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Access (ਐਕਸੈਸ) 
ਪਹੁੰਚ: ਗੈਰ fਹਰਾਸਤੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ fਪਤਾ ਦਾ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ fਮਲਣ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾ ਂfਬਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ fਸਹਤ, ਭਲਾਈ, ਅਤ ੇ
ਸਿੱfਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ  

 
Accused (ਐਕੇਊਸਡ) 
ਦੋਸ਼ੀ: ਇੱਕ fਵਅਕਤੀ fਜਸ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ 
ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ fਰਹਾ ਹੈ  
 
Acquittal (ਐਕਊਟਲ) 
ਬਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ fਕ fਵਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ 
 

Act (ਐਕਟ) 
ਐਕਟ: ਇੱਕ fਬਲ ਜੋ ਕਿ fਵਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-‐ਵੱਖ ਕਦਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 
 



Action (ਐਕਸ਼ਨ) 
Action: ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ fਖਲਾਫ ਼fਲਆਂਦੀ ਇਕ fਨਆਇਕ 
ਕਾਰਵਾਈ 

 
Actus Reus (ਐਕਟਸ ਰਿਅਸ) 
ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ "ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ" ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ 
"ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ" (the mens rea) ਦਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾfਧਕ 
ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 
Adjournment (ਐਡਜ਼ੌਰਨਮੈਨਟ) 
ਮੁਲਤਵੀ: ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ 
 
Adoption (ਐਡੌਪਸ਼ਨ) 
ਗੋਦ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ fਜਸ ਦੁਅਰਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾfਪਆਂ 
fਵਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਕ ਅਤੇ 
ਫਰਜ਼ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ fਵਚਕਾਰ ਸਥਾfਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ 
 
Affidavit (ਐਫ਼ੀਡੇfਵਟ) 
ਹਲਫਨਾਮਾ: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ fਕਸ ੇਤੱਥ ਬਾਰੇ fਦਤਾ 
fਲਖਤੀ ਸਹੁ ੰfਬਆਨ I ਇਹ ਸਹੁ ੰfਬਆਨ ਜਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਅfਧਕਾfਰਤ fਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 



 
Affidavit of Service (ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਆਫ਼ ਸਰfਵਸ) 
ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ: ਇਸ ਨੂ ੰਸੇਵਾ (ਸਰfਵਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਵੀ 
ਜਾfਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ fਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ fਦਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਼fਜਹੜ੍ fਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ fਕਸ ੇfਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ 
ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ 
 
Affirmation (ਐਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ) 
ਪੁਸ਼ਟੀ: ਸੱਚ ਨੂ ੰਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਐਲਾਨ 
 
Alternate Dispute Resolution (nbNoB/fNt fv;fgT{N 

o?I'fbT[PB) 

ndkbs'A pkjo MrV/ dk fBgNkokL fJ; dk wsbp j? fe;/ th 

sohe/ Bkb ndkbs ikD d/ p}?o MrV/ dk fBgNkok eoBk. 

ADR ftZu rZbpks, ;[bkj, ftu'brh ns/ ;kb;h Pkwb jB. 

 

Arbitration (nkofpNo/PB) 

;kb;hL fJe nfijh ekotkJh fi; ftZu fJe fBogZy shi/ 

ftnesh okjhA fttkd jZb ehsk iKdk j?. nfij/ ftnesh dk 
ਫ?;bk nzfsw ns/ pzX/i tkbk wzBD bJh gkoNhnK ;fjwsh 

gqrNkT[AdhnK jB. 



 
Collaborative family law (ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ) 
ਇਕ ਕਾਨੂਨੀ ਪfਰਕfਰਆ fਜਹੜੀ ਉਹਨਾ ਜੋfੜਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ 
ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ fਵਆਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਇਸ ਰਾਹੀਂ 
ਜੋੜ ੇਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾfਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱfਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਖਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋ ਂਬਗੈਰ ਨfਜ਼ਠਦੇ  ਹਨ । 
 

Amicus Curiae (n?whe; feT{oh) 

e'oN dk d';sL fJ; bkshBh Ppd dk wsbp j? “ndkbs dk 

d';s”. fJe nfijk tehb fijVk ndkbs dh p/Bsh s/ fe;/ 

ndkbsh ekotkJh ftZu fe;/ ekB{zBh ;fEsh dh B[wkfJzdrh 

eoe/ ndkbs dh ;jkfJsk eodk j?. 

 

Annulment (nBZbw?AN) 

wB;{y eoBkL ndkbs dk ਫ;ੈbk fe ftnkj ekB{zBh BjhA j?. 

nfij/ n?bkB dk wsbp j? fe fJj ftnkj ed/ j'fJnk jh 

BjhA. 

 

Answer (nkB;o) 



itkpL fe;/ d'P iK ndkbsh ekotkJh ;pzXh fJZe gkoNh tZb'A 

d{;oh gkoNh B{z itkp d/Dk. 

 

Appeal (nghb) 

nghbL j/mbh ndkਲs d/ ਫੈਸਲ ੇਦੀ ;whfynk eoB bJh fJZe 

T[~u ndkbs B{z p/Bsh eoBk. fJ; dk wsbp fJj eoB bJh 

ekB{zBh ekoB j'Dk Io{oh j? (fit/A fe^ fe;/ wkwb/ s/ ekB{zB 

bkr{ eoB bJh iZi B/ }bsh ehsh j?.) 

 

Appellant (ng?b/AN) 

nghb eoskL T[j ftnesh fijVk nghb eodk j?. 

 

Applicant (n?gbhe?AN) 

fpB?ekoL T[j ftnesh fijVk p/Bsh eodk j?. 

 

Apprehend (n?gohj?Av) 

frq|sko eoBkL (1) tkozN iK ekB{zBh nfXeko Bkb fjok;s 

ftZu b?Dk. 



(2) pkb ;[oZfyne iK g[fb; d[nkok ;[oZfynk ekoBK eoe/ 

pZu/ B{z wkfgnK iK j'o ftnesh dh fjok;s s'A jNkT[Dk. 

 
Arraignment (ਅਰੇਨਮੈਨਟ) 
ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ fਜਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ
ਚਾਰਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਪੜ੍ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ 
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 
Arrears (ਏਰੀਅਰਸ) 

ਬਕਾਇਆ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਜੋ fਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

 
Arrest (ਅਰੈਸਟ) 
fਗ੍ਰਫਤਾਰੀ: ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਵਾਬ fਵਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅfਧਕਾਰ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰfਹਰਾਸਤ fਵਚ ਰੱਖਣਾ 

 
Assessment (ਅਸੈਸਮੈਂਟ) 
ਨਰਧਾਰਨ: (1) fਕਸ ੇਵਸਤ ੂਦਾ ਪੈਸੇ fਵਚ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਣਾ (2) ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 
ਕਾਨੂੰਨ fਵਚ: ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ fਵਅਕਤੀ fਕਸ ੇ
ਮਾਨfਸਕ fਵਕਾਰ ਤ ੋਪੀੜਤ ਸੀ fਕ ਨਹੀਂ (3) fਸਵਲ ਕਾਨੂੰਨ fਵਚ: ਇਹ ਪਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੇ fਕਸ ੇfਵਅਕਤੀ ਪਾਸ ਹੇਠ fਦਤ ੇਕੰਮਾ ਂਲਈ ਮਾਨfਸਕ ਸਮਰੱਥਾ 



ਹੈ ਕੇ ਨਹੀਂ - ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ fਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸਬੰੰਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾ ਖਰੀਦਨ ਲਈ (4) 
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ fਵਚ: ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-
ਪਿਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ  
 
Attorney (ਅਟਾਰਨੀ) 
ਅਟਾਰਨੀ: ਉਹ fਵਅਕਤੀ fਜਸਨੂ ੰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅfਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ fਵਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ  
  
Bail (ਬੇਲ) 
ਜਮਾਨਤ: ਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤ ੇਰਿਹਾਈ fe ਜਦੋਂ ਵੀ 
ਅਦਾਲਤ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ I ਜਮਾਨਤ ਦਾ 
ਵਾਅਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I 
 
Balance of Probabilities (p?b/A; nk| gq'p/fpfbNh;) 

;zGktBk dk j'DkL fJe f;tb ekotkJh ftZu fJZe gkoNh tZb'A 

d'P bkJ/ rJ/ sZEK B{z ;kps eoB bJh ;p{s dk fJZe fwnko. 

fJj fJ; fB:w dk jtkbk fdzdk j? fe fJZe sZE B{z ;kps j' 

u[Zek wzfBnk ikt/rk i/eo ;p{s fJj do;kT[Adk j? fe fJj 

sZE tkgfonk j?. (fJ;d/ T[bN fe fJj BjhA tkgfonk j?.) 

 



Bankrupt (p?AeogN) 

dhtkbhnkL ekB{zB d[nkok fJZe ftnesh iK ;zrmB B{z eoI/ 

dk G[rskB eoB s'A n;woZE j'D dk n?bkB eoBk. 

 

Bankruptcy (p?AeogN;h) 

dhtkbhnkgDL fJZe ftnesh iK eko'pko ;pzXh eoI/ dk 

G[rskB eoB s'A n;woZE j'D pko/ ekB{zBh ekotkJh. 

 

Bar (pko) 

pkoL (1) ndkbsh ewo/ dh iBse y/so ns/ ezweko d/ 

y/so ;pzXh G"fse tzv. 

(2) ekB{zBh g/Pk. 

 

Barrister (p?fo;No) 

p?fo;NoL fJZe pf??o;No dh ndkbsh w[eZdfwnK ftZu w[jkos 

j?. fJZe ;"bhf;No (Soicitor) dh w[jkos d|so ftZu rkje 

B{z ;bkj d/Dh ns/ ekB{zBh d;skt/I fsnko eoB ;pzXh j?. 

e?B?vk ftZu fJZe tehb B{z “p?fo;No ns/ ;"bhf;No” ikfDnk 



iKdk j? ns/ T[; d/ w[eZdw/ bVB iK ;bkj d/D d/ ezw ekoB 

e'Jh |oe BjhA ;wfMnk iKdk. 

 

Bench (p?Au) 

ndkbsL (1) iZi iK iZiK dk fJZe c'ow 

(2) iZiK tZb'A ndkbs ftZu p?mD dh ;hN 

 

Beneficiary (p?BhfcPoh) 

bkGgksoL T[j ftnesh fi; B{z g?;k iK j'o bkG fwbd/ jB. 

nfijk fe;/ gqpzX iK ekB{zBh d;skt/I ekoB j[zdk j? fit/A 

fe^ NoZ;N, t;hns iK phwk gkfb;h. 

Best interest of the child (p?~;N fJzBNoZ;N nk| dk 

ukJhbv) 

pZu/ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈL iZi tZb'A ekB{zBh gVQskb eoBk fe 

gfotkoe ekB{zB ;pzXh wkwb/ ftZu ;ko/ jkbksK B{z w[Zy oZy e/ 

pZu/ dh ;ohoe, wB'ftfrnkBe, GktBksfwe ;[oZfynk, 

GbkJh ns/ ftek; bJh tXhnk ;[oZfynk fet/A j' ;edh j?. 

 



Beyond a reasonable doubt (p/n"Av J/ ohiB/pb vkT{N) 

tkIp PZe s'A goQ/L fJZe ngokXh ftnesh B{z d'Ph f;ZX eoB 

bJh ;p{s dk b'VhAdk fwnko. ;oekoh tehb fJj Io{o 

fdykt/ fe ;p{s fJsBk g{ok ns/ gZek j? fe iZi$fiT{oh B{z 

d'Ph d/ ngokX pko/ tkIp PZe BjhA j?. 

 
Bill (fਬਲ) 
fਬਲ: ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾfਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ fਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਇੱਕ 
ਸੰਘੀ fਬਲ ਇਸ ਤੋ ਂਪfਹਲਾ fਕ ਉਸ ਨੂ ੰਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ 
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹੇਠ fਲਖੇ ਪੜਾਵਾਂ fਵਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ: ਪfਹਲੀ 
ਪੜ੍ਹਤ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ, ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਤ - ਜੋ ਕੇ ਹਾਊਸ 
ਔਫ਼ ਕਾਮਨਜ ਼ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ I 
 
Binding (ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ) 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣੀ 
 
Bond (ਬੌਂਡ) 
Bond: ਅਦਾਲਤ ਨ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ    

Breach (ਬਰੀਚ) 



ਉਲੰਘਣਾ: ਇੱਕ fਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕਾਨੂੰਨ, ਫ਼ਰਜ਼, ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂ ੰ
ਤੋੜਨਾ 
 
Burden of Proof (ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਪਰੂਫ਼) 
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ: ਇੱਕ fਸਵਲ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਦਾਲ ੇਉੱਤੇ ਰੱfਖਆ 

ਇਕ fਵਵਾਦਤ ਤੱਥ ਨੂ ੰਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ . ਇਹ ਭਾਰ 
ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ fਸਵਲ ਕੇਸ fਵਚ ਇਕ ਮੁਦਈ ਅਤੇ  ਫੌਜਦਾਰੀ  ਕੇਸ 
fਵਚ ਤਾਜ (ਜK ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ . 

  
Case (e/;) 
e/;Lfto'X fXoK ftueko fJZe fttkd,fi;Bz{ fJZe ndkbs iK 

j'o ekBz{Bh ftXh d[nkok jZb ehsk ikDk j?.fJj f;tb iK 

c"idkoh e'Jh th j' ;edk j?. 

 
Case Conference (ਕੇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ) 
e/; ekBcoz; L fJZe whfNzr I' fe fJZe iZi, gkoNhnK(fXoK) 

ns/ gkoNh d/ tehbK ftZu j[zdh j?.fJ; whfNzr ftZu T[jBK 

w[ZfdnK dh gSkD ehsh iKdh j? fijBK s/ gkoNhnK (fXoK) 

;fjws jB, ns/ fijBK s/ n;fjws jB.T[j fttkfds 

w[ZfdnK Bz{ jZb eoB pko/ uouk th eod/ jB. 

 
Case Event List (e/; JhtzN fb;N) 



e/; xNBk ;{uhLfJZe yk; fdB s/ ;[D/ ikD tkb/ ndkbs d/ 

e/;K dh ;{uh iK soshp j?.fJ; Bz{ v"eN th fejk iKdk j?. 

 
Case Law (e/; bkn) 

e/; dk ekBz{BL fJj ekBz{B iZiK d[nkok pDkfJnk iKdk j? I' 

fe ndkbsh c?;fbnK ns/ obd/ fwbd/ fNqfpT{Bb d/ 

ftneshrs e/; d/ c?;fbnK s/ nXkfos j[zdk j?. 

 
Case Management (e/; w?Biw?AN) 

Case Management: ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰ੍ਕ੍ਰਿਆ fਜਸ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜ ਇੱਕ 
ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ  

 
Cause of Action (e'I nkc n?ePB) 

Cause of Action: sZEK dk ;w{j I' fe fJZe gkoNh fto[X 

g?;k b?D,ikfJdkd b?D iK jZe ikfJI mfjokT[D bJh w[eZdwk 

eoB bJh ekch j?. 

 
Caveat (e/thnN) 

PosL fJj fJZe bkshBh Ppd j? fi;dk wsbp j?L T[j 

ypodko oj/LfJj o;wh u/sktBh ekBz{Bh d;skt/I okjhA fdZsh 

iKdh j?. 



 
Certificate (;oNhfce/N) 

Certificate:  fJZe nfXekoh d[nkok s;dhe ehsk frnk 

fbysh d;skt/I do;kT[Dk fe e'Jh jkbks iK b'V g{oh j' 

u[Zeh j? iK BjhA. 

 
Certify (a copy) (oNhckJh J/ ekgh) 

c'N'ekgh s;dhe eoBk L fJZe d;skt/I dh c'N'ekgh I' fe 

fJZe iBse nfXekoh okjhA s;dhe ehsh iKdh j? fe fJj 

n;bh d;skt/I dh ;jh s/ ;zg{oB ekgh j?. 

 
Charter (ukoNo) 

Charter: (1)e?B/vhnB ukoNo nkc okJhN; ns/ cqhvwI 

(e?B/vhnB jZeK ns/ nIkdhnK dk ukoNo) nkw eoe/ f;oc 

ukoNo eoe/ ikfDnk iKdk j?.fJj e?B/vk ftZu ofjzd/ b'eK Bz{ 

GkPD dh nkIkdh, Xow dh nkIkdh,ihD dh nkIkdh ns/ 

fBZuh nkIkdh d/ jZe dh rkozNh fdzdk j?. (2)fJZe o;wh 

d;skt/I fi; okjhA ;oeko fJZe ftnesh iK fJZe eko'pko 

Bz{ PeshnK s/ nfXeko (nB[dkB eodh) fdzdh j?. 

 
Child (ukJhbv) 



pkbL e?B/vk ftZi Bkpkbr iK pZuk T[j ftnesh j?, I' fe 

pkbr BjhA j? ns/ pkbr dh T[wo s'A xZN j?.e?B/vk ftZu 

pkbr j'D dh T[wo jo ;{p/ dk y/so fBoXkos eodk j?, ns/ 

;{fpnK ftZu pkbr j'D dh T[wo 18 ;kb s'A tZX j?.pkb 

nfXekoK pko/ ;z:[es okPNo eBt?BPB jo 18 ;kb s'A xZN 

T[wo tkb/ Bz{ pZuk$pkb dZ;dh j?.id sZe fe T[; pZu/ s/ bkr{ 

fB:w$ekBz{BK w[skpe T[j T[; s'A gfjbK pkbr Bk frfDnk 

iKdk j't/. 

 
Child Abduction (ukJhbv npvePB) 

pkb nrtkLfJZe pZu/ Bz{ nDnfXekfos s"o s/ T[;d/ wkfgnK 

iK ekBz{Bh ;ogq;s dh fjok;s ftZu'A b? ikDk (jNkT[Dk) fJj 

fJZe c"idkoh i[ow j? 

 
Child Abuse (ukJhbv nphT{;) 

pkb d[oftjkoLpkb d[oftjko fJZe ngokX j? fi; ftZu 

;ohoe (P'PD),Gktkswe ns/ fiB;h pd;b{eh iK 

nDrfjbh Pkwb jB. 

 
Child in need of protection (ukJhbv fJzB Bhv nkc 

gq'N?ePB) 



;[oZfynk dh b'V ftZu pZuk$pkbLnfij/ sohe/ ngBkT[D fiBQK 

okjhA pZu/ dh B[e;kB s'A oZfynk j' ;e/, gfotko dh 

fJe;kosk T[Pkfjs j't/ ns/ pZu/ d/ Gb/ dk Go';k j't/. 

 
 
Child Support (ukJhbv ;g'oN) 

pZu/ dh ;jkfJskLfJZe r?o fjok;sh wksk iK fgsk d[nkok 

fdZsh (:'rdkB)oew I' fe pZu/ Bz{ gkbDk dh ehws ti'A fdZsk 

iKdk j?. 

 
Child Support Guidelines (ukJhbv ;g'oN rkJhvbkJhBI) 

LfJj T[j fB:w ns/ ;{uhnK (o{bI) jB I' fe ndkbs pZu/ 

dh ;jkfJsk,;?ZN eoB bJh tosdh j? fe d/Ddko (g/no) B/ 

fesBh oew pZu/ dh ;jkfJsk bJh d/Dh j?.fJj oew f�; s/ 

nXkos j? fe d/Ddko dh ewkJh fesBh j? ns/ fesB/ pZfunK 

Bz{ T[;B/ ;jkfJsk d/Dh j?.jo ;{p/ dh fJj ;koDh nkgDh 

nkgDh tZy^tZy ;koDh j?. 

 
Child Welfare (ukJhbv t?bc/no) 

pkb GbkJhL e?B/vk ftZu pZfunK dh ;jkfJsk bJh 

;';kfJNhnK dk f;;Nw$gqpzX , I' fe ;{pkJh iK y/soh 

;oeko d[nkok ;Ekfgs ehsk iKdk j?.eJh tko fJj fBZih 


