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ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਬਾਰ ੇਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 
 

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੈਿਮਲੀ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਜਦ$ ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਤ� 

ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤ$ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱੁਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਭਾਵ� ਇਕੱਠ1  ਨਹ2 ਰਿਹੰਦ ੇਪਰ ਉਹਨ� 

ਲਈ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨਹ2 ਿਨਭਾ5ਦ।ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆ ਂ

ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ੇਪਿਰਵਾਰ 

ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੀਨ� ਸ ਐਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ$ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ 

ਿਜਹੜਾ ਸਾਥੀ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ 

ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੀਨ� ਸ ਐਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕੋਲ 

ਬਕਾਇਆ ਸਪੋਰਟ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਉਹ ਕੰਮ ਦ ੇਮਾਲਕ ਨੰੂ ਮਾਪੇ 

ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਵੱਚ$ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਇਸ ਮੁਫਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ 

ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜ� 

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਿਹਰ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਸ�ਟਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ।ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟਨੇ� ਸ ਐਨਫੋਰਸਮ�ਟ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਹ2 ਿਦੰਦਾ। 
 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤ$ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨ1  ਕੈਨ1 ਡਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਿਬਆ ਂਅਤ ੇਕਈ 

ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ� ਨਾਲ ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵ।ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਜਦ! ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਿਬ#ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤ! ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ: ਨ� ਦ ੇਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 

ਫਾਰਮ ਤ ੇਉਹਨ� ਸੂਿਬਆ ਂਅਤ ੇਮੁਲਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ। 

 

ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੀਨ� ਸ ਐਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 

ਲਈ www.fmep.gov.bc.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜ� ਵੈਨਕਵੂਰ ਅਤ ੇਲੋਅਰ ਮੇਨਲ�ਡ ਿਵੱਚ 604 678-5670, ਿਵਕਟੋਰੀਆ 

ਿਵੱਚ 250 220-4040 ਤ ੇਅਤ ੇ;ਤਰੀ ਜ� ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ 250 434-6020 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 


