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  کيا آپ کو چائلڈ سپورٹ ميں مدد چاہيئے؟

جب والدين ط4ق ليتے ہيں يا عليحده ہو جاتے ہيں تو برٹش کولمبيا فيملی '  بچوں کے بہترين انٹرسٹ 
اس کامطلب ہے کہ والدين کو اپنے بچو ں کے لئے معاشی   ہے۔   دھيان ميں رکھتاکو سب سے زياده 

  مدد جاری رکھنا ہوتی ہے چاہے وه ساتھ نہ بھی رہتے ہوں۔  

تحت ذمہ دارياں نہيں نبھاتے ۔   جب چائلڈ سپورٹ  کےبعض اوقات والدين اپنے چائلڈ سپورٹ آرڈر 
کرنے کے پروگرام سے مدد م 'گو تو گھر والے فيملی مينٹی ننس حک حاصل کرنے ميں مسائل ہوں

فيملی مينٹی ننس اينفورسمنٹ پروگرام  کے پاس قانونی طاقت ہوتی ہے تاکہ   حاصل کر سکتے ہيں۔  
بقايا سپورٹ پيمنٹ  وصول کر سکيں۔  مث4ً  وه م4زمت دينے والے سے  والدين کی تنخواه ميں سے 

  براِه راست ادئيگی کی کٹوتی کروا سکتے ہيں۔

م ميں شموليت کے لئے پہلے والدين کے پاس ليگل سپورٹ آرڈر  يا  سپورٹ کا اقرار اس مفت پروگرا
نامہ  ضروری ہے  جو کہ برٹش کولمبيا کورٹ  ميں جمع کرايا جا چکا ہو۔    چائلڈ سپورٹ آرڈر يا  

گھر والوں کو ماہرانا قانونی مدد يا ص4ح لينا سپورٹ کا اقرار نامہ  حاصل کرنے ميں مدد کے لئے 
چاہيئے۔  فيملی جسٹس سينٹر معلومات اور مدد دے سکتے ہيں۔  فيملی مينٹی ننس اينفورسمنٹ پروگرام 

  کے پاس قانونی مدد  يا چائيلڈ سپورٹ آرڈرز  دينے کی اہليت نہيں ہے۔  

بعض اوقات والدين ميں  سے ايک برٹش کولمبيا سے باہر رہتا ہے  ۔  گورنمنٹ کے پاس تمام دوسرے 
کئی غير ممالک کے ساتھ مراسم ہيں تاکہ چائلڈ سپورٹ کی چائلڈ سپورٹ کی ذمہ داريوں صوبوں اور 

چائلڈ سپورٹ حاصل کرنا جب کہ والدين      :ايک الگ حقائق کا پرچہ   کا تعاقب کيا جا سکے۔
ميں مختلف صبوں اور ممالک کے ناموں کی لِسٹ   برٹش کولمبيا سے باہر ہو ميں سے ايک

   شامل ہے جن کے ساتھ يہ مراسم ہيں۔  

   www.fmep.gov.bc.ca        ميں داخلہ لے سکتے ہيں  يا آپ فيملی مينٹی ننس اينفورسمنٹ پروگرام 

پر وينکور ميں اور  لوور       5670-678-604يا       پر جا کر مزيد معلومات حاصل کر سکتے ہيں
      6020-434-250يا شمال  اور اندرون ع4قوں ميں           4040-220-250مين لينڈ، ِوکٹوريہ   ميں   

  ۔پر  فون کر کے حاصل کر سکتے ہيں 


