
मेरा ब�ाह�को के अ�धकार छ ?

पा�रवा�रक कानून ऐन अ�तग�त, ब�ाह�को
��येक अ�भभावकह�सँग एक मह�वपूण� र
अथ�पूण� स�ब� रहेको ��छ । यो तपाई र
तपाईको ब�ाह�को ला�ग के अथ� �न स�छ
भ�े कुरा तपाईको प�रवारको प�र��ती र
स�ब�मा �नभ�र गद�छ । ब�ाको इ�ा/चासो
अनुसारको काय� गनु� अ�भभावकह�को
�ज�मेवारी हो । यसको मतलब यो प�न हो �क
अ�भभावक �यब�ामा ब�ा कुनै प�न
��तबाट सुर��त छ भ�े कुरामा �यान के���त
गनु�पद�छ ।.

अ�भभावक �यव�ा र
को�भड—१९

अ�य अ�भभावक वा हेरचाहकता�को साथ ब�ने ब�ाको गुमेको समय पुरा गन� लगाऊछ;
नयाँ आदेश जारी गन� स�नेछ; वा
�यहाँ अ�धक ग�ीर प�रमाणह� �न स�छन्, ज�तै अ�य अ�भभावक वा हेरचाहकता�को कानूनी खच�ह� �तराउने,
ज�रवाना �दने, अथवा अपरा�धक आरोप लगाउने ।

तपाईले आ�नो अदालतको आदेशह�को पालना गन� पद�छ जबस�म तपाईसँग आदेश पालना नगन� उ�चत बाहाना  
 छैन । य�द तपाई अदालतको आदेश पालना गनु� भएन भने अ�य अ�भभावक वा हेरचाहकता�ले आ�नो मु�ा
अदालतमा लान स�छ । �यसप�छ अदालतले तपाईको बाहाना उ�चत छ वा छैन भ�े कुराको �नण�य गद�छ ।
य�द अदालतले तपाईको अदालतको आदेशको पालना नगन� बाहाना उ�चत नभएको �नण�य गरेको ख�डमा अदालतले:

य�द को�भड—१९ ��तब�को कारण तपाईको पा�रवा�रक अदालतको आदेश पालना गन� स�व भएन भने फरक
�यव�ाको लागी छलफल गन� स�नु�नेछ । ‘म कसरी फरक �यव�ाको कुराकानी गन� स�छु?’ अक� पृ�मा हेनु�होस् ।

य�द म सँग पा�रवा�रक कानून अदालतको आदेश छ भने, के मैले �तनीह�को पालना
गनु�पद�छ?

हमीदासँग अदालतको यो आदेश छ �क उनका �ई
ब�ाह� उनीसँगै ब�छन् र हरेक �कुल �बदामा एक
ह�ताको ला�ग बुवासँग ब�छन् । बुवा त�मा�नयामा ब�ने
भएकोले को�भड—१९ ��तब�का कारण ब�ाह�का
ला�ग हाल या�ा गन� स�व छैन । 
हमीदा र बुवा इमेल माफ� त सहमती जनाउँछन् �क
त�मा�नयामा या�ा  ��तब�मा �कुलको छु��को समय
�नल�बलन ग�रनेछ जब �यस �ानमा या�ा गन� स�व
र सुर��त ��छ र ब�ाह�लाइ फेरी त�मा�नयाको या�ा
गन� �दइनेछ । �य�त�जेल स�मका ला�ग उनीह� यस
कुरामा सहमत ��छन् क� आ�नो बुवासँग �नय�मत
टेलीफोन कलह� गन�छन् ।

अ�हलेको अव�ामा मा�छेले आव�यक आपूत�को ला�ग �कनमेल, �च�क�सा हेरचाह, �यायाम र काम र
अ�ययन उनीह�को घर छोड्न अनुमती �दइएको छ,  य�द ब�ा र ब�ाह� �बै अ�भभावकह�सँग
ब�नको ला�ग कुनै �यव�ा छ भने के मैले अझै यो अव�ाको प�न  पालना गनु�पछ�?
 
सबै �कारको  साझा बसाइ स�ब�ध �यब�ाह�, चाहे �यो अनौपचा�रक होस वा अदालतको आदेश्, सो सामा�य
�पमा जारी रा�न स�नु��छ |
तपाईलाई घर छोडेर एक अ�भभावकको घरबाट अक� अ�भभावकको घरमा ब�ाह� लैजाने अनुमती छ |
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य�द मसँग पा�रवा�रक अदालतको आदेश छैन भने के ��छ?
य�द तपाईसँग ब�ाह�को बारेमा पा�रवा�रक कानूनी आदेशह� छैन
भने, तपाईसँग �ब�मान अ�भभावक �यब�ापन �न स�छ, जुन
मौ�खक वा �ल�खत स�झौता अ�य अ�भभावक वा हेरचाहकता�सँग
�न स�छ । तपाईले कुनै प�न अव��त स�झौताको अनुसरण/
पालना गनु�पद�छ जबस�म तपाइसँग �यो स�झौता मा� नस�ने उ�चत
बाहाना छैन ।
य�द अव��त �यब�ाको पालना गन�  उ�चत छैन भने, तपा�ले
�भ� �पमा कसरी गन� स�क�छ भ�े कुराकानी अगाडी बढाउन स�नु
�नेछ । यो कसरी गन� स�क�छ भ�े जानका�रको लागी ‘म कसरी
फरक �यव�ाको कुराकानी गन� स�छु’ तल हेनु�होस ।
य�द तपाई आ�नो प�रवार कानून अदालत आदेश वा अ�भभावक
�यब�ापनको पालना गन� स�नु�� भ�े  �बषयमा �च��तत �नु��छ
भने तपाईले त�काल कानूनी स�लाह �लनु पद�छ ।

के हामी ह�ता�तरण �यव�ा प�रवत�न गन� स�छ�?

य�द तपाईको ब�ाह�को ह�ता�तरण य�तो �ानमा ��छ जुन उपयु� वा  �यवहा�रक छैन (उदाहरण ला�ग ,�कुल
वा �दन हेरचाहमा) भने नयाँ ह�ता�तरणको लागी �ान फेला पान� उपयु� ��छ ।
य�द यसो गन� सुर��त छ भने, तपाइ नयाँ ह�ता�तरण �ान ला�ग कुराकानी/वाता�लाप गन� स�नु��छ ।

सुर�जत र उसको पूव� पाटनरसँग
अनौपचा�रक स�झौता छ �क उनीह�को
ब�ा सा�ता�हक �पमा �तनीह�
��येकको साथ ब�छन् । सामा�यता
�व�ालयमा ब�ा �लने ठाउँ तय
ग�रएको ��छ, तर उनीह�को ब�ा अब
घरमा नै �ब�ालयको �श�ा �लदैछ ।
उनीह� टे��ट मेसेज माफ� त यो कुरामा
सहमत ��छन् �क अब ब�ा �लने ठाउँ
लगभग उनीह�को घरको बीच आधा
बाटोमा रहेको �याकडोना�को कार
पाक� मा सहमत ग�रएको स�ता�हक
समयमा �नेछ ।

म कसरी �भ� अ�भभावक �यव�ापनको लागी कुराकानी/वाता�लाप गन� स�छु?

य�द �यसो गन� तपाईको ला�ग सुर��त छ भने , तपाइ
�सधै अव��त अ�भभावक �यव�ापनह�  अ�य
अ�भभावक वा हेरचाहकता�सँग फरक कुराकानी/
वाता�लाप गन� स�नु��छ ।
 
य�द तपाई कुनै स�झौतामा आउन स�म �नु भयो  भने,
तपाईले यसलाई �ल�खत �पमा रा�नु पछ� (यो टे��ट
मेसेज वा इमेलमा �न स�छ), �कन�क यसले भ�व�यमा
कुनै प�न अदालती कावा��हमा तपाईको सुर�ा गन�
स�छ ।
 
तपाईले �य�तो स�झौता र वाता�लापको ला�ग �यास/
को�सस गनु�पद�छ जुन तपाइ आ�नो ब�ाह�को सबै
भ�दा रा�ो चासो/इ�ाको �हतमा छ भ�े �ब�ास
गनु���छ ।



यो कागजात कानूनी स�लाह होइन । यो सूचना/जानकारी २० अ��ल २०२० मुता�बक स�ह छ, य�पी यस अव�धमा
कुराह� धेरै �छटो ग�तमा प�रवत�न �दैछ, �यसैल ेतपाईले �छटो भ�दा �छटो कानूनी परामश�को खोजी गनु� पद�छ 

नद�न क�यू�नट� �लगल से�टरः 
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info  
�भ�टो�रया कानूनी सहायता: legalaid.vic.gov.au/find-
legal-answers/covid-19-coronavirus/parenting-
issues
प�रवार स�ब� के�� :
familyrelationships.gov.au/covid-19
अ�े�लयाको संघीय स�क�ट अदालत:
federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccwe
b/about/news/covid-info-parents
 

म थप जानकारी कहाँ पाउन स�छु?

य�द हामी फरक �यव�ामा सहमत �न सकेन�, वा
य�द मेरा ला�ग अक� अ�भभावकलाइ संपक�  गन�
सुर��त छैन भने के ��छ?
य�द तपाइ अ�य अ�भभावक वा हेरचाहकता�सँग स�झौता
आउन स�नुभएन भने, वा य�द तपाईलाई �तनीह��सत
स�क�  गन� सुर��त छैन भने , तपाई पा�रवा�रक �ववाद
समाधान सेवा माफ� त म�य�ता गरेर स�झौतामा पु�न
�यास गन� स�नु��छ, ज�तै पा�रवा�रक स�ब� के�� ।
य�द तपाई अ�य अ�भभावक वा हेरचाहकता�सँग स�झौता
गन� असमथ� �नु��छ भने तपाइले कानूनी स�लाहको
खोजी गनु� पद�छ/�लनुपद�छ ।
य�द तपाईलाइ म�य�ता गन� सुर��त छैन भने, वा य�द
तपाई म�य�ताको मा�यमबाट स�झौतामा आउन
स�नु�� भने, तपाईले �नण�य �लनको ला�ग अदालतमा
�नवेदन �दन स�नु��छ, य�पी अदालतह� महँगो,
तनावपूण� र धेरै अव�ाह�मा अनाव�यक छन् ।

अ�ाका ब�ाह� धेरै जसो समय उनीसँगै
ब�छन्, र उनीह�ले आ�ना बुवालाइ शहरमा
भएको बेलामा मा� भेटछन्, �कन�क उ
कामको �शल�शलामा धेरै या�ा गछ� । अ�ा
यस कुरामा �च��तत �छन् �क को�भड—१९
जो�खम बढेको कारण ब�ाह�सँग समयको
ला�ग ��ता�वत �यव�ा उनीह�को रा�ो
�हतमा छैन, तर उनी उसले मागेको कुरा
अ��कार गन� सुर��त महसुस ग�द�नन् ।
 
उनले आ�नो �बक�पह�को बारेमा कानूनी
स�लाह �लनु पद�छ, जुन स�ा�य �पमा
उ�चत सुर�ा उपायका साथ पा�रवा�रक
स�ब� के��मा म�य�ता माफ� त गन� स�छ ।

म थप सहयोग कहाँ पाउन स�छु?

नद�न क�यू�नट� �लगल से�टर
(०३) ९३१० ४३७६

admin@northernclc.org.au  
�भ�टो�रया कानूनी सहायता – १३०० ७९२ ३८७ 

अरे�बक: (०३) ९२६९ ०१२७

�नःशु�क कानूनी स�लाह पाउनुहोस् :

प�रवार स�ब� के�द: १८०० ०५० ३२१
familyrelationships.gov.au/talk-someone/centres
१८००RESPECT (पा�रवा�रक �ह�सा परामश�/स�लाह र सूचना) १८०० ७३७ ७३२
1800respect.org.au
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https://www.northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/parenting-issues
http://amilyrelationships.gov.au/covid-19
http://federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccweb/about/news/covid-info-parents
http://familyrelationships.gov.au/talk-someone/centres
http://1800respect.org.au/

