
 
 

 اور طالق: 
ی

 علیحدگ

 

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 متعلق  یات آپ یک صورت حال ےس متعلق قانوتی  مشورہ یک حیثیت نہیں رکھئی معلومات فراہم کربی کا  نشر

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

۔   جآ
ی

 ےک بارے میں گفتگو کریں ےک
ی

؟  ہم اونٹاریو میں طالق اور علیحدیک  یا طالق حاصل کربی ےک بارے میں غور کر رہے ہیں
ی

کیا آپ علیحدیک

۔    اگر ایسا ہے تو اس ےکتمام  ممکنہ اقدامات کو جاننا اور سمجھنا بہت وری ہے  ضی

 اختیار کرنا ہے ۔ علیحدہ ہو جاتی کا مطلب ہے کہ آپ ایسا طرِز عمل اپنا لینی ہیں کہ آپ اپن
ی

ا رشتہ  طالق حاصل کربی ےک لئے پہال قدم علیحدیک

 ےک لئے 
ی

؛ علیحدیک  یک تاری    خ ےط کر لیئی چاہنے
ی

۔ آپ کو اپنی ساتیھ ےک ساتھ مل کر علیحدیک ایک تاری    خ پر متفق   اور تعلق ختم کر لینا چاہنی ہیں

وری ہے جہاں ےس آپ یک  وعات ہو جاتے ہونا بہت ضی  یک شر
ی

 جب     علیحدیک
ی

۔ آپ ےک علیحدہ ہوبی یک تاری    خ مثال ےک طور پر وہ تاری    خ ہویک
ی

یک

، مل کر کھانا کھاتی  یا پھر اکٹھے چھٹیاں   ۔آپ تی ایک یہ کمرے میں اکٹھے سوبی جب آپ ایک تاری    خ پر متفق ہو جائیں تو    گزارنا بند کر دیا ہے

، اس عام   کا معاہدہ لکھ سکئی ہیں
ی

ا کہ آپ طالق ےک عمل ےک دوران پیدا ہوبی واےل مسائل میں کیا طرِز عمل میں یہ درج ہوگدستاویز علیحدیک

 ےک معاہدہ کا نمونہ
ی

۔ آپ علیحدیک
ی

۔ طالق   ےس حاصل کر سکئی ہیں  (steps to justice website) سٹیپس ٹو جسٹس ویب سائٹ  اپنائیں ےک

 اختیار کئے ہوجاتب تک نہیں دی 
ی

 جب تک آپ  کو اپنی ساتیھ ےس علیحدیک
ی

 ،بے کم از کم ایک سال کا عرصتے یک
ی

۔ علیحدیک طالق  ہ نہ گزر جاتے

 ےک بعد ایک سال مکمل ہوبی ےس پہےل یہ طالق یک    سبب  انتہاتے عام  یک
ی

۔ لیکن کبیھ کبیھ شاذ ونادر ایےس مواقع بیھ آجاتی ہیں کہ علیحدیک ہے

  بدکاری، ذہئی یا جسماتی تشدد ہو۔ عل  درخواست دی جا سکئی ہے اگر طالق یک وجہ  
ی

وری  شمار  یحدیک کربی ےک لئے علیحدہ گھروں میں رہنا ضی

 ۔  نہیں ہے 

 اہم فیصےل اور  یا ایک بار  جب آپ 
ً

۔ آپ کا ساتیھ علیحدہ ہوبی یا طالق دینی کا فیصلہ کر لیں تو آپ کو الزما
ی

یں کرتی ہوں یک ی   پسندیدہ چتں

بچوں یک دیکھ بھال کون کرے گا اور ان کو کہاں رہنا ہوگا؟ آپ ےک   ؟ اگر آپ یک اوالد ہے تو  مثال ےک طور پر ، خانداتی گھر میں کون رہے گا 

؟ وہ تمام جائداد اور دوشی   موجود ؟ بچوں اور آپ ےک ساتیھ ےک لئے کس قسم یک مایل مدد  فیصےل کون کرے گا  بارے میں بچوں ےک 
ی

ہویک

کہ ملکیت ہوں اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہوگا؟ اگر آپ کی یں جو دونوں یک مشتی ی نیڈا ےک شہری نہیں ہیں تو آپ کو یہ بیھ سوچنا ہوگا  چتں

 یا طالق چاہنی ہیں تو آپ کا ساتیھ آپ کو ملک بدر    حاالتاسٹیٹس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ بعض  کہ آپ ےک امیگریشن  
ی

میں اگر آپ علیحدیک

چھوڑبی پر مجبور کرنا ۔ آپ کا ساتیھ آپ کو خود   کربی کا تقاضا بیھ کر سکتا ہے ، کینیڈا ےس اخراج یا ملک بدری کا مطلب ہے زبردسئی ملک 

کیس کو بیھ طاقت ےک استعمال ےس کینیڈا ےس واپس چےل جاتی پر مجبور کر    ےک با اختیار لوگملک بدر نہیں کر سکتا ضف وفاقی امیگریشن 

ی  ۔ اگر آپ کینیڈا ےک شہری نہیں ہیں تو کیس قانوتی ماہر ےس بات کریں تا کہ آپ کو عیں اپئی صورت حال ےس متعلق صحیح معلومات   سکئی ہیں

۔   یا نہیں
ی

 یا طالق آپ ےک امیگریشن یک درخواست پر اثر انداز ہویک
ی

۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ علیحدیک  مل سکیں

 

 



 
 

وری ہے کہ شادی شدہ ساتیھ ےس علیحدہ ہوبی اور بغتں شادی ےک اکٹھے رہنی واےل ساتیھ ےس علیحدہ ہوبی میں بہت  یہ  بات سمجھنا بیھ ضی

۔ مثال ےک طور پر اگر آپ یک اپنی ساتیھ ےس باقاعدہ شادی  ہو چیک ہے تو آپ خالص خانداتی جائداد میں مساویانہ حصہ مانگ سکئی   فرق ہے

۔ جب تک کہ یا تو وہ جائداد دونوں ےک نام   ہیں لیکن شادی ےک بندھن ےس منسلک نہیں ہیں ان کا جائداد میں حصہ کا حق ایک جیسا نہیں ہے

 یک ہو۔ شادی شدہ یا محض ساتھ رہنی واےل ساتیھ دونوں یہ ساتیھ یک مایل مدد کا مطالبہ
ی

کر    پر ہو یا ان دونوں تی مل کر اس ےک لئے ادائییک

۔     سکئی ہیں

۔ طالق  اپئی   عدالت میں درخواست دینا ہوتی ہے
ً

 طالق کا عمل مکمل کربی اور قانوتی طور پر  اپنا شادی کا رشتہ ختم کربی ےک لئے  آپ کو الزما

ر کورٹ آف جسٹس  َ ر کورٹ آف جسٹس یا فیمیل کورٹ برانچ آف دی ُسپتں َ  Superior Court of Justice or)یک درخواست ضف ُسپتں

Family Court branch of the Superior Court of Justice)   ۔ ضف ایک شخص یہ کو درخواست میں یہ جمع کراتے جا سکئی ہے

 جہاں آپ یک  
ی

۔ طالق یک کارواتے اس میونسپلئی میں مکمل ہویک جمع کرانا الزیم ہے لیکن آپ مل کر یہ کام کربی کا فیصلہ بیھ کر سکئی ہیں

۔    رہائش ہے

 

 اس وقت کرتی ہوتی ہے جب طالق یک  
ی

۔ پہیل ادائییک اونٹاریو میں طالق حاصل کربی ےک لئے آپ کو عدالت یک فیس الزیم ادا کرتی ہوتی ہے

۔ عدالت یک اضاقی فیس طالق کا معاملہ عدالت ےک جائزہ لینی ےس قبل ادا کرتی  ہوتی ہے ۔ یہ بات سمجھنا بہت   درخواست جمع کراتے جاتے

وری ہے کہ ۔ اگر آپ وکیل ےس مدد حاصل کربی   ضی یہ فیس محض عدالت میں مقدمہ چالتی اور کاغذی کارواتے مکمل کربی ےس تعلق رکھئی ہے

 ہیں تو یہ آپ ےک لئے حصول طالق کو بہت زیادہ مہنگا سودا کر دے گا۔  

 

 ےس متعل
ی

یات آپ ےک لئے اونٹاریو میں طالق یا علیحدیک ۔  ہم امید کربی ہیں کہ یہ صوتی نشر
ی

ق قانوتی معلومات فراہم کربی کا مفید ذریعہ ہوں یک

 یا طالق ےک بعد بچوں یک تحویل اور رساتے ےس متعلق کوتے سوال ہو تو برابے مہرباتی تھوڑا وقت نکال کر اس 
ی

  اگر آپ ےک ذہن میں  علیحدیک

۔   یات سماعت فرمائیں  عنوان پر موجود ہماری صوتی نشر

 

س خدمآپ ےک ذہن میں کوتے سوال ہے    اگر اس موضوع ےس متعلق ابیھ بیھ
ُ

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

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

، مدد یا نمائندیک

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

۔  ےس زائد  300یک  یاتزبانوں میں مدد 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

