ਨਵ8 ਪ9ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸੀ (Mediation)
ਿਕਸ
ਿਕਸਨੂੰ ਕਿਹ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ?

ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ

ਸਾਲਸੀ ਿਕਸਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ? ਸਾਲਸੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅ
ਅੰ ਦਰ
ਰ ਝਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਿਵਹਾਰਕ, ਿਵੱ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ

ਗੁਪਤ ਅਮਲ ਹੈ।

ਸਾਲਸੀ ਿਵੱ ਚ, ਦੋਵ8 ਿਧਰ ਿਕਸੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਸਾਲਸ ਦੀੀ ਮ
ਮਦਦ ਨਾਲ
ਾਲ ਆਪਣ
ਆਪਣੇ ਮਤਭੇ
ਮਤਭਦ ਹੱ ਲ ਕਰਨ
ਕਰ ਦੀੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੀਆਂ
ਕਰ ੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲਸੀ ਿਕ?
•

ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤੀ
ਅ ਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ#
ਾਲ# ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮ
ਕੰ ਮ ਹੁ
ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ।
ਹੈ।

•

ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ
ਅ ਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਨਾਾ ਜਾਣ ਦਾਾ ਇੱ ਕ ਬਦਲਵ
ਬ ਲਵ ਤਰੀਕਾ ਹ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਿਨਜੀ
ਜੀ ਅਤ
ਅਤੇ ਅ
ਅਦਾਲਤ
ਾਲਤ ਨਾਲ#
ਾਲ# ਘੱ ਟ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਹੁੰਹੁਦਾਾ ਹੈ।

•

ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ
ਾਲ ਫੈਸਲੇ
ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਸਕ ਹਨ
ਹ ਜੋ ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ? ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸੀ, ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱ ਚ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਮ
ਮਦਦ ਕਰਦੀ
ਕਰ ੀ ਹੈ।
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਕੌ ਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜ ਤਲਾਕ ਲਣ
ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ
ਲ
ਲੈ
ਲਣ
ਣ ਲਈ ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਕਾ,ਸਲਰ ਅਤੇ
ਅਤ ਮੀਡੀਏਟ ਬੀ ਸੀ ਮ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕ
ਸਕਦਾਾ ਹੈ।

ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਕਾਸਲਰ ਕੌ ਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ? ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਕਾ,ਸਲਰ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸ ਹੁ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਹ ਜੋ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀੀ
ਪਰਵਿਰਸ਼ ਅਤੇ
ਅਤ ਬੱ ਚੇ
ਚ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰ
ਸਬਧੀ
ਧੀ ਮਤਭ
ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀੀ ਮ
ਮਦਦ ਕਰ
ਕਰਦੇ ਹ
ਹਨ।।

ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਕਾਸਲਰ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ? ਜਦ# ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ
ੀਆਂ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀਆਂ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਿਜਵ8: ਬੱ ਚਾ ਿਕਸ ਨਾਲ
ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਮ ਜ ਿਪਉ ਨੂੰ ਕਦ# ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ
ਅਤੇ ਬੱ ਚ
ਚੇ ਦੀੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਲਈ ਿਕ
ਿਕੰ ਨ1 ਪੈਸੇ ਿਿਦੱੱ ਤ
ਤੇ ਜਾਣਗ
ਜਾਣਗੇ ਆਿ
ਆਿਦ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ
ਕਰ ਲਈ
ਤੁਸ2 ਫੈ
ਫਿਮਲੀ
ਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਕਾ,ਸਲਰ ਨਾਲ
ਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਵ
ਸੇਵਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨ

ਮ4ਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹ2 ਦੱ ਿਸਆ ਜਦਾ।
ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਕਾਸਲਰ ਨਾਲ ਮ# ਿਕਵ$ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ% ? ਇੰ ਕੁਆਇਰੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ 604-660-2421 ‘ਤ
ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ
ਆਪਣ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਸ4ਟਰ ਬਾਰੇ
ਬਾਰ ਪੁੱ ਛੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.Clicklaw.bc.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਸ4ਟਰ ਦੀ
ਭਾਲ਼ ਕਰੋ।

ਮੀਡੀਏਟ ਬੀ ਸੀ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ? ਮੀਡੀਏਟ ਬੀ ਸੀ ਗੈਰ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹ
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਝਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ
ਅਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ
ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ
ਅਤ ਵਾਜਬ ਬਦਲ
ਬ ਲ ਿਦੰ
ਿ ਦੀੀ ਹੈ। ਫੈਿਮਲੀ ਲਾਅ ਐਕਟ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ
ਕਰ ਲਈ ਕੁਆਿਲਫਾਈਡ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MediateBC.com ‘ਤੇ ਕੁਆਿਲਫਾਈਡ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਦੀੀ ਸਚੀ
ਸੂਚੀ ਿਿਦੱੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਾਲਸ ਘੰ
ਘਿਟਆਂ
ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ
ਾਲ ਜ ਪੂਰੇ ਿਿਦਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ
ਾਲ ਪੈਸੇ ਲ4 ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਸੀ ਘੱ ਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਹੁਦੀੀ ਹੈ
ਹ ਅਤੇ
ਅਤ ਅਦਾਲਤ
ਅ ਾਲਤ
ਨਾਲ# ਛੇਤੀ ਿਨਬੇੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਏਟ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਿਕਵ$ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ%?
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 604-681-6050 | 1-800-713-0433. ਵੈਬਸਾਈਟ www.MediateBC.com ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ ਪਿਹਲ% ਿਕਹੜੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ%?
•

ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨ1ਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਸ2 ਚੰ ਗੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।

•

ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ# ਪਿਹਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਸਮ ਕੱ ਢੋ ਤ ਜੋ ਤੁਸ2 ਉਨ? ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱ ਸ ਸਕੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

•

ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮ ਕੱ ਢੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

•

ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਤ# ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਹੱ ਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।
o

ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱ ਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ।

o

ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਸ2 ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਿਕ, ਨਹ2। ਿਕਸੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱ ਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ
ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹੋ।

o

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਿਕ ਦੋਵ ਿਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤ ਛੱ ਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵ ਿਧਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

•

•

ਆਪਣੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
o

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਸਾਰ।

o

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ/ਜ ਤਾਰੀਖ਼

o

ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ

o

ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮ4ਟ/ਿਨਜੀ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮ4ਟਸ

o

ਸਰਮਾਇਆ/ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬ4ਿਕੰ ਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

o

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਕਣ

o

ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ)

ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ9ਬੰਧ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ‘ਚ ਉਨ? ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਿਲਆਓ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਅੰ ਗ,ੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਜ% ਸਮਝਣੀ ਨਹ0 ਆਦੀ ਹੈ ਤ% ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ4ਬਰ ਹੋ
ਂ ਇੰ ਟਰਪ9ੈਟਰ ਆਫ਼ ਬੀਸੀ ਨੂੰ 604-684-2940 ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਟਰਸਲੇ ਟਰਜ਼ ਐਡ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.STIBC.org ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਕਨ*ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬ,ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਿਮਲੀ ਫੰ ਿਡਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।

