ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਐਨਫੋਰਸਮਟ ਪੋਗਰਾਮ
ਨਵ ਇਮੀਗਰਟ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੈਿਮਲੀ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਜਦ$ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਜ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ ਤ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤ$ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਭਾਵ ਇਕੱ ਠ1 ਨਹ2 ਰਿਹੰ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨ
ਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹ2 ਿਨਭਾ5ਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੀਨਸ ਐਨਫੋਰਸਮਟ ਪੋਗਰਾਮ ਤ$ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੀਨਸ ਐਨਫੋਰਸਮਟ ਪੋਗਰਾਮ ਕੋਲ
ਬਕਾਇਆ ਸਪੋਰਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਪੇ
ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਵੱ ਚ$ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਫਤ ਪੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱ ਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਸਟਰ ਉਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਐਨਫੋਰਸਮਟ
ਪੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਹ2 ਿਦੰ ਦਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱ ਕ ਮਾਪਾ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤ$ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨ1 ਕੈਨ1ਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ ਕਈ
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਜਦ! ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਿਬ#ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤ! ਬਾਹਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ: ਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ
ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨ ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਪਬੰਧ ਹੈ।
ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੀਨਸ ਐਨਫੋਰਸਮਟ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ
ਲਈ www.fmep.gov.bc.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ ਡ ਿਵੱ ਚ 604 678-5670, ਿਵਕਟੋਰੀਆ
ਿਵੱ ਚ 250 220-4040 ਤੇ ਅਤੇ ;ਤਰੀ ਜ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ 250 434-6020 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

