
ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ?

ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੱਿਚਆ ਂ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਹਰੇਕ ਮਾਿਪਆ ਂਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਬੰਧ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਹਾਲਾਤਾ ਂਅਤੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾ ਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਜ
ਕਰਨਾ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ
ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਿਵੱਚ
ਬੱਚੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।

ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਬੱਿਚਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪ�ਬੰਧ 
ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19

N O R T H E R N  C O M M U N I T Y  L E G A L  C E N T R E :  A P R I L  2 0 2 0

ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਿਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਖੰੁਿਝਆ ਸਮਾ ਂਦੂਸਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵ� ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ; ਜਾ ਂ
ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆ ਂਕਾ�ਨੀ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਂਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ।

ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਣ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤਾ ਂਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ � ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਿਫਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਣ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ�।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਣ  ਵਾਜਬ ਨਹ� ਸੀ, ਤਾ ਂਅਦਾਲਤ
ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਜੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ
ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ' “ਮ� ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ /
ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ”

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ,
ਤਾਂ ਕੀ ਮੈ� ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ?

ਹਮੀਦਾ � ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ�
ਬੱਚੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਿਵਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਿਪਤਾ ਤਸਮਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ
ਕੋਵੀਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ ਕਾਰਨ ਬੱਿਚਆ ਂ ਲਈ ਉਥੇ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ। 

ਹਮੀਦਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਮਤ ਹਨ
ਿਕ ਤਸਮਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਰਿਹਣੀਆ ਂਅਤੇ ਇਹ
ਖੁੰਿਝਆ ਸਮਾ ਂਉਦ� ਵਧਾ/ਪੂਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ
ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਿਨਯਮਤ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ।

ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਕਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾ ਂਤ� ਿਬਨਾ ਂਅਸ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਮ�
ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਬੰਧਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਸਭ ਸਾਝਂੇ ਜੀਵਨ-ਿਨਰਮਾਣ ਪ�ਬੰਧ, ਭਾਵ� ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ�
ਇਕ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤ� ਬੱਿਚਆ ਂ� ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ
ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-covid-19
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ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਿਚਆ ਂਬਾਰੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾ�ਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹ� ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਬੰਧਾ ਂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੂਜੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾ ਂਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ�
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਮੌਜੂਦਾ
ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾ ਂਵੇਖੋ "ਮ� ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ
ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ\ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ"

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾ�ਨੀ
ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਜਾ ਂਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਬੰਧਾ ਂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ
ਸਕਦੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਤੁਰੰਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸ� ਹ�ਡਓਵਰ ਪ�ਬੰਧਾ ਂ� ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਹ�ਡਓਵਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾ ਂਜਾ ਂਿਵਹਾਰਕ ਨਹ� ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਡੇਅ
ਕੇਅਰ 'ਤੇ), ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵਾ ਂਹ�ਡਓਵਰ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣਾ ਢੁੱਕਵਾ ਂਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਨਵ� ਹ�ਡਓਵਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਦੋਨਾ ਂ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਸਕੂਲ' ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ
ਹੁਣ ਘਰ ਤ� ਿਰਮੋਟ ਸਕੂਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਮਤ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬੱਚੇ
ਦਾ ਹ�ਡਓਵਰ ਉਨ�ਾ ਂ ਦੇ ਘਰਾ ਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ
ਿਵਚ ਕਰਣ।

ਮ� ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾ ਂਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਕਵ� ਕਰ
ਸਕਦਾ/ ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਣੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾ ਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂ ਜਾਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਇਸ �
ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ
ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾ� ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਿਹੱਤ ਹੈ।



ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਾ�ਨੀ

ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ:   
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info  
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ: legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/covid-19-coronavirus/parenting-issues
ਫੈਿਮਲੀ ਿਰਲੈਸ਼ਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰ:
familyrelationships.gov.au/covid-19
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ:
federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccwe
b/about/news/covid-info-parents

ਮੈ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਂਜੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਦੂਜੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਸਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ
ਨਹ� ਆ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਂਜੇ ਉਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਫੈਿਮਲੀ ਿਰਲੈਸ਼ਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ
ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾ� ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਸਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਜਾਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹ� ਆ ਸਕੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸ�
ਿਵਚੋਲਗੀ ਰਾਹ� ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹ� ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂ ਤੁਸ� ਅਦਾਲਤ
ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਹਾਲਾਿਂਕ ਕਈ ਕੇਸਾ ਂਮੁੱਕਦਿਮਆ ਂਿਵਚ ਅਦਾਲਤਾ ਂਮਿਹੰਗੀਆ,ਂ ਤਣਾਅ
ਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਮ� ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ � ਜਦ� ਉਹ ਕਸਬੇ
ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਦ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਉਹ
ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਰਾ �
ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ
ਪ�ਬੰਧਨ ਸਮਾ ਂ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮ
ਕਾਰਨ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ,ਹਾਲਾਿਂਕ ਉਹ
ਉਸ � ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ�
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ।
 
ਉਸ � ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋੜੀਦਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ
ਉਪਾਵਾ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਿਮਲੀ ਿਰਲੈਸ਼ਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰ
ਦੁਆਰਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮੈ� ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ
(03) 9310 4376 

admin@northernclc.org.au  
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ: – 1300 792 387 

ਮੁਫਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ

ਫੈਿਮਲੀ ਿਰਲੈਸ਼ਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰ: 1800 050 321 
ਬ�ੌਡਮੀਡੋਜ਼ ਫੈਿਮਲੀ ਿਰਲੈਸ਼ਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰ: 9351 3700
familyrelationships.gov.au/talk-someone/centres
1800RESPECT (ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ) 1800 737 732
1800respect.org.au

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/

