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این کتابچه دربارۀ چیست؟ 
این کتابچه دربارۀ قانون خانواده و مراکز کسب اطالعات بیشتر 

و نحوۀ کمک یابی حقوقی در انتاریو میباشد. 

اگر دریکی از شرایط زیر قرارگرفته اید، ممکن است اطالعات 
قانون خانواده برای شما حائز اهمیت باشد:

 با فرد دیگری بعنوان زوج زندگی میکنید، •
 ازدواج کرده اید، •
 دارای فرزند یا فرزند خوانده هستید،•
 جدا میشوید، •
 طالق میگیرید،•
  در خانوادۀ خود با خشونت و یا اذیت و آزار روبرو •

شده اید. 
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2CLEO مجموعه ای از قانون خانواده

قانون خانواده دربارۀ چیست؟
قانون خانواده عمدتاً دربارۀ حق وحقوق و مسئولیت همسران، والدین 

و کودکان میباشد. 

اگر شما بعنوان یک زوج با فردی ازدواج یا زندگی میکنید، این 
قانون، حق و حقوق و مسئولیتهای خاصی را چه در زمان زندگی 

مشترک و چه در زمان خاتمه یافتن رابطه تان به شما ارائه میدهد. 
در کانادا زوجهای همجنس و جنس مخالف دارای حق و حقوق 

مساوی برای ازدواج کردن، زندگی عرفی، داشتن فرزند و یا پذیرفتن 
فرزند هستند. 

درصورت دارا بودن فرزند )فرزندان(، خواه آنها با شما زندگی 
میکنند یا نمیکنند و یا اینکه شما با ولی دیگر ِ آنها زندگی یا ازدواج 
کرده باشید یا نکرده باشید، در قبال فرزندان خود دارای مسئولیت و 

حق و حقوق قانونی میباشید. 
معموالً مسائل قانون خانواده زمانی بروز میکند که افراد تصمیم به 

جدایی یا طالق میگیرند. اما حتی اگر شما هرگز تصمیم به جدایی یا 
طالق نداشته باشید، آگاهی از این اطالعات در حال حاضر به شما 

کمک میکند تا بعداً از این مشکالت اجتناب کنید. 

معمول ترین مسائل قانون خانواده کدامند؟
معمول ترین مسائل قانون خانواده شامل موارد زیر میباشند: 

سرپرستی )حضانت( فرزند، دسترسی به فرزند و برنامه 
های فرزند پروری 

والدین هنگام جدایی باید محل زندگی فرزند)ان( خود، مدت زمان 
سپری نمودن با هریک از والدین )دسترسی - access( و فرد تصمیم 

گیرندۀ عمده برای بارآوری و تربیت فرزند )سرپرستی- custody ( را 
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مشخص کنند. روی هم رفته، به تمام این تدارکات برنامه های فرزند 
پروری )parenting plans( میگویند. 

زمانی که والدین نمیتوانند در این باره باهم به توافق برسند، یک 
قاضی باید زمینه هایی را در نظر بگیرد که به خیر و صالح کودک 

باشد. 

خرجی فرزند 
تمام والدین مسئول پرداخت خرجی فرزندان خود تا زمان وابسته 

)تحت تکفل( بودن آنها هستند. بچه را حداقل تا زمانی که به سن 18 
 )Dependent( سالگی یا گاهی اوقات باالتر از آن برسد تحت تکفل
میگویند. در اکثر موارد، اگر کودکی بیشتر اوقات را با یکی از 

والدینش زندگی میکند، ولی ِ دیگر باید از طریق پرداخت خرجی 
فرزند، مخارج او را تامین کند. مقدار خرجی فرزند معموالً بر اساس 

درآمد ولی ِ پرداخت کنندۀ خرجی تعیین میشود. 

نفقۀ همسری 
همسر فردیست که شما با او ازدواج کرده اید و یا رابطۀ زناشویی 

شبیه به ازدواج )قانون عرفی - common-law( با او داشته اید. 
گاهی اوقات کلمات شریک زندگی، زن و شوهر به عنوان همسر 

بکار میروند. همسران ممکن است مسئولیت حمایت مالی از یکدیگر 
را بعهده داشته باشند. هنگام جدایی، ممکن است همسری که دارای 

درآمد باالتر است مجبور به ادامۀ حمایت مالی از همسر دیگر بشود. 
مدت پرداخت نفقۀ همسری به شرایط و وضعیت بستگی دارد که 

ممکن است فقط برای چند ماه و یا برای چندین سال ادامه پیدا کند. 
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تقسیم اموال 
وقتی زن و شوهری )تحت ازدواج قانونی( از هم جدا میشوند، باید 

افزایش ایجاد شده در ثروت و یا اموالشان در طول زندگی مشترک را 
بین خود تقسیم کنند. همچنین هریک از آنها دارای حق مساوی برای 

ادامۀ زندگی در خانۀ مشترک زناشویی خود میباشد. مهم نیست که نام 
چه کسی )کدام همسر( در سند خانه و یا اجاره نامه قید شده باشد. 

این قوانین در مورد زوجهایی که بصورت عرفی )بدون ازدواج( 
باهم زندگی میکنند، بکار نمیروند. معموالً اگر یک زوج عرفی از 
هم جدا شوند، هریک از همسران مالک ثروت و اموال خود میشود 
و تنها چیزهایی را بین هم تقسیم میکنند که مالکیت مشترک آنها را 

دارا بوده اند. یک همسر عرفی ممکن است گاهی اوقات قادر به 
ادعای تقسیم اموال و یا ثروت همسر دیگر باشد، اما این حق همانند 

حقی که برای همسران ازدواج قانونی منظور شده است، عادی و 
خود بخود نمی باشد. 

CLEO دارای انتشارات دیگر با جزئیات بیشتر در بارۀ موضوعات 
فوق میباشد. برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ مجموعۀ قانون خانواده 

به صفحۀ 17 مراجعه کنید. 

زندگی مشترک 
معموالً زندگی مشترک در یک رابطۀ زناشویی شبیه به ازدواج، 

اما بدون ازدواج قانونی را “همزیستی” یا “زندگی بصورت عرفی” 
مینامند. 

در اکثر موارد، قانون در مورد زوجهای عرفی و زوجهای تحت 
ازدواج قانونی یکسان عمل میکند، به استثنای مواقعی که صحبت از 

تقسیم اموال و ارثیه به میان می آید. 
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در کانادا، حق و وضعیت قانونی یک کودک نباید بهیچوجه از طریق 
اینکه والدین او قانوناً باهم ازدواج کرده اند، زندگی مشترک داشته و یا 

اصالً باهم رابطه ای نداشته اند، تحت تاثیر قرار گیرد. 

در انتاریو برای همسران عرفی یا شروع زندگی عرفی مرحلۀ رسمی 
یا قانونی وجود ندارد. در قانون خانوادۀ انتاریو شما زمانی همسر)ان( 

عرفی بحساب می آیید اگر: 

  باهم زندگی کنید و دارای فرزند )فرزندان( مشترک باشید، •
  و یا بمدت حداقل سه سال، با فرزند یا بدون فرزند ِ •

مشترک باهم زندگی کرده باشید. 
ممکن است قوانین دیگر انتاریو از تعریفهای متفاوتی در مورد 

“همسر- spouse” استفاده کنند. اکثر قوانین و برنامه های فدرالی بعد 
از یک سال زندگی مشترک، شما را بعنوان همسران عرفی بحساب می 

آورند، خواه دارای فرزند مشترک باشید یا نباشید. )توجه داشته باشید 
که قوانین فدرالی از کلمۀ “شریک زندگی - partner” استفاده میکنند.(

همچنین برای خاتمۀ یک رابطۀ زندگی عرفی مراحل رسمی یا قانونی 
وجود ندارند. هر زمانیکه تصمیم به قطع رابطه میگیرید، از همان 

زمان دیگر زوجهای عرفی شناخته نخواهید شد. اما در صورت وقوع 
چنین رخدادی، ممکن است برای کنار آمدن با مسائلی مثل خرجی یا 

حمایت مالی، اموال و برنامه های فرزند پروری، شما به یک قرارداد 
جدایی یا حکم دادگاه نیاز داشته باشید. لطفاً به قسمت “آنچه که شما باید 

هنگام جدایی یا طالق انجام دهید” در صفحۀ 8 مراجعه کنید. 

ازدواج و طالق 
شما باید طی مراسمی با فرد دیگری ازدواج کنید تا ازدواج شما 

قانونی بشمار آید. این مراسم باید توسط فردیکه دارای اختیار قانونی 
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برای به عقد نکاح در آوردن افراد باشد، مثل قاضی، امین صلح و یا 
یک مقام مذهبی صورت گیرد. 

زوجینی که قانوناً باهم ازدواج کرده اند برای تمام مقاصد قانونی از 
جمله تقسیم اموال و میراث، زن و شوهر )همسران( محسوب میشوند. 

اگر شما از همسر قانونی خود جدا شوید، ممکن است یکی یا هردوی 
شما مایل به طالق گرفتن باشید. طالق یک حکم خاص دادگاه است 

که با آن ازدواج خاتمه مییابد. 

علت اصلی و قانونی طالق اینست که هریک از شما بتوانید دوباره 
ازدواج کنید. اگر حداقل یک سال از هم جدا بوده اید و هیچ فرصتی 
برای بازگشت به زندگی مشترک نداشته اید، میتوانید تقاضای طالق 

کنید. همچنین باید به دادگاه ثابت کنید که شما تدارکات معقول و 
منطقی را در مورد مراقبت از فرزندان خود )اگر دارای فرزندی 

هستید( انجام داده اید. 

برای رسیدگی به مسائلی مثل اموال، پرداخت/دریافت خرجی و 
برنامه های فرزند پروری الزم نیست که تقاضای طالق کنید. شما 

میتوانید این امور را طی یک قرارداد جدایی یا حکم دادگاه بدون 
طالق گرفتن انجام دهید. لطفاً به قسمت “ آنچه که شما باید هنگام 

جدایی یا طالق انجام دهید” در صفحۀ 8 مراجعه کنید.
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قراردادهای خانوادگی 
شما و همسرتان میتوانید یک قرارداد کتبی دربارۀ نحوۀ تنظیم امور 
مالی و بخشهای دیگر زندگی مشترکتان و همچنین نحوۀ تقسیم اموال 
و مقدارپرداخت نفقۀ همسری را هنگام جدایی تهیه کنید. شما میتوانید 

چنین قراردادی را درهر زمانی قبل یا بعد از ازدواج و یا شروع 
زندگی مشترکتان تهیه کنید. 

 cohabitation( قرارداد بین همسران عرفی را قرارداد همزیستی
agreement( و قرارداد بین همسرانی که قانوناً ازدواج کرده اند را 

قرارداد ازدواج )marriage contract( مینامند. هر دوی آنها نمونه هایی 
از قرارداد خانوادگی )domestic contract( را تشکیل میدهند. 

شما میتوانید در یک قرارداد ازدواج یا قرارداد همزیستی درمورد 
تدارکاتی در رابطه با اموال و حمایتهای مالی یا خرجی که با قوانین 
عادی خانواده فرق میکنند، به توافق برسید. اما اگر رابطۀ زناشویی 

خاتمه یابد، نحوۀ برنامه های فرزند پروری را نمیتوان در این 
قراردادها عنوان کرد که مثال چه کسی سرپرستی )حضانت( فرزند)ان( 

را بعهده خواهد داشت و یا چه کسی خرجی فرزند)ان( را خواهد 
پرداخت و مقدار آن چقدر خواهد بود. مسائل مربوط به فرزندان تنها در 

زمان جدایی شما و شریک زندگیتان مشخص خواهند شد. 

توافق جدایی )separation agreement( یک قرارداد خانوادگی است که 
شما و همسرتان میتوانید در زمان جدایی و یا بعد از آن تهیه کنید. در 
یک توافق جدایی شما میتوانید امور فرزندان، اموال و حمایت مالی / 

خرجی را تنظیم کنید. قسمت بعدی را دربارۀ “آنچه که شما باید هنگام 
جدایی یا طالق انجام دهید” مالحظه کنید. 
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قبل از امضای هر گونه قرارداد خانوادگی بهتر است که هر یک از 
شما با وکیل خود مشورت کنید. هریک از شما باید گزارش مفصل و 

کاملی از وضعیت مالی خود را تهیه کنید. 

برای اینکه هر گونه قرارداد خانوادگی از نظر قانونی قابل اجرا 
باشد، هردوی شما باید در حضور یک نفر شاهد آن را امضا کنید و 

فرد شاهد نیز باید آن را امضا کند.

آنچه که شما باید هنگام جدایی یا طالق 
انجام دهید

قرارداد جدایی 
اگر شما و همسرتان قصد جدایی دارید، باید باهم در مورد مسائل زیر 

به توافق برسید:

 کدامیک از شما در خانۀ مشترکتان خواهد ماند،•
  از فرزندان شما چگونه مراقبت بعمل خواهد آمد و محل •

زندگی آنها کجا خواهد بود، 
 حمایت های مالی و •
 تقسیم اموال و دارایی. •

معموالً به نفع هر دوی شما خواهد بود که تا حد امکان دربارۀ اکثر 
این مسائل با هم به توافق برسید. گاهی اوقات بهتر است از یک وکیل 
بعنوان نمایندۀ خود بخواهید تا جزئیات این مسائل را با همسرتان حل 

و فصل کند. 

هرتصمیم اتخاذ شده را میتوانید در قرارداد جدایی بصورت کتبی قید 
کنید. قبل از امضای یک قرارداد جدایی باید حتماً مطمئن شوید که: 
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 از حق و حقوق خود آگاهی داشته باشید، •
  مفاد موافقتهای خود را در این قرارداد خوب درک نموده •

باشید و 
  این قرارداد شامل تمام تصمیمات و اطالعات الزم باشد. •

بهترین روش حصول اطمینان از این موارد اینست که از وکیلتان 
بخواهید تا این قرارداد را بخواند و شما را راهنمایی کند. شما و 

همسرتان نمیتوانید هر دو از یک وکیل بعنوان مشاور حقوقی تان 
استفاده کنید. 

پس از امضای یک توافق جدایی هر دوی شما باید آن را دنبال کنید، 
مگر اینکه در مورد تغییر آن هردو به توافق برسید و یا یک قاضی 

در مورد تغییر آن دلیل خوبی در نظر داشته باشد. 

میانجیگری 
اگررسیدن به توافق میان شما وهمسرتان مشکل است ، شاید بهتر 

باشد که از یک نفر میانجی استفاده کنید. میانجی های خانوادگی مثل 
مددکاران اجتماعی، وکال و یا روانشناسانی که در رشتۀ میانجیگری 

خانوادگی آموزش خاص دیده اند، افراد حرفه ای میباشند. 

افراد میانجی قانون خانواده میتوانند به شما و همسرتان کمک کنند تا 
دربارۀ مشکالتی که نیاز به راه حل دارند صحبت کنید و راه حلهای 

مورد قبول هر دوی شما را پیشنهاد کنند. همچنین میتوانند به همسران 
برای دستیابی به یک توافق منصفانه و به والدین برای تشخیص 

تدارکاتی به خیر و صالح فرزندانشان کمک کنند. 

افراد میانجی به شما مشاورۀ حقوقی نمیدهند و تصمیم یا رایی صادر 
نمیکنند. 

    www.GanjiCo.com
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اگرچه میانجیگری تمام مسائل را حل نمیکند، این باعث میشود که 
افراد بهتر به توافق برسند. اگر شما مجبور به حضور در دادگاه 

باشید، این امر روند دادگاه را برای شما آسانتر خواهد کرد. 

معموالً جلسۀ میانجیگری “سربسته” است، یعنی اینکه هیچکس 
نمیتواند مطالبی که دیگران در جلسۀ میانجیگری عنوان کرده اند را 

در دادگاه مطرح یا تکرار کند. 

در صورت امکان، قبل از شروع جلسۀ میانجیگری هریک از 
همسران باید با وکیل خود مالقات کنند. همچنین میتوانند از وکالی 

خود بخواهند تا آنها را در تمام روند جلسۀ میانجیگری یاری نمایند. 
هریک از شما قبل از صحبت و مشورت با وکیلتان نباید با هیچگونه 

قرارداد یا اموری موافقت و یا مدرکی را امضا کنید. 

گاهی اوقات ممکن است میانجیگری ایدۀ خوبی برای حل اختالفات 
نباشد؛ بعنوان مثال، اگر خشونت، سوء استفاده، اذیت و آزار و یا عدم 

تعادل ناشی از قدرت بیشتر بین همسران بوجود آمده باشد. 

خدمات میانجیگری بطور رایگان و “مقیاس متغیر- براساس میزان 
درآمد ها” در دادگاههای خانواده در دسترس میباشند. همچنین میتوانید 

در محلۀ زندگی خود میانجی خصوصی اختیار کنید. برای کسب 
اطالعات بیشتر دربارۀ میانجیگری از وب سایت وزارت دادگستری، 
 ”Family Mediation Services - قسمت “خدمات میانجیگری خانواده

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca :را جستجو کنید

دادگاه 
چنانچه شما و همسرتان نمیتوانید در مورد برخی از مسائل به توافق 
برسید، میتوانید به دادگاه مراجعه و از یک قاضی درخواست کنید تا 

بعضی از تصمیمات را درمورد شما اتخاذ کند. 

روند دادگاه معموال دارای مراحل بسیار زیادی میباشد. مراحل 
اولیۀ شروع یک ادعا در دادگاه کامالً پیچیده بنظر می آید و یا 
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حتی اطالع نداشته باشید که به کدام دادگاه باید مراجعه کنید. اغلب 
اوقات تا برگزاری اولین جلسۀ محاکمه در دادگاه زمان بسیار زیادی 

طول میکشد. 

اما گاهی اوقات در مواقع اضطراری، دادگاهها احکام موقت را سریعاً 
صادر میکنند. چند نمونه از موقعیتهای اضطراری بشرح زیر است: 

  والدین نمیتوانند بالفاصله بعد از جدایی، در مورد محل •
زندگی فرزندان به توافق برسند،

  یکی از همسران یا والدین فوراً به خرجی/حمایت مالی نیاز •
داشته باشد، 

  یکی از همسران یا والدین مرتکب خشونت، اذیت و آزار و •
یا تهدید به انجام آنها شده است، 

  خطر بردن یا ربودن کودک توسط یکی از والدین وجود •
داشته باشد، 

  یکی از والدین اجازه نمیدهد که کودک ولی ِ دیگر را ببیند، •
  خطر مخفی کردن و یا سوء استفاده از اموال و دارایی •

توسط یکی از همسران وجود داشته باشد. 

حتی بعد از شروع مراحل دادگاهی، خیلی دیر نیست که شما و همسرتان 
برای حل وفصل مسائل به توافق برسید. بسیاری از مراحل در روند 
دادگاه بمنظور تشویق به حل و فصل مسائل در نظر گرفته شده اند. 

شما میتوانید در برنامۀ اطالعات قانون خانواده اطالعات بیشتری 
در بارۀ روند دادگاه کسب کنید. در صفحۀ 19 اطالعات بیشتری در 

بارۀ این برنامه ارائه شده است. همچنین میتوانید “درک سیستم دادگاه 
 Understanding the family court system - خانواده در انتاریو
in Ontario” را از وب سایت وزارت دادگستری جستجو کنید: 

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
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اکثر افراد برای انجام مراحل دادگاهی به کمک یک وکیل نیاز 
دارند. لطفاً در صفحۀ 14 به قسمت “پیدا کردن یک وکیل - 

Finding a lawyer” مراجعه کنید. 

داوری 
شما و همسرتان میتوانید بجای مراجعه به دادگاه از یک فرد داور 

بخواهید تا از مشاجرۀ شما آگاه شود و دربارۀ آن تصمیم گیری نماید. 
معموالً هر دوی شما باید حق الزحمۀ فرد داور را بپردازید. فرد داور 

اغلب یک قاضی بازنشسته، یک متخصص سالمت روان، و یا یک 
وکیل باتجربه در قانون خانواده است. 

هر یک از شما میتوانید از وکیلتان بخواهید تا در تمام روند داوری 
نمایندگی شما را بعهده داشته باشد. 

داوری با میانجیگری فرق میکند. در انتاریو، داوران میتوانند 
تصمیمات قانونی الزام آور اتخاذ نمایند. این بدین معناست که شما 

و همسرتان باید از رای و تصمیم فرد داور درست مثل حکم دادگاه 
اطاعت کنید. اما این امر زمانی صادق است که فرد داور از برخی 

از قوانین داوری پیروی کند. در اینجا به دو تا از مهمترین قوانین آن 
اشاره شده است: 
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13مقدمه ای بر قانون خانواده در انتاریو

  هریک از همسران باید قبل از موافقت با تشکیل جلسۀ •
داوری با وکیل خود صحبت کنند. 

  داوران باید رای و تصمیمات خود را تنها براساس قانون •
خانوادۀ کانادا و نه براساس قوانین مذهبی، سنتهای فرهنگی 

و یا سایر اصول و قواعد صادر نمایند. بعنوان مثال، 
هرگونه تصمیمی دربارۀ برنامه های فرزند پروری باید تنها 

براساس خیر و صالح کودک اتخاذ و صادر شود. 

افراد گاهی تصمیم میگیرند که دربارۀ مشاجرۀ قانون خانوادۀ خود با 
یک رهبر مذهبی یا اجتماعی و یا فرد دیگر مورد اعتماد شان صحبت 

کنند. ممکن است راهنماییهای این شخص را دنبال کنند و یا پیروی 
از او را الزم و ضروری بدانند. اما بسیار مهم است بدانیم که این فرد 
دارای هیچگونه اختیار قانونی برای تصمیم گیری نمیباشد، مگر اینکه 

از تمام قوانین داوری قانون خانواده پیروی نماید و والدین نیز این 
اختیار را به وی داده باشند. 

بعد از اینکه هردوی شما با تشکیل جلسۀ داوری موافقت کردید، دیگر 
نمیتوانید به دادگاه مراجعه کنید، مگر اینکه دربارۀ تصمیم گیری فرد 

داور درخواست استیناف داده باشید. 

برای کسب اطالعات کلی دربارۀ داوری از وب سایت وزارت 
دادگستری قسمت “داوری خانواده - Family Arbitration” را جستجو 

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca :کنید
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پیدا کردن وکیل 
 )Law Society of Upper Canada( انجمن حقوقدانان کانادای علیا

دارای کتاب راهنمای حاوی نام و نشانی تمام وکالی مجاز به وکالت 
در کانادا میباشد. مطمئن شوید که وکیل اختیاری شما دارای تجربۀ 

کافی در قانون خانواده باشد. این انجمن همچنین دارای دفترچۀ راهنما 
از کارشناسان مجاز میباشد که بر قانون خانواده تمرکز میکنند. 

خدمات ارجاعی انجمن حقوقدانان میتواند نام یک وکیل را در منطقۀ 
خودتان به شما ارائه دهد، این وکیل اجازه دارد تا 30 دقیقه با شما 

مشاورۀ رایگان داشته باشد. بابت این خدمات ارجاعی هیچگونه هزینه 
ای نباید پرداخت شود. 

از وب سایت انجمن حقوقدانان www.lsuc.on.ca دیدن کنید و 
روی قسمت مربوط به “یک وکیل یا دستیار وکیل را پیدا کنید - 

Find a Lawyer or Paralegal” کلیک کنید و یا با شماره تلفنهای زیر 

تماس بگیرید: 

تلفن رایگان�������������������������������������������������������������� 1-800-268-8326

تلفن ناحیۀ تورنتو�������������������������������������������������������� 416-947-3330

کسب اطالعات بیشتر 
مراکز اطالعات قانون خانواده 

وزارت دادگستری در هر یک از دادگاههایی که به مسائل 
قانون خانواده رسیدگی میکنند، یک “مرکز اطالعات قانون 

خانواده Family Law Information Centre (FLIC) - ” برقرار نموده 
است. تمام این مراکز دارای جزوه های رایگان مربوط به جدایی و 
طالق، روندهای دادگاهی و میانجیگری خانوادگی میباشند. بسیاری 

از این مراکز دارای کارمندانی هستند که ضمن ارائه اطالعات، شما 
را به سازمانهای اجتماعی و خدمات حقوقی ارجاع میدهند. برای 
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پیدا کردن یک مرکز اطالعات قانون خانواده در محل خود از طریق 
شماره های تلفن قید شده در صفحۀ 16، با کمکهای حقوقی )لیگال اید( 
انتاریو تماس بگیرید و یا از وب سایت وزارت دادگستری دیدن کنید: 

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

وکالی مشاور 
در مراکز اطالعات قانون خانواده وکالی مشاور از لیگال اید انتاریو 
در زمانهای خاصی برای پاسخ دادن به سواالت شما، ارائه مشاوره 

حقوقی اختصاری و بررسی اسناد حقوقی در مسائل مربوط به حقوق 
خانواده در دسترس میباشند. با FLIC محلی خود تماس بگیرید تا از 

زمان در دسترس بودن یک وکیل مشاور باخبر شوید. 

اگر خواهان مشاورۀ حقوقی دربارۀ مسئله خانوادگی خود قبل از 
تاریخ برگزاری دادگاه هستید، میتوانید چند روز قبل از تاریخ 

حضورتان در دادگاه با یک وکیل مشاور صحبت کنید. درصورت 
مالقات با یک وکیل مشاور، حتماً تمام مدارک مربوط به پروندۀ 

خود را ارائه دهید. این امر به وکیل اجازه میدهد تا دقیقتر در مورد 
موضوع پرونده تان شما را راهنمایی کند. اگر دارای هیچگونه 
مدرک یا ثبوتی نیستید، باز هم وکیل مشاور میتواند راهنمایی و 

اطالعات کلی دربارۀ روند دادگاه را به شما ارائه دهد. 

اگر قادر به پرداخت حق الوکاله نباشم، چه 
میشود؟

ممکن است شما قادر به دریافت کمک از طرف کمکهای حقوقی 
انتاریو – لیگال اید )Legal Aid Ontario( باشید. لیگال اید انتاریو به 

افراد کم درآمد کمک میکند تا طیف گسترده ای از خدمات حقوقی 
خود را دریافت کنند. شما باید از نظر مالی واجد شرایط برای دریافت 

اکثر این خدمات باشید. برای آگاهی از واجد شرایط بودن، با لیگال 
اید انتاریو تماس بگیرید.

    www.GanjiCo.com
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از وب سایت www.legalaid.on.ca دیدن کنید و یا از طریق تلفنهای 
زیر با آنها تماس بگیرید: 

تلفن رایگان������������������������������������������������������������� 1-800-668-8258

1-866-641-8867 ��������������������������������������������� تلفن رایگان ناشنوایان

 ناحیۀ تورنتو )هزینۀ مکالمۀ تلفنی که توسط
416-979-1446 ����������������� فرد گیرنده پرداخت میشود، را قبول میکند(

تلفن ناشنوایان در ناحیۀ تورنتو��������������������������������� 416-598-8867

لیگال اید انتاریو خدمات قانون خانواده را بشرح زیر ارائه میدهد: 

   مراکز خدمات قانون خانواده •
در مراکز خدمات قانون خانواده، اگر شما از لحاظ مالی واجد 

شرایط شناخته شوید، میتوانید کمکهایی در رابطه با تهیۀ اسناد و 
مدارک، نمایندۀ حقوقی و ارجاع به سایر خدمات را دریافت کنید. 
این مراکز در تورنتو، نورت یورک )North York(، نیومارکت 
)Newmarket(، برامپتون )Brampton(، چتهم )Chatham( و 
سارنیا )Sarnia( واقع شده اند. بسیار مهم است که این مرکز را 

درهمان ناحیه ای انتخاب کنید که دادگاه شما در آن واقع شده است. 

   دفاتر قانون خانواده •
در انتاریو دو دفتر قانون خانواده وجود دارند: یکی در اتاوا 

)Ottawa( و دیگری در تاندربـِی )Thunder Bay(. اگر شما از لحاظ 
مالی واجد شرایط شناخته شوید، وکال و دستیاران آنها در این دفاتر 
میتوانند در رابطه با مسائلی مثل سرپرستی )حضانت( ، دسترسی، 

خرجی، حمایت از فرزند و حکم محدودسازی به شما کمک کنند.

   وکیل تسغیری خانوادگی •
اگر شما وکیلی در اختیار ندارید، ممکن است وکیل تسغیری 

خانوادگی بتواند در مورد مسائل مربوط به قانون خانواده و نحوۀ 
عملکرد اولیۀ دادگاهی شما را راهنمایی و در دادگاه نیز به شما 
کمک کند. این خدمات در بسیاری از دادگاههای انتاریو موجود 
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 میباشند. شما باید برای برخی از کمکهای وکیل تسغیری
)duty counsel( از لحاظ مالی واجد شرایط شناخته شوید. وکیل 

تسغیری میتواند شما را راهنمایی، از طرف شما در دادگاه صحبت، 
و یا در مذاکرۀ حل و فصل مشکلتان به شما کمک کند. 

   مشاورۀ حقوقی اختصاری •
احتماال میتوانید تا 20 دقیقه دربارۀ مسائل قانون خانواده، مشاورۀ 

رایگان را از یک وکیل دریافت کنید که این خدمات تنها از طریق 
تلفن ارائه میشود و شما با وکیل مالقات حضوری نخواهید داشت. 

برای دریافت مشاورۀ حقوقی اختصاری باید از نظر مالی واجد 
شرایط شناخته شوید. بمنظور آگاهی از واجد شرایط بودن با لیگال 

اید انتاریو تماس بگیرید. 

   برنامه ریزی برای دریافت گواهی )لیگال اید(•
درصورت واجد شرایط بودن )از لحاظ مالی( شما میتوانید از 

لیگال اید انتاریو یک گواهی درخواست کنید که هزینۀ یک وکیل را 
بعنوان نمایندۀ شما به تعداد ساعات معینی تحت پوشش قرار دهد. 
این گواهیها به جدی ترین مسائل حقوقی مثل خشونت خانوادگی، 

حمایت از کودکان و یا موضوعات بسیار پیچیدۀ قانون خانواده 
اختصاص داده میشوند. دعوی یا مورد حقوقی شما باید شرایط 

دریافت نمایندگی از طرف یک وکیل را دارا باشد. 

سایر اطالعات و منابع 
 مرکز تحصیل حقوق اجتماعی انتاریو - 

Community Legal Education Ontario (CLEO)

CLEO دارای مجموعه ای از منابع اطالعاتی قانون خانواده بصورت 

آنالین و در دست چاپ میباشد. موضوعات این مجموعه و این 
کتابچه بنام “مقدمه ای بر قانون خانواده در انتاریو” شامل موارد زیر 

میباشند: 
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 منابع قانون خانواده در انتاریو •
 جدایی و طالق یا فوت یکی از همسران: تقسیم اموال •
  جدایی و طالق: سرپرستی فرزند، دسترسی و برنامه های •

فرزند پروری ,
 جدایی و طالق : خرجی فرزند •
 جدایی و طالق: نفقۀ همسری •

جهت سفارش این انتشارات و یا مشاهدۀ آنها بصورت آنالین )از 
طریق اینترنت( لطفاً از این وب سایت www�cleo�on�ca دیدن کنید و 

یا با شمارۀ 4420-408-416 تماس بگیرید. 

CLEO دارای مجموعۀ زیادی از منابع قانون خانواده از سایر 

سازمانهای حقوقی و اجتماعی نیز میباشد. لطفاً برای مالحظۀ این 
منابع به وب سایت www�yourlegalrights�on�ca مراجعه کنید. 

 وب سایت دولت انتاریو در مورد قانون خانواده –
Ontario government family law website

در این وب سایت، وزارت دادگستری 
)Ministry of the Attorney General( اطالعاتی را 
دربارۀ بسیاری از مسائل قانون خانواده ارائه میدهد: 

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family 

همچنین این وب سایت اطالعاتی دربارۀ روند دادگاه خانواده و کتابچه 
ای به نام “آنچه که شما باید دربارۀ قانون خانواده در انتاریو بدانید - 
What You Should Know about Family Law in Ontario( را به 

) نـُه )9( زبان مختلف ارائه میدهد.

وب سایت آموزش قانون خانواده برای زنان 
این وب سایت منابع آنالین را دربارۀ حق و حقوق زنان تحت قانون 

خانوادۀ انتاریو ارائه میدهد. این منابع به 14 زبان و طرحهای 
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مختلف در دسترس میباشند. لطفاً برای مالحظۀ آنها به این وب سایت 
www�onefamilylaw�ca مراجعه کنید. 

وب سایت انجمن حقوقدانان کانادای علیا 
 (Law Society of Upper Canada)

انجمن حقوقدانان کانادای علیا دارای وب سایتی بنام “قانون شما: 
 ”Your Law: Family Law in Ontario - قانون خانواده در انتاریو

است که حاوی اطالعاتی دربارۀ قانون خانواده و روال دادگاه میباشد. 
 www�yourontariolaw�com لطفاً برای مالحظۀ این منابع به سایت

مراجعه کنید.

 برنامۀ اطالعات قانون خانواده 
(Family Law Information Program)

برنامۀ اطالعات قانون خانواده یک منبع آنالین برای کسانی است که 
در ُشـُرف ورود به سیستم دادگاه خانواده میباشند و این برنامه در وب 

سایت لیگال اید انتاریو www�legalaid�on�ca قابل دسترس است. 
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 ناشر: 
 مرکز تحصیل حقوق اجتماعی انتاریو/

 CLEO (Community Legal Education Ontario 

 منابع تامین مالی: 
(Legal Aid Ontario) کمکهای حقوقی انتاریو 

(Department of Justice Canada) دپارتمان عدالت کانادا

این کتابچه بخشی از مجموعۀ رایگان در قانون خانواده را تشکیل 
میدهد. CLEO نیز دارای انتشارات رایگان دربارۀ موضوعات دیگر 

حقوقی میباشد. این انتشارات بمنظور منعکس نمودن تغییرات در 
قانون، بطور مرتب تجدید نظر و بازنویسی میشوند. شما میتوانید 
با استفاده از لیست انتشارات بدرد نخور (Our Discard List) ما 

انتشارات منسوخ شده و دورانداختنی را پیدا کنید. 

برای فرم سفارش و لیست انتشارات منسوخ شده یا مالحظۀ 
 www�cleo�on�ca انتشارات ما بصورت آنالین لطفاً از وب سایت

دیدن کنید و یا با تلفن 4420-408-416 تماس بگیرید. 

This translation is supported by the Law Foundation of Ontario.

این کتابچه تنها اطالعات کلی را به شما ارائه میدهد. 
بهتر است در مورد شرایط و وضعیت خود از مشاورۀ 

حقوقی کمک بگیرید. 
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