
بڑھانا کو  رسائی  تک  انصاف  عائلی  یعہ  ذر کے  استثناء شمولیت  بال  اور  مقامات  کے  داخلے  ہماگیر 
خالصہ کا  پورٹ  ر حتمی 

سسٹم  لیے  کے  کرنے  تالش  حل  کا  مسائل  عائلی  اپنے  تک  ابھی  کو  لوگوں  سارے  بہت  باوجود،  کے  اصالحات  میں  سسٹم  کے  قانون  عائلی  میں  سالوں  چند  پچھلے 
لیے  کے  کرنے  درست  کو  مقامات"  کے  "داخلے  میں  سسٹم  لیے  کے  وقت  اس  نے  او(  سی  )ایل  یو  اونٹار آف  کمیشن  الء  ہے۔  ہوتی  دشواری  میں  کرنے  استعمال  کو 
داخلے  ہماگیر   " پورٹ  ر حتمی  ہماری  نمٹائیں۔  کیسے  کو  جھگڑوں  خاندانی  اپنے  وہ  کہ  ہیں  لگتے  کرنے  غوروفکر  پر  بات  اس  لوگ  کہ  جب  ہے،  کی  پیش  یز  تجاو

سے  کرنے  مشورہ  صالح  سے  لوگوں  ایسے  نے  او  سی  ایل  میں،  مضمون  کے  بڑھانا"  کو  رسائی  تک  انصاف  خاندانی  یعہ  ذر کے  شمولیت  استثناء  بال  اور  مقامات  کے 
کاغذات  متعدد  کے  مشاورت  ہماری  سے،  تعاون  کے  گروپ  مشاورتی  پراجیکٹ  ہمارے  ہیں،  کرتے  کام  میں  سسٹم  جو  اور  ہے  کیا  استعمال  کو  سسٹم  نے  جنہوں 

دی  یعہ  ذر کے  ہیں،  کی  پیش  یز  تجاو لیے  کے  اصالح  اور  ہے  کی  بحث  پر  سسٹم  کے  قانون  عائلی  نے  جنہوں  اکادمیوں  اور  تنظیموں  دیگر  ایسی  اور  پورٹ  ر عارضی  اور 
ہم ہے۔  اٹھایا  فائدہ  سے  تاثر  پر  پورٹ  ر دیگر  ساری  بہت  گئی 

کی: شناخت  کی  یشات  تشو ذیل  مندرجہ  ساتھ  کے  سسٹم  پر  طور  خاص  نے   
• دشواری،	 میں  سمجھنے  اسے  اور  مقدار  یادہ  ز سے  حد  کی  معلومات 

• قلت؛	 کی  خدمات  قانونی  دستیابی  قابل 

• اور	 ضرورت؛  کی  رکھنے  میں  دھیان  کو  آبادی  متنوع  کی  یو  اونٹار

• بط۔	 ر درمیان  کے  مسائل  خاندانی  دیگر  اور  مسائل  قانونی  عائلی 

قانون  عائلی  کہ  ہے  ماننا  ہمارا  میں  بارے  کے  جن  لیا  جائزہ  کا  یز  تجاو اپنی  مقابل  کے  مارک  بنچ  ایسے  اور  سسٹم  موجودہ  نے  ہم 
ہے: ضرورت  کی  کرنے  پورا  انہیں  کو  مقام  کے  داخلے  مؤثر  تک  سسٹم   کے 

• ہو؛	 دستیاب  میں  زندگیوں  کی  مرہ  روز  کی  ان  لیے  کے  لوگوں  جو  فراہمی  کی  معلومات  رسائی  قابل 

• موجودگی؛	 کی  ہب  واحد  لیے  کے  معلومات  الئن  آن 

• ہیں؛	 کرسکتے  نہیں  استعمال  انٹرنیٹ  جو  ہے  دستیاب  لیے  کے  لوگوں  ایسے  جو  فراہمی  کی  معلومات  مطبوعہ 

• دشواری 	 میں  کرنے  استعمال  یا  سمجھنے  پڑھنے،  کو  اس  کرنے،  حاصل  رسائی  تک  معلومات  سے  وجہ  بھی  کسی  جنہیں  اعانت  لیے  کے  لوگوں  ایسے 
ہے؛ ہوسکتی 

• قانونی 	 واقعی  مسائل  کے  ان  آیا  کہ  کے  بات  اس  بشمول  مدد،  لیے  کے  لوگوں  میں  کرنے  فیصلہ  کا  یقے  طر ین  بہتر کے  نمٹنے  سے  مسائل  عائلی  اپنے 
ہیں؛ مسائل 

• نہ 	 اور  جائے  کی  تیار  نقل  کی  خدمات  نہ  لیے  کے  اس  اور  جائے،  جڑ  سے  طرح  اچھی  میں  دوسرے  سے  حصہ  ایک  وہ  کہ  بنانا  بہ  منصو طرح  اس  کا  سسٹم 
پڑے؛ ضرورت  کی  کرنے  بیان  کہانی  اپنی  بار  بار  کو  لوگوں 

• ہے؛	 رکھتا  میں  دھیان  کو  خصوصیات  اور  یات  ضرور کی  یوں  برادر مختلف 

• مشورہ؛	 صالح  سے  یوں  برادر متاثرہ  میں  بنانے  بہ  منصو کا  مقامات  کے  داخلے 

• فراہمی؛	 کی  خدمات  دستیابی  قابل  بغیر  گھٹائے  کو  معیار  کے  خدمات 

• اور	 کرنا؛  عالج  کا  مسائل  متعلقہ  دیگر  اور  مسائل  قانونی  عائلی  پر  یقہ  طر متعلق  سے  کلیت  یہ  نظر

• ہو۔	 پائدار  لیے  کے  عرصہ  یل  طو جو  کرنا  تیار  ماڈل  ایسا 



یعہ بذر ہے  ہوتی  حاصل  اعانت  مالی  کو  یو  اونٹار آف  الء کمیشن 

میں یونیورسٹی  یسٹرن  و اور  ونڈسور  آف  ٹورنٹو، یونیورسٹی  آف  قانون(، یونیورسٹی  دیوانی  اور  قانون  اوٹاوا )عام  آف  یونیورسٹی، یونیورسٹی  کوئنز  اسے   اور 
ہے حاصل  حمایت  الء کی  آف  فیکلٹیز 

ہیں،  موجود  ذرائع  مددگار  متعدد  کے  معلومات  لیے  کے  ہے،  کیا  بہ  تجر کا  تشدد  یلو  گھر نے  جنہوں  خواتین  یا  یوں  برادر ثقافتی  جیسے  جماعتوں،  مخصوص  چہ  اگر 
معلومات  کچھ  ہیں۔  دستیاب  الئن  آن  پر  طور  عام  جو  ہیں  یادہ  ز سے  حد  اور  پناہ  بے  پر  طور  مجموعی  مقدار  کی  معلومات  متعلق  کے  سسٹم  کے  قانون  عائلی  لیکن 
ہے  نہیں  مددگار  لیے  کے  لوگوں  ایسے  یہ  لیکن  ہے،  ہوسکتی  جگہ  مددگار  لیے  کے  کرنے  تالش  معلومات  انٹرنیٹ  ہیں۔  دستیاب  پر  طور  شخصی  اور  ہیں  مطبوعہ 

فرانسیسی  یا  یزی  انگر بان  ز پہلی  کی  جن  یا  ہیں  رہتے  میں  عالقوں  افتارہ  دور  جو  ہیں،  کم  مہارتیں  کی  کمپیوٹر  پاس  کے  جن  ہے،  نہیں  رسائی  تک  کمپیوٹر  جنہیں 
آتی  پیش  یاں  دشوار ہی  ایسی  ساتھ  کے  خدمات  کی  معلومات  مبنی  پر  ٹیلیفون  ہیں۔  یاں  دشوار ادراکی  انہیں  یا  ہیں  کم  مہارتیں  کی  خواندگی  کی  جن  اور  ہے،  نہیں 

سسٹم  کے  قانون  عائلی  کہ  ساتھ  کے  مقصد  کے  کرنے  فیصلہ  کا  بات  اس  اور  جائیں،  کی  فراہم  یعہ  ذر کے  ہب  مرکزی  معلومات  کہ  ہے  یہ  یز  تجو ہماری  ہیں۔ 
جماعتیں  مخصوص  کی  لوگوں  کا  جن  جائے  کیا  غوروفکر  پر  یوں  دشوار ان  ہے،  پڑتی  ضرورت  کی  مدد  شخصی  کب  لیے  کے  سمجھنے  کو  معلومات  میں  بارے  کے 

ہیں۔ کرسکتی  سامنا  میں  کرنے  حاصل  رسائی  تک  معلومات  یعہ  ذر کے   انٹرنیٹ 

آئی  ایل  ایف  ہے۔  جاتی  کی  فراہم  معلومات  پر  طور  شخصی  یعہ  ذر کے  پروگرام  انفارمیشن  مینڈیٹری  اور  ایس( میں  سی  آئی  ایل  سینٹرز )ایف  الء انفارمیشن  فیملی 
کے  جانے  عدالت  کو  لوگوں  کہ  ہے  فکر  کی  اس  ہمیں  ہے۔  جاتا  کیا  پیش  یعہ  ذر کے  نظام  عدالتی  پی  آئی  ایم  اور  ہیں  ہوتے  واقع  میں  یوں  کچہر پر  طور  عام  ایس  سی 

نتیجہ  یہ  ہم  لہذا  گے۔  چاہیں  نہیں  کرنا  حاصل  معلومات  میں  یوں  کچہر لوگ  کچھ  کہ  یہ  اور  ہے  پڑتی  ضرورت  کی  معلومات  بھی  پہلے  سے  سوچنے  میں  بارے 
جاسکتی  کی  فراہم  یعہ  ذر ثالثیوں” کے  مند  مدد “بھروسہ  لیے  کے  سمجھنے  اسے  اور  چاہیے  ہونی  دستیاب  پر  سائٹ  عالوہ  کے  عدالتوں  معلومات  کہ  ہیں  نکالتے 

ہے۔ حاصل  رسائی  تک  مدد  ضرورت  حسب  انہیں  اور  ہے  گئی  دی  بیت  تر پر  طور  مناسب  کو  کارکنان( جن  میں  سینٹرز  کمیونٹی   ہے )جیسے 

قانونی  کہ  یہ  اور  ہے  استطاعت  قابل  ہی  لیے  کے  لوگوں  والے  آمدنی  یادہ  ز صرف  نمائندگی  قانونی  نجی  کہ  ہے  گیا  کیا  مشاہدہ  یہ  میں  مطالعوں  سارے  بہت 
رکھتے  نہیں  استطاعت  کی  اس  جو  ہیں  لوگ  ایسے  سارے  بہت  مند  ضرورت  کے  مدد  قانونی  لہذا،  ہے۔  دستیاب  ہی  لیے  کے  لوگوں  والے  آمدنی  کم  بہت  اعانت 
قاصر  سے  کرنے  نمائندگی  اپنی  بھی،  ساتھ  کے  اعانت  ضابطہ  بے  کہ  تک  یہاں  جو،  جائے  کی  فراہم  کو  لوگوں  ایسے  نمائندگی  قانونی  مکمل  کہ  ہے  اہم  یہ  ہیں۔ 

قانون  کہ  یہ  ہیں،  کرسکتے  فرہم  خدمات  خاندانی  کی  طرح  کسی  مددگار  قانونی  کیا  کہ  چاہیے  کرنا  غوروفکر  مکمل  پر  بات  اس  کہ  ہیں  دیتے  مشورہ  یہ  ہم  ورنہ،  ہیں۔ 
بیت دی جائے۔ یں اور یہ کہ مخصوص اقسام کی اعانت فراہم کرنے کے لیے بھروسہ مند ثالیوں کو تر ید موقعہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ مدد فراہم کر کے طلباء کے لیے مز

ہیں  ہوجاتے  بدتر  ہیں،  آتے  سامنے  مسائل  کے  قانون  عائلی  اکثر  ہیں۔  رکھتی  تعلق  سے  ورک  نیٹ  یا  مراکز  ہماگیر  یا  عملی  کثیر  انضباطی،  کثیر  یز  تجاو بڑی  ہماری 
کے  صحت  دماغی  یا  بوجھ  کا  قرض  یادہ  ز مثال،  بطور  جیسے  ہے،  ہوتا  مشکل  کرنا  حل  پر  طور  خاص  کو  ان  سے  وجہ  کی  موجودگی  کی  مسائل  کے  اقسام  دیگر  یا 

جو  تیاری  کی  ورک  نیٹ  ایسے  یا  ہیں،  کرتے  فراہم  خدمات  دیگر  اور  قانونی  کو  شخص  کسی  والے  کرنے  سامنا  کا  مسائل  قانونی  عائلی  جو  مراکز  ایسے  ہم  چیلنجز۔ 
طرف  کی  وسائل  دیگر  اور  مؤثر  یادہ  ز سے  سب  کی  کنبوں  لیے  کے  کرنے  حل  کو  مسائل  جو  اور  ہیں،  جوڑتے  کو  اعانت  قانونی  خاندانی  ساتھ  کے  اعانت  کی  اقسام  دیگر 

ہیں۔  کرتے  پیش  یز  تجو کی  ہیں،  کرتے   رہنمائی 

کہ: ہیں  دیتے  مشورہ  کا  بات  اس  ہم 
• کو 	 ورک  نیٹ  اور  مراکز  ہماگیر  ان  ہیں،  کرتے  شناخت  میں  پورٹ  ر اپنی  ہم  کی  جن  ہوئے  رکھتے  میں  دھیان  کو  معیاروں  ان  ہولڈرز  اسٹیک  بڑے  خاندانی 

بنائیں؛ بہ  منصو لیے  کے  کرنے  تیار 

• جائے؛	 کی  شناخت  کی  مقاصد  لیے  کے  حصولیابی  کی  ان  لیکن  ہے  جاسکتا  دیا  ترقی  ساتھ  کے  وقت  انہیں  کہ  ہے  کرتا  تسلیم  کو  بات  اس  بہ  منصو

• اور	 ہے؛  ہوتا  مشتمل  پر  یقہ  طر کے  یہ  تجز کے  ورک  نیٹ  اور  مراکز  بہ  منصو

• دو 	 کے  بہ  صو ہے،  کی  نشاندہی  لیے  کے  مقامات  مؤثر  کے  داخلہ  میں  سسٹم  نے  ہم  کی  جن  ہوئے  کرتے  استعمال  کا  مارک  بنچ  ان  یو  اونٹار حکومت 
ہے۔ دیتی  سہولت  کی  تیاری  کی  مقاصد  رہنما  دو  لیے  کے  عالقوں 

میں  اردو  اور  تمل  اسپینی،  صومالی،  پنجابی،  ین،  ماندر بی،  عر فرانسیسی،  یزی،  خالصے انگر اور  میں(  فرانسیسی  اور  یزی  )انگر پورٹ  ر حتمی  کی  ایس  او  سی  ایل 
کے  پورٹ  ر حتمی  مکمل  میں  بانوں  ز متعدد  یعہ  ذر کے  ٹرانسلیٹ  گوگل  سائٹ  یب  و کی  ایس  سی  او  ایل  ہیں۔  جاسکتے  کیے  تالش  www.lco-cdo.org پر 

ہے۔ دیتی  سہولت  کی  ترجمہ 


