
 
 

   تحویل اور رسائ  

 

یات اس لئے بناتے گئے ہیں تا کہ اس بارے میں آپ یک    ،اس ےس قبل ےک آپ دستخط کریں   یات  میں خوش آمدید۔ یہ صوتی نشر صوتی نشر

۔ اگر آپ کو صحیح طور پر  علم ہو کہ آپ ےک حقوق  اور ذمہ معلومات بہتی بنا سکیں کہ اونٹاریو ےک صوبے میں آپ ےک قانوتی حقوق کیا ہیں

وری ہے کہ ۔ یہ جاننا بہت ضی  پر اثرانداز ہو سکئی ہیں
ی

صوتی   داریاں کیا ہیں تو آپ اپنی لئے چناؤ کر سکئی ہیں جو کہ کینیڈا میں آپ یک زندیک

، یہ محض عام قانوتی مسائل ےس مت یات آپ یک صورت حال ےس متعلق قانوتی  مشورہ یک حیثیت نہیں رکھئی علق معلومات فراہم کربی کا  نشر

۔   ذریہ ہیں جو آپ یک صورِت حال پر الگو ہو تی ہیں

۔ 
ی

 یا طالق یک صورت میں بچوں یک تحویل اور رساتے ےک بارے میں بات کریں ےک
ی

 آج ہم اونٹاریو میں جوڑے یا ساتیھ یک علیحدیک

 اختیار کربی یا  اپنی ساتیھ کو طالق دینی 
ی

 کہ  اگر آپ اپنی ساتیھ ےس علیحدیک
ی

ہیں اور آپ دونوں یک اوالد ہے تو آپ ےک ذہن میں سوال ہوں ےک

۔ تحویل کا مطلب ہے کہ بچوں ےک بارے میں اہم فیصےلکربی کا قانوتی حق  
ی

 اور وہ کس ےک ساتھ اور کہاں رہیں ےک
ی

د ہوں ےک بچے کس ےک ُستر

۔ مثال ےک طور پر وہ   ؟ وہ کس مذہئے عقیدہ اور طریق عمل یک رکھنا کہ بچوں یک دیکھ بھال اور نشوء نما کیےس کرتی ہے
ی

کس اسکول جائیں ےک

۔ آپ    اور ان یک صحت یک نگہداشت ےس متعلق فیصےل کون کرے گا۔ تحویل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ کس ےک ساتھ رہتا ہے
ی

وی کریں ےک پتں

 ےک بعد بچہ کس ےک س
ی

 یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ طالق یا علیحدیک
ً
۔ اس کو اپنی بچے یک رہائش کا فیصلہ کرنا  اور آپ ےک ساتیھ کو الزما اتھ رہتا ہے

۔  ۔ بچے یک رہائش کا فیصلہ کرنا ان یک تحویل ےس مختلف ہے  کہنی ہیں

د ہیں اور آپ وہ واحد فرد ہیں جو بچے ےک بارے میں فیصلہ کر سکئی ہیں اس ےک باوجودبچے آپ اور آپ   ےک  مثال ےک طور پر، اگر بچے آپ ےک ستر

۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ یہ ےک ساتھ رہ رہا ہو لیکن آپ اور آپ ےک ساتیھ دونوں  ساتیھ ےک ساتھ  برابر مدت ےک لئے قیام کر سکئی ہیں

کہ طور پر بچے یک تحویل کا حق رکھنی ہوں اور اس ےک لئے اسکول، مذہئے عقائد اور صحت یک دیکھ بھال ےک لئے انتخاب کربی ےک اہل  مشتی

کہ تحویل    بچے ےک ساتھ " مساوی وقت "  گذاریں۔ ہوں۔  مشتی
ً
وری نہیں کہ الزما  کا مطلب ضی

۔ بنیادی رہائش گاہ کا مطلب ہے وہ   گھر جہاں  آپ کا بچہ جہاں عمویم طور پر زیادہ وقت گزارتا ہے اےس بچے یک بنیادی رہائش گاہ قرار دیا جاتا ہے

د ہے تو آپ کا گھر بچے یک بنیادی ر  ۔ اگر والدین ہوبی یک حیثیت ےس مکمل طور پر بچہ آپ ےک ستر ہیں ہائش گاہ  بچے زیادہ عرصہ یا تمام وقت رہنی

۔  
ی

 ہوگا اور دورسے ساتیھ کو والدین ہوبی ےک ناےط بچے تک عمویم رساتے حاصل ہویک

 

 

 

 

۔ ہو سکتا ہے اییس صورت ےک باوجود ایک گھر   کہ رہائش کا مطلب ہے جب آپ ےک بچے برابر عرےص ےک لئے دونوں والدین ےک پاس رہیں مشتی

 بنیادی رہائش یک حیثیت رکھے اور دورسا  ثانوی۔  

 



 
 

۔ اگر آپ اور آپ ےک ساتیھ متفق ہوجائیں کہ  آپ ےک بچے تی کہاں رہنا ہے ، تو آپ یہ بات معاہدے م  یں تحریر کر سکئی ہیں

 

اگر آپ متفق نہیں ہو سکئی تو آپ ایک خانداتی قانوتی ماہر جیسا کہ ثالث ےس مشورہ ےل سکئی ہیں جو آپ ےک معاہدہ کربی میں مددگار ہو 

۔    -سکتا ہے    آپ عدالت بیھ جا کر جج ےس فیصلہ کربی کو کہہ سکئی ہیں

 

۔ عام طور پر جج یہ  جج ایک قانوتی جانچ کرتا ہے جےس "بچے کا بہتی  ین مفاد" کہا جاتا ہے اس یک مدد ےس وہ ےط کرتا ہے کہ بچے کو کہاں رہنا ہے

 ےک بعد اپنی دونوں والدین ےس تعلق رکھے۔ 
ی

 تصور کرتا ہے کہ بچے ےک لئے بہتی ہے کہ وہ طالق یا علیحدیک

 

ین مفاد یک جانچ ےک  تحویل :  جییس  ان معامالت میں  یا رساتے ےک لئے بچے ےک بہتی  باتوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے

 دونوں والدین میں ےس ہر ایک کا بچے ےس تعلق  •

  اور بچے ےک درمیانوالدین دونوں میں ےس ہر ایک   •
ی

 جذباتی وابستگ

 کتنا عرصہ بچہ مستحکم صورت حال میں رہا ہے  •

 والدین میں ےس ہر ایک ےک بچے یک دیکھ بھال اور نشونما ےک لئے منصوبہ بندی  •

 ال میں بچے ےک خیاالت اور خواہش بعض صورت ح •

 رے سلوک کا نشانہ بنا ہو۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ خاندان کا کوتے فرد یا بچہ بُ  •

 

وری نہیں کہ دونوں ےک ساتھ برابر وقت گزا ۔ یہ ضی را  زیادہ تر صورت حال میں بچے یک بھالتے دونوں والدین ےک ساتھ وقت گزاربی میں ہوتی ہے

۔   ی ہونا چاہنے  جاتے لیکن یہ وقت معئی ختں

۔  اگر بچہ برے سلوک کا نشانہ بنا ہو یا تشدد اور اس قسم کا اندیشہ ہو تو عدالت زیِر نگراتی رسا   تے کا حکم دے سکئی ہے

 ےک بعد بچے یک 
ی

یات کو آپ تی طالق یا علیحدیک اور رساتے ےس متعلق قانوتی معلومات فراہم کربی   تحویلہم امید کربی ہیں کہ اس صوتی نشر

 یا طالق ےس متعلق سوال ہو تو برابے مہرباتی وقت نکال کر اس موضوع ےک تح
ی

ت  میں بہت عمدہ ذریعہ پایا ہو گا۔ اگر آپ ےک ذہن میں علیحدیک

۔  یات بیھ سماعت فرمائیں  صوتی نشر

س خدمال ہے  اگر اس موضوع ےس متعلق ابیھ بیھ آپ ےک ذہن میں کوتے سو 
ُ
ادارے ےس رابطہ کریں جس تی    ےک دفتی یا  ت  تو برابے مہرباتی آپ ا

یات ےک بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ یک رساتے کمپیوٹر تک ہے تو آپ  پر جا کر   settlement.orgیا  stepstojustice.caآپ کو اس صوتی نشر

۔ اگر آپ کو پہےل ےس معلوم ہے   ورت ہے تو برابے مہرباتی   کہ آپ کو قانوتی مشورہمزید معلومات حاصل کر سکئی ہیں   یک ضی
ی

، مدد یا نمائندیک

قی معیاری وقت  (بچے    5بچے ےس شام    8پتں ےس جمعہ صبح    لیگل ایڈ اونٹاریو ےس پر رابطہ کر ےک دنیا بھر    1-800-668-8258تک اس نمتے     )مشر

۔ زبانوں میں  ےس زائد  300یک  یاتمدد حاصل کر سکئی ہیں ےک    (Law Foundation of Ontario) ال فاونڈیشن آف اونٹاریو  یہ صوتی نشر

اس ےک تمام مواد یک مکمل طور پر   (YWCA St. Thomas-Elgin)    ایلجن - واتے ڈبلیو یس اے تھامس مایل تعاون ےس پیش یک جا ریہ ہیں اور 

 ۔  ذمہ دار ہے 

tel:+18006688258

