ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਐਨਫੋਰਸਮਟ ਪੋਗਰਾਮ
ਨਵ ਇਮੀਗਰਟ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤ" ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਤ" ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਤ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਜ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਬਿਟਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ# ਕੈਨ#ਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ- ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ ਅਿਧਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ:
ਅਫਰੀਕਾ

ਅਮਰੀਕਾ
ਦੱ ਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਮੇਤ ਿਡਸਿਟਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ,

ਿਜ਼ੰ ਬਾਬਵੇ

ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ, ਗੁਆਮ,

ਯੂਰਪ

ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੋਆ ਅਤੇ ਵਰਿਜਨ ਆਈਲ9 ਡਜ਼
ਆਸਟਰੀਆ

ਏਸ਼ੀਆ

ਚੈੱਕ ਿਰਪਬਿਲਕ

ਹਗਕਗ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ

ਜਰਮਨੀ

ਿਸੰ ਘਾਪੁਰ

ਿਜਬਰਾਲਟਰ

ਸ਼ਤ ਮਹਾਸਾਗਰ

ਨਾਰਵੇ

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ

ਸਲੋ ਵੈਕ ਿਰਪਬਿਲਕ

ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼

ਸਿਵੱ ਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਨੌਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼

ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ 8ਤਰੀ ਆਇਰਲ9 ਡ

ਕਵੀਨਜ਼ਲ9 ਡ

ਕੈਨ+ਡਾ

ਤਸਮਾਨੀਆ
ਐਲਬਰਟਾ

ਿਵਕਟੋਰੀਆ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਿਨਊ ਬਰੱ ਨਜ਼ਿਵੱ ਕ

ਿਫਜ਼ੀ

ਿਨਊਿਫਨਲ9 ਡ ਅਤੇ ਲੈ ਬਰੇਡਾਰ

ਪਪੂਆ ਿਨਊ ਿਗਨੀ

ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼

ਿਨਊਜ਼ੀਲ9 ਡ ( ਕੁੱ ਕ ਟਾਪੂਆਂ ਸਮੇਤ)

ਨ<ਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ
ਨੂਨਾਵਟ
ਓਨਟੈਰੀਓ
ਿਪੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲ9 ਡ
ਕੁਬੈੱਕ
ਸਸਕੈਚਵ

ਕੈਿਰਬੀਅਨ
ਬਾਰਬੇਡਸ ਦਾ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਿਨਰਭਰ ਇਲਾਕੇ
ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਸੱ ਪੋਰਟ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ।

ਯੂਕੌਨ ਟੈਰੀਟਰੀ
ਫੈਿਮਲੀ ਮੇਨਟੀਨAਸ ਐਨਫੋਰਸਮ9ਟ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ www.fmep.gov.bc.ca `ਤੇ ਜਾਓ ਜ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਤੇ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ9 ਡ ਿਵੱ ਚ604 678-5670, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱ ਚ 250 220-4040 ਤੇ ਅਤੇ 8ਤਰੀ ਜ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ
250 434-6020 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

