فيملی مينٹی ننس اينفورسمنٹ پروگرام
نئے اميگرينٹس کے لئےحقائق کا پرچہ

چائلڈ سپورٹ کی وصولی جبکہ والدين ميں سے ايک برٹش کولمبياسے باہر رہتا ہو
کبھی کبھار پہلے خاوند يا بيوی  ،يا والدين ميں سے کسی ايک سے جو کہ برٹش کولمبيا سے باہر رہتا ہو
زوجگی مدد لينا مشکل ہو سکتا ہے۔ بچوں اور زوجہ کی مدد اور ذمہ دارياں نبھانے کو يقينی بنانے کے لئے
برٹش کولمبيا نے باقی تمام کينيڈا کےصوبوں اور عالقوں سميت اور کچھ ممالک کے ساتھ معامالت طے کئے
ہوئے ہيں۔
ان بندوبستوں کا مطلب ہے کہ بچے اور زوجہ کی مدد کے احکامات کو ان عالقوں ميں الگو کيا جاسکے۔
مندرجہ ذيل ،صوبوں اور ممالک کی فہرست ہے جہاں اس قسم کا بندوبست برٹش کولمبيا کے ساتھ ہے:
يونائٹڈ سٹيٹ آف امريکہ
تمام يونائٹڈ سٹيٹس بشمول ڈ،سٹرکٹ آف کولمبيا ،پيورٹو
ريکو ،گوام ،امريکی سموآ اور يونائٹڈ سٹيٹس ورجن آئی
لينڈ
ايشيا
ہانگ کانگ ،مخصوص ايڈ منسٹريٹِو ريجن
ريپبلک آف ِسنگا پور
پيسيفک اوشن
آسٹريلين کيپيٹل ٹيريٹوری
نيو ساؤتھ ويلز
ناردرن ٹيريٹوری
کوينز لينڈ
تاسمينيا
ِوکٹوريہ
ويسٹرن آسٹريليا
فی جی
انڈيپنڈنٹ اسٹيٹ آف پاپوا نيو ِگنی
نيوزی لينڈ )بشمول ُکک آئی لينڈز(
کيريبئين
آئی لينڈ آف باربيڈوز اور اس کے محکوم عالقے
برٹش کولمبيا کی حکومت ان عالقوں کی تعداد کو بﮍھانے
پر کام کر رہی ہے جس سے سپورٹ آرڈر کو الگو کرنے
ميں مدد مل سکتی ہے۔

افريقہ
ريپبلک آف ساؤتھ افريقہ
ريپبلک آف ذمبابووی
يورپ
ريپبلک آف آسٹريا
چيک ريپبلک
فيڈرل ريپبلک آف جرمنی
جبرالٹر
کنگڈم آف ناروے
سلو ويک ريپبلک
سوس کنفيڈريشن
ِ
يونائٹڈ کنگڈم آف گريٹ برٹين اينڈ ناردرن آئيرلينڈ
کينيڈا
البرٹا
مينی ٹوبا
برنزوک
نيو
ِ
نيو فاؤنڈ لينڈ اينڈ ليبرے ڈور
نارتھ ويسٹ ٹيری ٹريز
نو وا سکوشيا
ننا وٹ
انٹيريو
پرنس ايڈورڈ آئی لينڈ
کيوبيک
سسکيچ وان
يوکان ٹيری ٹری

اس مضمون پر اور ديگر مربوط فيملی مينٹی ننس اور اينفورسمنٹ پر مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئے
 www.fmep.gov.bc.caپر جائيے يا وينکور ميں  604-678-5670اور لوئير مين لينڈ ميں
 250-220-4040پر فون کيجئے يا شمال اور جنوب ميں  250-434-6020پر فون کيجئے۔

