہ کرے۔  
اگر آپ طالق ليتی ہيں تو آپ کے پاس کم وقت ہوسکتا ہے۔ آپ کے پاس عدالت 

ےجانے کے لئے اپنے عليحده ہونے کے دن سے چھ سال ہو گ ، يا دو ں 
 سے جو تاريخ بھی پہلے آئے۔سال آپکی طالق والے دن سے ان ميں 

ميں فکر مند ہوں کہ ميں گھر سے باہر نکل چکی ہوں، ہماری تمام خاندانی  س
سے پہلے کہ ہميں ان چيزوں کو حل کرنے کا  جائيداد غائب ہوجائيگی اس

موقع ملے۔ ميرا خيال ہے کہ ميرا شوہر مجھے اس جائيداد ميں حصہ نہيں 
  ديناچاہتا۔ ميں کيا کچھ کرسکتی ہوں؟

جی ہاں۔ آپ عدالت جاسکتی ہيں اور عدالت سے مطالبہ کرسکتی ہيں کہ وه  ج
آپکے جيون ساتھی کو کہيں اور جائيداد دينے سے باز رکھے۔ عدالت اسکو کہہ 
سکتی ہے کہ وه جائيداد کو نہ بيچے يا اسکو ضائع نہ کرے يا وه اس کو حکم 

کی نگرانی ميں ِکرسکتی ہے کہ جائيداد کی حفاظت کے لئے اسکو کسی اور 
 رکھے۔

عمومی قانون والے جوڑے

ہم شادی شده نہيں ہيں ليکن ہم پندره سال سے ساتھ ره رہے ہيں۔ اگر ہم  س
  جدا ہوتے ہيں، تو کيا ہم کو اپنی جائيداد کی قيمت تقسيم کرنا ہوگی؟

ہوسکتا ہے۔ صرف شادی شده جوڑوں کو خود سے قانونی حق حاصل ہے کہ  ج
مت کا آدھا کرليں۔ آپ اپنے جيون ساتھی سے مطالبہ خاندانی جائيداد کی قي

کرسکتے ہيں کہ وه اس جائيداد ميں جس کا آپکا جيون ساتھی مالک ہے، آپکا ماليا 
ٰہوا حصہ واپس کرے۔ اگر آپ کا جيون ساتھی راضی نہيں ہوتا، تو آپ اپنا دعوی 
ے کرنے کے لئے عدالت جاسکتے ہيں۔ ليکن دعوے کا انحصار دوسرے قانون ک

  تحت ہوگا، خاندانی قانون کے نہيں ۔ کسی وکيل سے مشوره کريں۔
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کرنا ميتقس کو داديجائ بعد کے انتقال کےی ويب ا يشوہر اپنے

عليحده ہونے کی صورت ميں خاندانی جائيداد کو تقسيم کرنے کا قانون آپ 
استعمال کے شوہر يا بيوی کے انتقال کے بعد خاندانی جائيداد کو تقسيم کرنے کے لئے 

ہوسکتا ہے۔ ايسا کرنے کے کئی فائدے ہوسکتے ہيں۔

 سے چھ مہينے ہوتے آپ کے پاس اپنے شوہر يا بيوی کے انتقال کے وقت
عدالت ميں ايک دستاويز جس ميں بيان کيا گيا ہو کہ آپ خاندانی قانون ہيں جس ميں آپ 

۔ ا چاہتے ہيں کراسکتے ہيں فائلکو اپنی جائيداد تقسيم کرنے کے لئے استعمال کرن
آپ کو فيصلہ کرنے سے پہلے کسی وکيل سے ضرور مالقات کرنی چاہيئے۔

صفح
 35 ه

 اگر کوئی وصيت ہے

اگر آپ کا شوہر يا بيوی کوئی وصيت چھوڑ جاتے ہيں جس ميں بيان کيا گيا ہو 
کہ کس طرح اس مرد يا عورت کی جائيداد تقسيم ہونی چاہيئے، آپکے 

ے سکتے ہيں جو وصيت ميں آپ پاس اختيارہے۔ آپ اس جائيداد کو ل
ُکے لئے چھوڑی گئی ہے يا آپ اپنی خاندانی جائيداد کو انھی قوانين 

کو استعمال کرتے ہوئے تقسيم کراسکتے ہيں جوعليحدگی کے معاملے 
  پر الگو ہوتے ہيں۔

اگر آپ کا شوہر يا بيوی اپنی جائيداد ميں سے زياده حصہ آپکے دوسرے 
گوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے توان قوانين کا استعمال کرنا آپ خاندانی افراد يا دوسرے لو

 کے لئے مالی فائدے کا سبب بن سکتا ہے ۔

آپ کو اپنی تمام جائيداد کی فہرست اسی طرح بنانی چاہيئے جيسا کہ آپ بناتے 
 کو اپنی جائيداد کی قيمت اس قيمت کے مطابق لگانی  اگر آپ عليحده ہوجاتے۔ آپ
  يا بيوی کی وفات کے دن سے پہلے تھی۔چاہيئےجو آپ کے شوہر

 اگر کوئی وصيت نہ ہو

اگر آپ کا شوہر يا بيوی کوئی وصيت کئے بغير مرجاتے ہيں توايک خاص 
َ ہے جسے سکسيشن الء ريفارم ا ايکٹقانون  کہتے ہيں جو بيان کرتا ہے کہ وارثوں ميں َ

 جائيداد کس طرح تقسيم ہونی چاہيئے۔

ئيداد کی تقسيم کو قبول کرسکتے ہيں يا آپ ان ِآپ اس قانون کے مطابق جا
قوانين کو استعمال کرتے ہوئے جائيداد تقسيم کرسکتے ہيں جو عليحدگی کی صورت ميں 

 الگو ہوتے ہيں۔
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 خاندانی گھر ميں آپ کے ٹھہرنے کا حق

اگرآپ کا شوہر يا بيوی خاندانی گھر کے مالک تھے اور اسکو انھوں نے کسی 
تو وه شخص آپ کے مکان پرآپ کے شوہر يا بيوی کے انتقال کے اور کے لئے چھوڑديا 

چھ مہينے تک ٹھہرنے کا حق  ٰبعد دعوی نہيں کرسکتا۔ آپ کو اپنے خاندانی گھر ميں
  حاصل ہے۔ اس دوران آپ کو کرايہ ادا نہيں کرنا پڑے گا۔

 ادا کرنے والے کے مرنے کے بعد امدادی رقوم کو جاری رکھنا

يا راضی نامہ بيان کرسکتا ہے کہ آپ کے سابقہ جيون آپکا گھريلو معاہده 
ساتھی کی دولت سے آپکی امدادی رقوم اس مرد يا عورت کی وفات کے بعد بھی جاری 

 رہنی چاہئيں۔

 کے طالق کے قانون سے پہلے يا 1986 مارچ 1امداد کےانتظامات جو کہ 
رف اس تحت کئے گئے، کسی شخص کی دولت سے ضرورادا کيئے جائيں گے مگر ص

صورت ميں کہ گھريلو معاہده ، رضا نامہ يا حکم نامہ بيان کرتا ہوکہ انکو ادا کرنے والے 
 کی وفات کے بعد ضرور جاری رہنا چاہيئے۔

 خاندانی قانون ايکٹاگر آپ امدای رقوم عدالت کے حکم نامے کے تحت جو کہ 
آپکے سابقہ کے تحت کيا گيا ہوحاصل کررہے ہيں، تو )  يا اسکےبعد1986 مارچ 1(

جيون ساتھی کی جائيداد سے امدادی رقوم جاری رہنی چاہئيں، جب تک کہ عدالت کا حکم 
 نامہ اسکے برعکس نہ ہو۔

 کے تحت بنايا گيا ہے اور اس ميں يہ بيان طالق کے قانوناگرآپ کاحکم نامہ 
 نہيں ہے کہ ادا کرنے والے کے مرنے کے بعد امدادی رقوم جاری رہيں گی، يا اگر آپ
نہيں جانتے کہ آپ کے پاس کس قسم کا حکم نامہ ہے تو آپ کو ضرور کسی وکيل سے 

مشوره کرنا چاہيئے۔

)Family Responsibility Office ايف آر  خاندانی ذمہ داری کا دفتر 
ادا کرنے والے کی جائيداد کے خالف امدادی حکم نامے کونافذنہيں کرسکتا بعد اس ) او

رنے والے کی موت کی اطالع دی جاچکی ہو۔کے کہ ايف آر او کو ادا ک
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جب ميری بيوی کا انتقال ہوا، تو ميں نے اس کی زندگی کی بيمہ کپمنی کی  س
جانب سے موت کی صورت ميں فائدے والی رقم حاصل کی۔ ميں نے اس رقم 

کو تدفين کے اخراجات ادا کرنے ميں استعمال کيا۔ اب جب کہ ميرے پاس 
قع ہے، تو ميں چاہتا ہوں کہ عليحدگی ہونے پر چيزوں کا حساب کرنے کا مو

خاندانی جائيداد کی تقسيم پر الگو ہونے والے قوانين کو استعمال کرتے ہوئے 
 خاندانی جائيداد کو تقسيم کروں۔ کيا اس ميں بہت تاخير ہوچکی ہے؟

جی نہيں۔ آپ اب بھی ان قوانين کا استعمال کرسکتے ہيں جو عليحدگی ہونے پر  ج
 تقسيم پر الگو ہوتے ہيں۔ آپکو بيمہ کی رقم کو اس مساوی رقم سے جو جائيداد کی

آپ کو اپنے جيون ساتھی کی دولت ميں سے ملنی ہے الزمی نکالنا چاہيئے، جب 
تک کہ اس نےتحريرميں خاص نہ کرديا ہو کہ آپ بيمہ کے فوائد اور برابر کرنے 

ہيں کہ وه آپ کو والی رقم حاصل کرسکتے ہيں۔ آپ رياست سے مطالبہ کرسکتے 
 تدفين کے اخراجات لوٹائے۔ 
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تشدد لويگھر    III۔

 

ندانی جھگڑے آنٹاريو ميں برداشت نہيں کئے جاتے۔ آنٹاريوکے تمام لوگوں خا
کو يہ حق حاصل ہے کہ وه اپنے گھروں اور عالقوں ميں خود کو محفوظ محسوس کريں۔ 

ے ہيں۔ جھگڑا متاثرين پر اگرچہ مرد و عورت دونوں گھريلو جھگڑوں ميں متاثرہوسکت
ات چھوڑ سکتا ہے اور بچوں پر اسکا برا اثر پڑسکتا ہے۔ديرپا  نقصان ده اثر

دوسرے شخص کو دھمکی دينا، پٹائی کرنا، الت مارنا، گھونسا مارنا، دھکا 
اسدينا، ستانا، پريشان کرنا جرائم ہيں۔   سے کسی شخص کی مرضی کے خالف 
ے۔ شادی شده ہونا اس چيزکو تبديل نہيں کرتا۔ وه شخص جنسی تعلق رکھنا بھی ايک جرم ہ

، اس پرمقدمہ قائم  کيا جا سکتا ہےجو اس طرح کے کام کررہا ہو اسکو گرفتار
جاسکتاہے۔کياجاسکتاہے، اس پرجرم ثابت کياجاسکتاہے اور اسکوقيد  کيا

نفسياتی، جذباتی اور مالی بدسلوکياں بھی برداشت نہيں کی جائينگی اگرچہ 
 کے تحت جرم تصور نہ کيا جاتا ہو۔جرائم کے کوڈں کينيڈا کے انھي

اگر آپ اور آپ کے بچے اس طرح کی بدسلوکيا ں برداشت کررہے ہوں تو 
 يا جسمانی يا یآپ تنہا نہيں ہيں۔ آپ کے لئے مدد دستياب ہے۔ اگر آپ کو دھمک
ّجنسی لحاظ سے اذيت دی جارہی ہو تو پوليس سے رابطہ کريں۔

سے رابطہ  کرنے کی خواہش نہيں ليس اگر آپ پو
کرتے يا آپ دوسری قسم کی بدسلوکيوں کا سامنا کررہے ہيں تو آپ 
کی مدد کے لئے آپکے عالقے ميں بہت سے ذرائع ہيں۔ ان ميں سے 

چند کی فہرست کتابچہ کی پشت پر موجود ہے۔
 صفحہ

59   

کسی وکيل سے بات کريں کہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے 
اپنےرسکتے ہيں۔ آپ کيا ک  عالقے کے معلوماتی مراکز يا عالقے کے اپنے ڈاکٹر، 

 وه عالقے ميں موجود ان مرکز صحت ميں موجود افراد سے بھی بات کرسکتے ہيں۔
 خدمات سے آگاه ہوتے ہيں جو آپ کی اور آپ کے بچوں کے ليے مددگار ہو سکتی ہيں۔

اور آپ کی فائل ميں انکا نوٹ بنا سکتا آپکا ڈاکٹر آپکے زخموں کی ديکھ بھال کرسکتا ہے 
گيا ہے  ہے۔ يہ ريکارڈ عدالت ميں کسی جج کو يہ ثابت کرنے کے لئے کہ آپ کو مارا

استعمال ہوسکتے ہيں۔

مفت بحرانی ستائی گئی عورتوں کی مدد گار الئن  
 صفحہ

59 

 
ٹيليفون الئن کی خدمت ہے جو پورے صوبہ ميں ہفتے کے ساتوں دن 

۔ تربيت يافتہ مشوره دينے والے آپکے  گھنٹے کام کرتی ہے24
اختيارات کا فيصلہ کرنے کے لئے آپکی مدد کرسکتے ہيں، مقامی 

امداد جيسے کے حفاظتی مقامات، جنسی بدسلوکيوں کے مراکز کے متعلق معلومات فراہم 
 150کرسکتے ہيں اور حفاظت کا فوری منصوبہ بنانے ميں آپکی مدد کرسکتے ہيں۔ 

-866-1ابطہ کرنے والوں کو جواب دينے کے لئے موجود ہيں۔ زبانوں کے مترجم ر
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 پر کال کريں۔ ٹی ٹی 0511-863-416 پر يا ٹورنٹو کے کالنگ ايريا ميں 863-0511
  ۔7868-863-866-1وائی 

-888-1کو ) وی ايس ايل(مزيد يہ کہ، آپ متاثرين کی مدد کے لئے الئن 
ئن نہيں ہے۔ وی ايس ايل کا عملہ  پر کال کرسکتے ہيں۔ اگرچہ يہ بحرانی ال579-2888

کسی مناسب عالقائی سطح کے مددگار ادارے کی نشاندہی کرکے مدد فراہم کرسکتا 
ہے۔کال کرنے والےريکارڈ شده معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہيں کہ گرفتاری 
اور سزا سے ليکر رہائی کے طريقہ کار تک کس طرح جرائم کے انصاف کا نظام کام 

  کرتا ہے۔

اگر آپکا جيون ساتھی آپکے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور اب جيل ميں صوبائی 
سزا کاٹ رہے ہيں تو آپ وی ايس ايل فون کرسکتے ہيں اور اپنے جيون ساتھی کے رہا 

اطالعی نظام برائے متاثرين ہونے کی تاريخ کے بارے ميں معلومات کے لئے  
اندراج کروا سکتے ہيں۔ ميں 

ائم کی عدالت ميں چال جاتا ہے تو بہت سے عالقوں ميں اگر آپ کا مقدمہ جر
گواه کی مدد کے پروگرام کا دفترعدالت کی کاروائی سے متعلق آپکی مدد کے /متاثرين

 کی عدالت کا پروگرام بھی ہوسکتا ہے۔ تشددلئے موجود ہے۔ آپکے عالقے ميں گھريلو 
پروگرام کے عملہ کی گواه کی مدد کے /اس پروگرام کے حصے کے طور پر آپ متاثرين

جانب سے معلومات اور مدد حاصل کريں گے۔ اضافی طور پر، جج دفاع کرنے والے کو 
 ہفتے کے مخصوص تعليمی اور مشاورتی پروگرام ميں شرکت کا حکم کرسکتا ہے۔16

يہ اہم ہے کہ اپنے عالقے ميں موجود ذرائع کو تالش کيا جائے۔ اگر آپ کو 
اس کوئی رقم نہ ہو اور ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو آپ گھر چھوڑنا پڑے اور آپکے پ

سماجی مدد، مکان کے لئے رقم، قانونی مدد اور مفت مشوره لينے کے قابل ہوسکتے 
ہيں۔
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جب ميرے جيون ساتھی نے بدسلوکی تو ميں نے اس سے اگلی رات مکان  س
لہذا چھوڑ ديا۔ ميرا دوست کہتا ہے کہ کيونکہ ميں نے بچوں کو چھوڑ ديا ہے 

اگر ہم عدالت جاتے ہيں تو ميرا جيون ساتھی خودبخود بچوں پر قبضہ حاصل 
 کرلے گا۔ کيا يہ صحيح ہے؟

جی نہيں۔ اگر آپ ايک بدسلوکی کرنے والے جيون ساتھی کو چھوڑتے ہيں، تو  ج
آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قبضے ميں رکھنے کا اور انکی اور 

کرسکتے ہيں۔ آپ اس حق کو ضائع نہيں کرتے کيونکہ اپنی امداد کے لئے مطالبہ 
آپ وه ايک ہيں جس نے گھر چھوڑا ہے۔ جج ضرور بچوں کے بہترين مفادات کا 

جائزه ليگا اس بات کا فيصلہ کرتے ہوئے کہ بچے کس کے قبضے ميں رہنے 
چاہئيں۔ جج کو بتائيں کہ آپ کا جيون ساتھی بدسلوکی سے پيش آرہا تھا۔ جج  قبضہ 

رسائی کے بارے ميں فيصلہ کرتے ہوئے ضرور غور کريگا کہ آيا کوئی فرد اور 
اپنے بچوں يا جيون ساتھی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بدسلوکی کرنے واال ہے۔ 

بہرحال، يہ آپ کے لئے اہم ہے کہ آپ ابھی ہی کسی وکيل سے مالقات کريں اور 
سےآپ کے بچے ۔ اگرکچھ عرصہ  مسائل کو جلد نبٹا ليںنگرانی سے متعلق

آپکے جيون ساتھی کے ساتھ آپ کے بغيرره رہے ہيں تو جج انکے رہنے کی 
 حالت کو ہوسکتا ہے تبديل نہ کرے۔

 
 آپ بچوں کےساتھ نکلے  ہوں، تب بھی آپ کو قبضہ کے معاملے خواه

نبٹا لينا چاہيئے۔  کو جلد از جلد 

 
 

نيقوان لئے کے نيمتاثر کےی بدسلوک

 لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لئے قوانين موجود آپ اور آپ کے بچوں کو
ہيں۔

رسائی کےاحکامات

جج جب بچوں کی ديکھ بھال کے لئے کسی شخص کی صالحيتوں پر غور 
کررہا ہو تو اسکوالزمی اس بات کاجائزه لينا چاہيئے کہ آيا وه شخص لڑائی جھگڑا کرنے 

ی حفاظت کے قوانين بچوں کو واال يا بدسلوکی کرنے واال تو نہيں ہے۔ آنٹاريو کے بچوں ک
جسمانی، جنسی اور جذباتی نقصان پہنچانے کے خالف انکی حفاظت کرتے ہيں۔ اس طرح 
کارويہ جرم بھی ہوسکتا ہے۔ اگرآپ کا بچہ دوسرے سرپرست کی طرف سے بدسلوکی کا 

شکار ہے تو آپ عدالت سے اس سرپرست کی رسائی کو مسترد کرنے يا رسائی کی 
کا مطالبہ کرسکتے ہيں اگر وه زير نگرانی ہو۔ اجازت  رت ميں دينے صرف اس صو
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پابندی کے احکامات

کوئی شخص جو کہ گھريلوجھگڑوں کا شکارہے عدالت سے درخواست 
کرسکتاہے کہ وه اس کے جيون ساتھی پرپابندی لگائے۔ اگر آپ پابندی کےاحکامات کا 

ه کريں۔ پابندی لگائے جانے  مطالبہ کررہے ہيں تو بہتر يہی ہے کہ کسی وکيل سے مشور
يعنی يہ کہ آپکے جيون ساتھی کو آپ سے دور  – کا حکم نامہ عام ہوسکتا ہے

 يا يہ خاص ہوسکتا ہے۔ اس ميں بيان ہو سکتا ہے کہ آپکا جيون ساتھی – رہناپڑے گا
آپکے گھر، آپکے کام کی جگہ، آپکے بچوں کے اسکول يا دوسری جگہيں جہاں پر آپ 

پر نہيں آئے گا۔) ًمثال آپکی عبادت کی جگہ يا آپکے والدين کے گھر(اکثرجاتے ہيں 

پابندی کا حکم نامہ آپکے جيون ساتھی کوجتنی جلدی ممکن ہو دياجانا چاہيئے  
ليکن آپ کو خوداپنے طورپراسے يہ نہيں ديناچاہيئے۔ يہ بہتر ہےکوئی اور آپ  کی جگہ 

 عملہ آپ کی مدد کرے گا۔اسے پيش کرے۔ اگر يہ ممکن نہ ہو، تو عدالت کا

اگر آپ کا جيون ساتھی پابندی کے حکم نامے کی پيروی نہيں کرتا، تو آپ 
پوليس کو کال کرسکتے ہيں۔ پولس پابندی کے حکم نامہ کو ديکھنا چاہے گی۔ اس کو ہر 
وقت اپنے ساتھ رکھيں۔ ہوسکتا ہے کہ وه پوچھيں کہ آيا آپ کا جيون ساتھی پابندی کے 

جانتا ہے۔ اگر پوليس کو يقين ہے کہ آپ کے جيون ساتھی نے پابندی کے احکامات کو 
، تو وه مرد يا عورت گرفتار ہوسکتے ہيں۔  احکامات کی  حکم عدولی کی ہے

خاندانی گھر کا تنہا مالک ہونا
اگر آپ شادی شده ہيں تو آپ عدالت سے اپنے گھر ميں رہنے اور اپنے جيون 

است کرسکتے ہيں۔ آپ کو اپنے گھر ميں ٹھہرنے ساتھی کوگھرچھوڑنے کے ليے درخو
کے لئے برابری کے حقوق حاصل ہيں اگر چہ وه گھر آپکے جيون ساتھی کے نام ہو۔ يہ 

بہتر ہے کہ اگر آپ  خاندانی گھر کی تنہا ملکيت کے حکم نامے کا مطالبہ کررہے ہيں تو 
کسی وکيل سے مشوره کرليں۔

لت سے اپنے اور اپنے بچوں کے لئے اگر آپ شادی شده نہيں ہيں تو آپ عدا
امدادی حکم نامے کے حصے کے طور پر اس گھر ميں رہنے کا مطالبہ کرسکتے ہيں 

 آپ خواهجس ميں آپ ساتھ رہنے کے دوران شامل تھے۔ جج اس کا حکم کرسکتا ہے 
گھرکے مالک نہ ہوں يا آپ کا نام ليز ميں نہ ہو۔

ر سے باہر ہونے کا حکم اس سے پہلے کے جج آپ کےجيون ساتھی کو گھ
کرے، جج غور کرے گا کہ  اگر تعلقات ميں کشيدگی موجود تھی، اگر آپ کے پاس رہنے 
کے لئے کوئی دوسری مناسب جگہ ہے، اگر اپنے گھرميں ٹھہرنا بچوں کے بہترين مفاد 

ميں ہے اور آپ کی مالی حالت کيسی ہے۔

 ہے، تو آپ کے اگر جج تنہا مالک ہونے کے حکم نامے پر راضی ہوجاتا
جيون ساتھی کو الزمی گھرسے نکلنا پڑے گا اور گھر سے باہر ٹھہرنا پڑے گا۔ اگر وه 

مرد يا عورت اندر آنے کی کوشش کريں تو آپ پوليس کو کال کرسکتے ہيں اور اس مرد 
يا عورت کو گرفتار کيا جاسکتا ہے۔
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کرنے پابندی کے احکامات اور تنہا مالک ہونے کے احکامات کسی جھگڑا
والے شخص کو آپ کو تکليف پہنچانے سے روکنے کے لئے کافی نہيں ہوسکتے۔ آپکا 

جيون ساتھی پہلے ہی آپ اور آپکے بچوں کے ساتھ بدسلوکی يا پريشان کرکے قانون توڑ 
رہا ہے اور ہوسکتا ہے کہ آپ کو تکليف پہنچا کر دوسرے قوانين توڑنے کے لئے تيار 

ہو۔

اس حالت ميں آپکے عالقے ميں عورتوں کی اگر آپ ايک عورت ہيں تو 
پناه گاه آپ کے لئے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی محفوظ ترين جگہ ہوسکتی ہے۔

بدسلوکی کو روکيں

اگر آپ اپنے جيون ساتھی سے جسمانی اور جذباتی بدسلوکی کررہے ہيں، تو 
آپ اس کو روکنے کے لئے کچھ کرسکتے ہيں۔

:آپ کرسکتے ہيں

نے والے سے اپنے جھگڑالو رويے کے متعلق بات؛کسی مشوره دي  • 

ہوں  کے تالش جو ايسے افراد کی مدد کرتے ہيں جو اپنے ايسے گرو
جيون ساتھيوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہيں؛

• 
 

اپنے ڈاکٹر، عالقے کے معلوماتی مرکز، عالقے کے صحت کے مرکز، 
القے ميں متاثرين کی مدد کی الئن يا مشوره دينے والے اداره کو اپنے ع

موجود کسی گرو

• 

فون کر سکتے ه کا ٹيليفون نمبرلينے کے لئے 
؛ ہيں

اپنے کام والی جگہ پر کسی مالزم کی مدد کے پروگرام کے بارے ميں 
مشوره دينے والے سے بات چيت جو آپ کی مدد کرسکتا ہو؛ اور

• 
 

جو آپ کہتے ہيں اور کرتے ہيں اس کی ذمہ داری کو قبول کرسکتےہيں۔  • 
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 حاالت ميں ستائی گئی عورت کے لئے ہنگامی طور پر کئے جانے والے پريشانی کن
2کام

کو فون جب آپ پرحملہ کياجائے، پوليس   کريں۔ انھيں بتائيں کہ آپ کو  •
 مارا گيا ہے۔

جب پوليس پہنچ جائے گی تو وه ضرور مقدمہ قائم کرے اگر انھيں يقين ہو  •
 کہ مار پٹائی کی گئی ہے۔

فون کريں۔ •  وسی پوليس کو ہوسکتا ہے پڑ: شور مچائيں
فون کرنا سکھائيں۔ •  اپنے بچوں کو پوليس کو 
اگر آپ کے ليے ممکن ہو تو جب آپ گھر چھوڑيں تو بچوں کو ساتھ لے  •

 جائيں۔
پوچھيں، کہ اگر بعد ميں پوليس آپ کے ساتھ آپکے گھرجاسکتی ہے ان  •

 چيزوں کو لينےکے لئے جن کی آپ کو ضرورت ہے۔
ٹ کھوليں اوربندوبست کريں کہ بينک اسٹيٹمنٹ آپ اپنے نام پر بينک اکاؤن •

 کو بذريعہ ڈاک نہ بھيجی جائيں۔
 بچت کريں جتنی زياده سے زياده آپ کرسکتی ہيں۔ •
 ٹيکسی  اور پےفون کے لئے پہلےہی سے رقم محفوظ کرليں۔ •
 اپنے فوری باہر نکلنے کا منصوبہ بنائيں۔ •
  نمبروں کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھيں۔ہنگامی •
ست کے گھر پر فالتو کپڑے، گھر کی چابياں، گاڑی کی چابياں، رقم کسی دو •

 وغيره چھپاديں۔

ِاگر آپ کو جلدی ميں گھر چھوڑنا ہو، تو ان چيزوں کو ليجانے کی کوشش 
کريں

گھر اور گاڑی کی عليحده چابياں •  
پاسپورٹ، پيدائش سرٹيفيکٹ، اميگريشن کے کاغذات، صحت کا کارڈ،  •

 سوشل انشورنس نمبر 
  وغيره لينے سے متعلق ہدايات اور ديگر دوائيںدوا •
 پہلے سے تيار ايمرجسنی سوٹ کيس، اگر ممکن ہو •
بچوں کے لئے کچھ خاص کھلونے اور آسانی کی چيزيں  •

 

                                                 
1998، آنٹاريو ميں ستائی گئی عورتوں کے لئے دی جانے والی خدمات کی   2 رہنما
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: مزيد تفصيلی حفاظتی منصوبے جاننے کے لئے ديکھئے
plan-safety-a-making/women/en/ca.helternets.www يا 
html.safetyplan/generalinfo/english/ca.projectbluesky.www  
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 …  IV برائے تالشی ک معلومات ديمز ۔

 

 مقامی مسائل
 

 جسے کارس ويل نے شائع کيا۔ اپنی مقامی الئيبريری يا دوستانہ  قوانين کا کتابچہمقامی
-387-800-1مفت نمبرمراکز پر تالش کريں۔ کارس ويل سے منگانے کے لئے 

com.carswell.www : پر رابطہ کريں يا اس ويب سائٹ کومالحظہ کريں5164

 
بچوں کی امداد کے رہنما نکات

 
ويب  پر رابطہ کريں يا 2222-373-888-1 :بچوں کی امداد کے وفاقی رہنما نکات

پروگرامز اور "انتخاب کريں  (ca.gc.justice.canada.www: سائٹ کا دوره کريں
  ")بچوں کی امداد کا"اور " ابتدائی کاروائی کا

 آپ اپنی مقامی خاندانی عدالت سے معلوماتی :ائی رہنما نکاتبچوں کی امداد کے صوب
مواد حاصل کرسکتے ہيں يا وزارت اٹارنی جنرل کی ويب سائٹ کومالحظہ کرسکتے ہيں 

ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www") بچوں کی "اور " خاندانی انصاف
)کا انتخاب کريں" رہنما نکات کی معلوماتمددکے 

 
بچے

 
 جن کے ساتھ بد سلوکی کی گئی ہو، آپکی يا مدد کے لئے ايسے بچوں کی/ معلومات اور 

مقامی بچوں کی مدد گار سوسائٹی آپکی مدد کرنے کے قابل ہوسکتی ہے۔اپنی ٹيليفون 
يکھيں يا ٹيلی فون ميں د" بچوں کی مدد کی سوسائٹی" ڈائيريکٹری کے سفيدصفحات ميں 

بچوں کے مددگار اداروں کی ڈائيريکٹری کے اوپر موجود ہنگامی نمبروں پر رابطہ کريں۔ 
 کی )’Ontario Association of Children's Aid Societies (آنٹاريو تنطيم
د کرنے والی  بھی آنٹاريو ميں موجود بچوں کی مدorg.oacas.wwwويب سائٹ 

  سوسائيٹيوں سے رابطے کی معلومات فراہم کرتی ہے۔

: ) Office of the Children’s Lawyer( -416بچوں کے وکيل کا دفتر
پر رابطہ کريں يا وزارت برائے اٹارنی جنرل کی ويب سائٹ  8000-314

ca.on.gov.usj.attorneygeneral.www اور " دفتر اور ايجنسياں("  کا دوره کريں
"Office of the Children’s Lawyer "۔)کا انتخاب کريں
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:ٓاگر کسی بچے کو آپ کی اجازت کے بغير کينيڈا سے باہر ليجايا جاچکا ہے

وزارت برائے اٹارنی جنرل، بچوں کے بين االقوامی اغواء کے شہری معامالت سے 
پر رابطہ  2411-240-416نٹاريو کی مرکزی اتھارٹی برائےھيگ کنونشن ۔ متعلق آ
  کريں۔

۔ منگوانے کے لئے، ہدايت نامہوالدين کے لئے ايک  :بچوں کا بين االقوامی اغواء
بيرونی معامالت اور بين االقوامی تجارت کے محکمے ميں کونسلر افيئرز کو                                

 يا ويب سائٹ پر رابطہ کريں 1-800-267-6788يا  3124-387-800-1
ca.gc.voyage.www کا " بچوں کے معامالت"اور " پبليکيشن("  کومالحظہ کريں

۔)انتخاب کريں

عرفت آنٹاريو ميں : گمشده بچوں کی قومی خدمات پروگرام م" ہمارے گمشده بچے"
 پر رابطہ کريں۔ مزيد 5430-993 613: يا فيکس 3576-318-877-1مفت 

معلومات کے لئے، جس ميں ديگر فائده مند ويب سائٹس کے پتے بھی موجود ہيں، معائنہ 
   کا۔ca.gc.ourmissingchildren.wwwکيجيئے ويب سائٹ 

 
خاندانی قانون

 
، اپنی ٹيليفون ڈائريکٹری کے وجود خاندانی عدالت کے مقام کے لئےميں مآپکے عالقے 

کے تحت تالش کريں۔ " عدالتوں"ميں " سرکاری اداروں کی فہرست"نيلے صفحات ميں 
وزارت برائے اٹارنی جنرل کی ويب سائٹ 

ac.on.gov.jus.attorneygeneral.www عدالتوں کے پتے("  کومالحظہ کريں۔ "
)کا انتخاب کريں

 فارموں کو کس طرح بھرا جائے کی معلومات کے لئے اورخاندانی مقدمات ميں مراحل
کی ہدايات کے لئے، وزارت برائے اٹارنی جنرل کی ويب سائٹ 

ca.on.gov.usj.attorneygeneral.www خاندانی انصاف("  کومالحظہ کريں۔ "
کے تحت اس رہنما برائے طريقہ کار کا انتخاب " آن الئن پبليکيشن"کا انتخاب کريں اور 

)کريں جو آپکے معاملے کے لئے مناسب ہو

 فراہم کرده خدمات کی تفصيالت کے لئے، اپنی :خاندانی قانون کی معلومات کے مراکز
وزارت برائے اٹارنی جنرل کی ويب سائٹ الت سے رابطہ کريں يا مقامی خاندانی عد

ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www اور " خاندانی قانون("  کومالحظہ کريں
۔)کا انتخاب کريں" خاندانی عدالت کی خدمات"
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ليے دورانيے  ٰ انصاف کی اعلی عدالت کی مات کےپيرنٹ يعنی والدياوالده کی معلو
خاندانی عدالت کے ذريعے اور ٹورانٹو کی خاندانی عدالتوں ميں پيش کش کی جاتی ہے۔ 

 ميں عليحدگی اور طالق کے بچوں پر اثرات سے متعلق معلومات ہوتی دورانيوںان 
وزارت برائے ہيں اور انکی کوئی فيس نہيں ہوتی۔ مزيد مقامات اور معلومات کے لئے 

  کومالحظہ ca.on.gov.jus.attorneygeneral.wwwاٹارنی جنرل کی ويب سائٹ 
)کا انتخاب کريں" خاندانی عدالت کی خدمات"اور " خاندانی قانون("کريں 

راستے نی عدالتوں اورعوامی  ويڈيو خانداعليحده عليحدگی اور طالق کے بارے ميں 
الئيبريريوں سے دستيا ب ہے۔

ا ے خاندانی آگے بڑھن ايک جوڑے ک قانون کے تنازع اور ساتھ ہی  ويڈيو 
رتے ہوئے والدين کی ذمہ داری کے مسئلے سفرک جانب  ان کے  کے حل کے 

 اور انکے حل کے اختيارات کو بيان کرتی ہے جيسے مقدمہ کی ساتھ ساتھ چلتی ہے
ات چيت۔ يہ ويڈيو خاندانی عدالتوں اور عوامی الئيبريريوں سے دستياب کانفرنس اور ب

ہے۔

رہنما تمام  عليحدگی اور طالق کے بارے ميں بچوں کے ليے : ميں کہاں کھڑا ہوں
وزارت برائے اٹارنی خاندانی عدالتوں ميں اور آنٹاريو کی پبليکيشنز ميں دستياب ہے۔ 

هجنرل کی ويب سائٹ   ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www  کومالحظ
)کا انتخاب کريں" آن الئن پبليکيشنز"اور " خاندانی قانون("کريں 

خاندانی قانون اور ديگر قانونی معامالت سے متعلق کتابچہ کے لئے رابطہ کريں :

 Community Legal Education (کميونٹی ليگل ايجوکيشن آنٹاريو
Ontario( 

اسپيڈينا ايوينيو 119
سوٹ  600 

1 ايل2وی 5ٹورانٹو او اين ايم
: ٹيلی فون 416-408-4420

:فيکس  416-408-4424 
  ca.on.cleo.www :ويب سائٹ

ca.on.cleo@cleo:) ای ميل(

: ق کے قانون سے متعلق معلومات کے لئےطال رابطہ کريں

) Department of Justice Canada( ٔمحکمہ انصاف کينينڈا
ويلنگٹن اسٹريٹ 284

8 ايچ 0 اے 1 آٹاوا او اين کے 
: ٹيلی فون 1-888-373-2222

  ca.gc.justice.canada.www: ويب سائٹ
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 ميں ازدواجی امداد کے رہنما نکات کے مشوروں  کا مجوزه خاکہ جاری 2005جنوری 
کيا گيا تھا اور اسکو وفاقی حکومت کی ويب سائٹ پر شائع کيا گيا تھا۔ مزيد معلومات کے 

 : کيجيئےمالحظہلئے 
html.index/spousal/pub/dept/en/ca.gc.ejustic.www  

خاندانی قانون کی اشاعتوں، عورتوں اور بچوں کے خالف تشدد اور دوسرے 
:موضوعات کی فہرست کے لئے رابطہ کريں

 National (نيشنل ايسوسی ايشن برائے خواتين و قانون
Association of Women and the Law( 

سمر سيٹ اسٹريٹ ويسٹ 1066
سوٹ  303 

3 ٹی 4 وائی 1آٹاوا او اين کے 
: ٹيلی فون 613-241-7570 

: فيکس 613-241-4657 
  ca.nawl.www : ويب سائٹ
 ca.nawl@info )ای ميل(

 
 )FAMILY RESPONSIBILITY OFFICE (دفتر برائے خاندانی ذمہ داری

 
دفتر برائے خاندانی ذمہ داری (  Family Responsibilityومات کے لئے، معل

Officeکو اس پتہ پر لکھيں) ايف آر او:   

ٓفيملی ريسپونسبلٹی افس ِ ِ) Family Responsibility Office( 
پوسٹ بکس نمبر  220 

3 اے 3 ايم 3ڈاؤنس ويو او اين ايم 
: فيکس 416-240-2401 

 
معلومات اور ايف آر او کے زير استعمال آنے والے ايف آر او کے متعلق عام 

 :فارم تک رسائی کے لئے، ايف آر کی ويب سائٹ کومالحظہ کريں
ca.theFRO.www  

 
، فرانسيسی 3006-006انگريزی کے فارم کا نمبر ( کام کی يقين دہانی 

ca.on.gov.ssb.forms.wwwدستياب ہے ) 006-3007فارم کا نمبر 

: کريں رابطہ کسی ايجنٹ سے بات کرنے کے لئے، 

)ٹارنٹو اور عالقہ(  :فون 416-326-1817 
 1-800-267-4330  : مفت

: ٹی ٹی وائی ٹارنٹو اور عالقہ 416-240-2414
:ٹی ٹی وائی ٹول فری  1-866-545-0083
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:کو ادائيگی کرنے کے لئے، اس پتہ پر بھيجيںايف آر او 

ٓڈائيريکٹر، فيملی ريسپونسبلٹی افس ِ ِ) Family Responsibility Office( 
 اسٹيشن پی2204پو سٹ بکس   

9 ای 3 ايس 5ٹا رنٹو او اين ايم 
 

 اپنا پہال اور آخری نام، ايف آر او کے کيس نمبر کے ساتھ چيک يا منی :اہم
ا ياد رکھيں۔ آرڈر کے سامنے لکھن

 
کار  ٹيلی فون الئن کے لئے جہاں سے آپ اپنے معاملے کی حاليہ  گھنٹے خود24

عام سواالت کے جوابات  ايف آر او سے متعلق اور صورت حال کے بارے ميں معلومات
:حاصل کرسکتے ہيں، مندرجہ ذيل پرفون کريں

)ٹارنٹو اور عالقہ(:ٹيلی فون 416-326-1818 
:ٹول فری   1-800-267-7263 

 
ايف آر او کے قانونی محکمے کو عدالتی دستاويزات پيش کرنے کے لئے، انھيں اس پتہ 

:پر بھيجيں

قانونی خدمات
ٓفيملی ريسپونسبلٹی افس ِ ِ) Family Responsibility Office(  

ولسن ايوينيو1201 
5بلڈنگ بی، فلور 

8 جے 1 ايم  3ڈاؤنس ويو او اين ايم 
: يا بذريعہ فيکس 416-240-2402 

 
امدادی احکامات  سے متعلق معلومات کے لئے، مختلف قانونی دائره کار کے مابين 
:جبکہ کوئی آدمی آنٹاريو سے باہر رہتا ہو، رابطہ کريں

آئی ايس او يونٹ
ٓفيملی ريسپونسبلٹی افس ِ ِ   ) Family Responsibility Office(

640پوسٹ بکس 
3 اے 3 ايم  3ڈاؤنس ويو او اين ايم 

)ٹارنٹو اور عالقہ(  :ٹيلی فون 416-240-2410 
:  3533-463-800-1 مفت

: ٹی ٹی وائی ٹارنٹو اور ايريا 416-240-2414 
:ٹی ٹی وائی ٹول فری  1-866-545-0083 

 2405-240-416 :آئی ايس او يونٹ فيکس
 

امدادی احکاماتمختلف قانونی دائره کار کے مابين کے تمام فارم ايف آر   
ca.theFRO.www پر دستياب ہيں۔.ائٹ او کی ويب س
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وکيل کی تالش
 

کی فراہم کرده خدمات کے بارے ميں ) ايل ايس يو سی(باالئی کينيڈا کی قانونی سوسائٹی 
 : مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئے، اس ويب سائٹ کومالحظہ کريں

ca.on.lsuc.www

 آپ سے قريبی مقام ميں کسی وکيل وکيل کی جانب رہنمائی کرنے واال اداره
کام کر کا نام فراہم کرے گا جو کہ خاندانی قانون سے متعلق معامالت ميں 

ا ہو۔ وه وکيل آدھے گھنٹے کے لئے مفت مشوره فراہم کرے گا۔ اس خدمت ره
۔ آپکے ٹيلی فون کے بل 4577-565-900-1کے لئے ٹيليفوں نمبر يہ ہے 

   کی فيس آئيگی۔6.00$پر اس خدمت کو استعمال کرنے کی مقرره 
 

شکايت کہ کس طرح وکيل نے آپ کے معاملے سے ايل ايس يوسی آپکی 
  :  کا جائزه ليگابرتاؤ کيا
 )ٹارنٹو اور عالقہ (3310-947-416: ٹيلی فون

  7568-268-800-1: ٹول فری
ca.on.lsuc.www: ويب سائٹ

)کا انتخاب کريں" شکايات"اور " پبلک کے لئے("
 

 
مالحظہ کريں ايل :  کی جائےکسی وکيل کی فيس طےمعلومات کہ کس طرح 

، "پبلک کے لئے ("ca.on.lsuc.wwwايس يو سی کی ويب سائٹ 
)کا انتخاب کريں" کے وکيل کا بل ۔ بہت زياده ہےآپ"اور " شکايات"

 
 برائے مہربانی اپنے عالقے ميں موجود قانونی مدد کے دفتر سے رابطہ :قانونی مدد

کريں کہ آيا يہ آپکی مدد کرسکتا ہے۔ رابطے کی معلومات کے لئے، اپنے ٹيلی فون کی 
 اس ويب سائٹ کا دوره کے تحت سفيد صفحات کو ديکھيں يا" قانونی مدد"ڈائريکٹری ميں 

ca.on.legalaid.www کريں

 
 صلح صفائی

 
خاندانی صلح صفائی اور کسی خاندانی صلح صفائی کروانے والے کےبارے ميں مزيد 

 :معلومات اور تالش کے لئے، رابطہ کريں

 Ontario Association (آنٹاريو ايسوسی ايشن فارفيملی ميڈی ايشن
for Family Mediation( 

 وکٹوريا اسٹريٹ نارتھ 528
1 جی 5 ايچ 2کٹچينر او اين اين

:ٹيلی فون  1-800-989-3025
:فيکس  519-585-0504 

 ca.on.oafm.www  ويب سائٹ:
ca.on.oafm@oafm )ای ميل(
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ٰخاندانی صلح صفائی کی خدمات اعلی انصاف کی عدالت کی خاندانی عدالت ميں دستياب 
مزيد معلومات کے ليے جس ميں خاندانی عدالتوں کے مقامات شامل ہوں وزارت ہيں۔ 

 کا دوره ca.on.gov.jus.attorneygeneral.wwwاٹارنی جنرل کی ويب سائٹ 
 )کا انتخاب کريں" خاندانی عدالت کی خدمات"اور " خاندانی انصاف("کريں 

 
) SUPERVISED ACCESS( زير نگرانی رسائی

 
 Supervised (زير نگرانی رسائی کے پروگراموزارت برائے اٹارنی جنرل کے 

Access Program(ت سے  کے متعلق معلومات کے لئے اپنی مقامی خاندانی عدال
رابطہ کريں يا وزارت کی ويب سائٹ کا دوره کريں 

ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www ")زير نگرانی "اور " خاندانی انصاف
)کا انتخاب کريں" رسائی ) Supervised Access(

 
 گھريلو تشدد

 
 مفت ٹيليفون الئن کی خدمت ہے جو پورے صوبہ ميں  ايکيہ : ُاسالٹڈ ومنزہيلپ الئن
 گھنٹے کام کرتی ہے۔ تربيت يافتہ مشوره دينے والے آپکے 24ہفتے کے ساتوں دن 

تعين کرنے کے لئے آپکی مدد کرسکتے ہيں، مقامی امداد جيسے کے اختيارات کا 
رحفاطتی مقامات رسکتے اکز کے متعلق معلومات فراہم ک ، جنسی بدسلوکيوں کے م

 زبانوں کے 150ہيں اور حفاظت کا فوری منصوبہ بنانے ميں آپکی مدد کرسکتے ہيں۔ 
 0511-863-866-1مترجم رابطہ کرنے والوں کو جواب دينے کے لئے موجود ہيں۔ 

-1 پر رابطہ کريں۔ ٹی ٹی وائی 0511-863-416پر يا ٹورنٹو کے کالنگ ايريا ميں 
  ۔866-863-7868

 ايسی ايکفرينکوفون کی :  الئنفرينچ لينگوئج کرائسس مفت ٹيليفون الئن کی خدمت
 2433-336-877-1ِعورتوں کے لئے جو زيادتيوں کا سامنا کررہی ہوں۔ رابطہ کريں 

  ) گھنٹے، ہفتے کے سات دن24دن کے ( پر  

 يہ ويب سائٹ کينيڈا بھر ميں موجود ستائی گئی عورتوں کے لئے حفاظتی :شيلٹر نيٹ
معلومات فراہم کرتی ہے۔ يہ ويب سائٹ ايسی عورتوں کے لئے جو مقامات کے متعلق 

زيادتيوں کا سامنا کررہی ہيں عام معلومات اور مدد گار ذرائع فراہم کرتی ہے۔ اس ميں 
 10بچوں اور جوانوں کے لئے باہمی تعامل کا عليحده حصہ موجود ہے۔ ويب سائٹ 

انوی، پرتگالی، پالش، چائنی، انگريزی، فرانسيسی، ہسپ(زبانوں ميں پيش کی گئی ہے 
اس ويب سائٹ کا معائنہ کريں ) ويتنامی، عربی، فارسی اور پنجابی

ca.shelternet.www
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 معلومات فراہم کرتی ہے، جس ميں پبليکيشنزبھی شامل ہيں، رابطہ ايجوکيشن وائف اسالٹ
 :کريں

اسپيڈينا ايوينيو   215
ٹ سو 220 

 7 سی 2 ٹی  5ٹارنٹو او اين ايم 
: ٹيلی فون 416-968-3422

: ٹی ٹی وائی 416-968-7335 
: فيکس 416-968-2026 

  com.womanabuseprevention.www : ويب سائٹ
 com.womanabuseprevention@info :)ای ميل(

 
کيا آپ ايسی عورت کو جانتے ہيں جس کے ساتھ زيادتی کی گئی؟ ايک قانونی حقوق کا 

 Community Legal Education (، کميونٹی ليگل ايجو کيشن آنٹاريوکتابچہ
Ontario() يا اس  4420-408-416۔ کال کرکے کاپياں منگائيں 1998) سی ايل ای او
ca.cleonet.www :ائٹ کا دوره کريںويب س

، ميٹروپوليٹن کی ايکشن کميٹی برائے خواتين اور بچوں کے خالف اسٹاکنگ مطبوعات
يا ويب  3135-382-416۔ رابطہ کرکے کاپياں منگائيں )ايم ای ٹی آر اے سی(جھگڑے 

  org.metrac.www سائٹ کا دوره کريں

 
 ِوکٹم سروسز

 
وزارت اٹارنی جنرل کی جانب سے متاثرين کے لئے فراہم کرده خدمات کی معلومات کے 

     ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www لئے ويب سائٹ کا دوره کريں 
 ")متاثرين اور گواہان"انتخاب کريں (

متاثرين کی امدادکی الئن صوبہ بھر ميں مفت معلوماتی الئن : متاثرين کی امداد کی الئن
ہے جو کہ جرائم کے متاثرين کو کافی ساری خدمات انگريزی اور فرانسيسی زبان ميں 

 فراہم کرتی ہے۔

)ٹارنٹو اور عالقہ (: ٹيلی فون 416-314-2447
: ٹول فری 1-888-579-2888

 
 
 
 
 
ٹيلی فون نمبر، پتے، اور ويب سائٹ جو اس کی اشاعت کے وقت موجود تھے اور يہ 

 تبديل ہوسکتے ہيں۔
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