संरक्षकत्व र पहुँच
इन्टरनेटको रे डियो (पि् कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि् कास्टमा यहााँ लाई स्वागर् छ / यो पि् कास्ट अण्टाररयो प्रदे शमा कानननी
अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा
असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रे डियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदं दैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा
काम लाग्ने सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भन्ने कनरा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी अण्टाररयोमा सम्बन्ध-डबच्छे द वा जोिी
छन डिए पडछ बच्चाको संरक्षकत्व र पहुाँ च बारे चचाा गनेछ ं /
र्पाईं बच्चासंग रहाँ दै छन डिनन भएमा वा सम्बन्ध-डबच्छे द गनना भएमा बच्चाको संरक्षकत्व कसले डलने, ऊ कोसंग कहााँ बस्ने भन्ने बारे प्रश्न उठ् न
सक्छ / संरक्षकत्वको मर्लब र्पाईंको बच्चालाई कसरी हे रचाह गने र हुकाा उने भन्ने बारे महत्वपूणा डवकल्प रोज्ने कानननी अडिकार पाउनन
हो / उदाहरणको लाडग डर्नीहरु कनन डबद्यालयमा जालान, कस्तो खालको िाडमाक डवश्वास र आदर् अपनाउलान र डर्नको स्वास्थ्यको
हे रचाह बारे कस्तो डनणाय गने ? संरक्षकत्वको मर्लब बच्चा कोसाँग रहलान भन्ने होइन / र्पाईं छन डिएपडछ वा सम्बन्ध-डबच्छे द गरे पडछ बच्चा
कोसंग रहने भन्ने बारे र्पाईं र र्पाईंको जोिीले डनणाय गनना पदा छ / यसलाई र्पाईंको बच्चाको आवासबारे डनणाय गनना भडनन्छ / बच्चालाई
कहााँ रहन डदने र कसले संरक्षकत्व डदने भन्नन फरक कनरा हुन् /
उदाहरणको लाडग र्पाईंसंग संरक्षकत्व रहे को छ र बच्चाको बारे डनणाय गने व्यस्ि र्पाई मात्र हो भने डर्नीहरु र्पाईंसंग वा र्पाईंको जोिी
सािीडसर् बराबर समय रहन सक्छन / अिवा र्पाईंको बच्चा प्राय: जसो र्पाईंसंगै रहलान र्र र्पाईंहरु दन बैजना बच्चाको संयनि
संरक्षकत्वमा रही उनीहरुको पढाई, िाडमाक आदर् र स्वास्थ्य हे रचाह सम्बन्धी डनणाय एक आपसको सल्लाहमा गना सडकन्छ / संयनि
संरक्षकत्वको मर्लब 'बराबरी समय' डबर्ाउनन होइन /
बच्चा िेरैजसो जहााँ बथछ त्यसलाई प्रािडमक आवास भडनन्छ / प्रािडमक आवास भन्ननको अिा बच्चा प्राय: वा संिै बस्ने िर हो / आमा वा
बाबनको रुपमा र्पाईंमा एक्लो संरक्षकत्व रहे को छ भने र्पाईंको िर नै प्राय: जसो बच्चाको प्रािडमक आवास हुन्छ र िेरैजसो अवथिामा
आमा वा बाबनले भेट्न सक्छ /
बच्चाले र्पाईं र र्पाईंको जोिीडसर् बराबर समय डबर्ाउने ठाउाँ लाई डहस्साको आवास भडनन्छ / यस्तो अवथिामा एउटा िरलाई प्रािडमक
र दोश्रोलाई सहायक िरको रुपमा डलन सडकन्छ /
र्पाईंको बच्चा कहााँ बस्ने भन्ने बारे र्पाईंहरु बीच सहमडर् भएमा यसलाई समझदारी पत्रमा उल्लेख गना सक्नन हुन्छ /
र्पाईंहरु बीच सहमडर् नभएमा यस्ता समझदारी पत्र र्यार गना मद्दर् चाडहएमा पाररवाररक काननन व्यवसायी जस्तो मध्यथिकर्ाा डसर्
सम्पका राख्न सक्नन हुन्छ/ र्पाईले अदालर्मा गएर न्यायाडिशबाट डनणाय पडन गराउन सक्ननहुन्छ /
हामीलाई आशा छ डक छन डिए पडछ वा पारपाचनके गरे पडछ बच्चाहरुको संरक्षण र पहुाँ च बारे कानननी जानकारी डदने राम्रो स्रोर्को रुपमा
यस रे डियो (पि् कास्ट) लाई पाउनन भयो होला / पारपाचनके वा छन िी सकेपडछ संरक्षकत्व र बालबच्चासंगको पहुाँ च बारे प्रश्न भएमा यस बारे
हाम्रो पि् कास्ट सनन्न समय डदनन होला /

न्यायािीशले बच्चा कहााँ राख्ने भन्ने डनणाय गना 'बच्चाको सबाा डिक डहर्' भडनने न्याडयक पररक्षण गदा छ / न्यायािीशले सािारणर्या: आमाबाबन
छन डिए पडछ वा पारपाचनके गरे पडछ बच्चाले दन वैडसर् सम्बन्ध राखेको राम्रो भनी ठान्दछ /
संरक्षकत्व र पहुाँ च राख्ने माडमलामा 'बच्चाको सबाा डिक डहर् ' पररक्षण गदाा डनम्न प्रकारका बनंदाहरु लाई ध्यानमा राख्दछ:
•

आमाबाबन र बच्चा बीचको सम्बन्ध

•

आमाबाबन र बच्चा बीचको भावनात्मक गााँ ठो

•

बच्चा कडर् समयसम्म स्थिर अवथिामा बसेको डियो

•

आमाबाबनले बच्चालाई हे रचाह गने र हुकाा उने आ-आफ्ना योजना

•

कननैकननै अबथिामा, बच्चाको डवचार र इच्छा बनझ्ने

•

पररवारको कननै सदस्य वा बच्चा माडि केही दन व्यावहार भए / नभएको

प्राय:जस्तो अवथिामा आमाबाबन दन वैसंग समय डबर्ाउं दा बच्चाहरुलाई फाइदा हुन्छ/ बच्चाहरुले दन वैसंग बराबर समय डबर्ाउनन पछा भन्ने
छै न र्र यस्तो बसाई अिापूणा हुननपछा / यडद कननै प्रकारको दन व्यावहार वा डहं सा वा अन्य कारण भए अदालर्ले पहुाँ चको सनपररवेक्षण गने
आदे श डदन सक्दछ /
हामीलाई आशा छ डक र्पाईंले यस रे डियो (पि् कास्ट) लाई डबच्छे द वा पारपाचनके पडछ बच्चाहरुको संरक्षण र पहुाँ च बारे कानननी जानकारी
डदने राम्रो स्रोर्को रुपमा पाउनन भयो होला / डबच्छे द वा पारपाचनकेबारे र्पाईंको केही प्रश्न भएमा हाम्रो पि् कास्ट सनन्न समय डदनन होला /
यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका प्रश्नहरु भए कृपया यी रे डियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको
कम्प्यनटर पहुाँ च भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला / र्पाईंलाई कानननी
सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८८२५८ मा सम्पका राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदा छ र कायाा लय सोमबार दे स्ख शनक्रबारसम्म डबहान ८:०० बजे दे स्ख
सााँ झ ५:०० सम्म (ई एस डट) खनल्दछ/ यो रे डियो सेवा डद ल फाउण्डे शन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक
सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्खएका सामग्रीहरुको सम्पूणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St.
Thomas Elgin ) ले डलन्छ /

