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 حقوقی مشاوره و کمک برای جایگزینی جزوه این

 درگیر خانواده حقوق مسائل با اگر .نیست فردی

 و موجود های گزینه به آگاهی جهت است بهتر هستید،

  بگیرید حقوقی مشاوره زودتر هرچه خود حقوق حفظ

 

 



 

 حمایت خود والدین طرف از که است فرزندان حق این

 نمی زندگی هم با دیگر ولی و شما اگر .شوند مالی

 را خود فرزندان از مراقبت های هزینه باید کنید،

 کنید تامین مشترکا  

 

 

 کنند، حمایت مالی نظر از را خود فرزند باید والدین

 :اگر حتی

 کنند نمی زندگی خود فرزند با ·

 که نادری موارد در مگر بینند؛ نمی را خود ندفرز ·

 دلیل هیچ بدون خود مادر یا پدر دیدن از فرزند

 زند می باز سر موجهی

 اند نکرده ازدواج دیگر شخص  با ·

 .اند نکرده زندگی دیگر ولی با هرگز ·

 خانه کند، می زندگی شما با اوقات اکثر شما فرزند اگر

 نظر از شما و شود می تلقی او اصلی اقامت محل شما



 دیگر ولی از فرزند خرجی دریافت محق قانونی

 ولی و ( recipient ) کننده دریافت را شما .هستید

 اگر .نامند می( payor ) کننده پرداخت را دیگر

 کند، می زندگی دیگر ولی با اوقات بیشتر شما فرزند

 بپردازید را خود فرزند نفقه باید شما

 

 

 کسی یا بیولوژیک مادر یا پدر تواند می کننده پرداخت

 است کرده قبول خواندگی فرزند به را فرزند که باشد

 نیز نموده رفتار ولی یک مانند که ناپدری یا نامادری

 شود فرزند خرجی پرداخت به ملزم است ممکن

 

 

 گرفت؟ را فرزند خرجی توان می چگونه

 فرزند خرجی مورد در توانید می دیگر ولی و شما

 توافق این که است بهتر .باشید داشته را دخو توافقات

 دوی هر امضای با و تاریخ با همراه ،کتبی صورت به

 شخص حضور در را توافق باید ولی هر .باشد شما



 همچنین .کند امضاء شود می خوانده شاهد که ثالثی

 آن تا بخواهید وکیل از شما از یک هر که است بهتر

 کند ثبت دادگاه در و مطالعه را

 

 و رسید نمی توافق به باهم خرجی مقدار درمورد راگ

 اذیت و بدرفتاری با توام دیگر ولی با شما رابطۀ اگر

 یا و شود اعتبار بی توافقنامه اگر است، بوده آزار و

 کند می زندگی شما با اوقات از بعضی فرزندتان اگر

 دادگاه از توانید می دارید، نیاز فرزند خرجی به شما و

 در .بخواهید کمک فرزند خرجی محک صدور برای

 وکیل یک با که است بهتر ها وضعیت این تمام

 کنید صحبت

 

 

 بپردازد؟ را فرزند خرجی باید مدت چه ولی یک

 تکفل تحت بچه که زمانی تا باید فرزند خرجی

 پرداخت .شود پرداخت رود می شمار به )وابسته(

 سالگی 18 سن به فرزند که زمانی تا معمولا  خرجی



 است ممکن کننده پرداخت ولی .دارد ادامه سد،بر

 نیز سالگی 18 از بعد را فرزند پرداخت باشد مجبور

 مریضی، دلیل به فرزندش که صورتی در دهد، ادامه

 به قادر بودن وقت تمام دانشجوی یا جسمی ناتوانی

 در سال 16 بالی های بچه .نباشد خود خرجی تامین

 نمی شمار به فلتک تحت خانه ترک یا ازدواج صورت

 روند

 

 می زندگی فرزند با را بیشتراوقات که مادری یا پدر

 فرد با را زندگی یا و مجدد ازدواج اگر حتی کند،

 را فرزند خرجی دریافت حق کند، شروع دیگری

 .دارد

 

 

 کند؟ می تعیین را فرزند خرجی مقدار چگونه دادگاه

 هب پرداخت قابل اولیه مقادیر استانی و فدرال دولت

 مقادیر این .کنند می تعیین را فرزند خرجی منظور

  و هستند استان هر در زندگی های هزینه بر مبتنی



 محاسبه فرزند از حمایت های دستورالعمل براساس

 کنند می تعیین را نفقه   پرداخت میزان که شوند می

 

 به فرزند خرجی جدول از ها دستورالعمل این در

 این .شود می استفاده قهنف اولیه میزان تعیین منظور

 کند می فرق قلمروها و استانها از یک هر در جدول

 این در شده تعیین میزان از دادگاه موارد اکثر در

 فرزند خرجی به مربوط حکم صدور برای جدول

 کند می استفاده

 

 پرداخت شخص زندگی محل به معمول جدول این

 هر راگ مثال، عنوان به .دارد بستگی کانادا در کننده

 به مربوط جدول کنند، زندگی انتاریو در ولی دو

 ولی اگر .شود می اعمال آنها مورد در انتاریو

 کند، زندگی دیگری قلمرو یا استان در کننده پرداخت

 اگر اما .کند می صدق او مورد در جا همان جدول

 ولی و کند زندگی کانادا از خارج کننده پرداخت ولی

 زندگی انتاریو در دارد هعهد به را بچه سرپرستی که



 می محاسبه انتاریو جدول براساس فرزند خرجی کند،

  شود

 

 عوامل به بپردازد باید کننده پرداخت که اولیه مقدار

 :دارد بستگی زیر

 میزان یعنی .کننده پرداخت سالیانۀ ناخالص درآمد 

 کسورات گونه هر یا مالیات پرداخت از اوقبل درآمد

 دیگر

 خرجی باید کننده پرداخت که تکفل حتت فرزندان تعداد

 .بدهد را آنها

 

 اقتصادی حرفه یا دارد آزاد شغل کننده پرداخت اگر

 میزان دادگاه برای است دارد،ممکن را خود مستقل

 های هزینه باید کننده پرداخت .نباشد روشن او درآمد

 درآمد خود برای یا کند کسر خود درآمد از را فراوانی

 در آنچه از پایینتر او درآمد تا نکند تعیین زیادی

 شغل کننده اگرپرداخت .برسد نظر به هست واقعیت



 و وی درآمد درباره او از دارید حق شما دارد آزاد

 کنید اطالعات درخواست او تجارت

 دستور کننده پرداخت ولی به دادگاه موارد، اکثر در

 .بپردازد دستورالعمل طبق را اولیه مقدار که دهد می

 از شده داده دستور پول میزان موارد، برخی در اما

 فرق دستورالعمل جدول با دادگاه طرف

 :زیر موارد مثل کند، می

 باشد؛ سال 18 بالی فرزند برای خرجی پرداخت ·

 تقریبا   والدین از یک هر با کودک اقامت زمان ·

 باشد؛ مساوی

 با حداقل کدام هر و باشند فرزند چندین دارای والدین ·

 یا کنند؛ زندگی زندفر یک

 بال بسیار سالیانۀ درآمد دارای کننده پرداخت ولی ·

 .باشد

 می نگاه خانوادگی وضعیت به دادگاه مواقع این در

 نیاز و ولی دو هر درآمد براساس خرجی مقدار .کند

 .شد خواهد تعیین فرزند



 اضافی خرجی باشید قادر است ممکن همچنین شما

 مهد شهریۀ مثل العاده فوق یا خاص های هزینه جهت

 یا برنامه فوق های هزینه فرزند، پرستار و کودک

 توسط که را درمانی مراقبت های هزینه یا آموزشی

 .کنید اخذ شوند، نمی پرداخت خصوصی یا دولتی بیمه

 ممکن خیر یا شود تلقی خاص هزینه تواند می آنچه

 تفاوت فرزند نیازهای و والدین درآمد به بسته است

 باشد داشته

 

 باشد، داشته مخصوص های هزینه شما فرزند چنانچه

 مقدار .بپردازید مشترکا   آنرا باید دیگر ولی و شما

 درآمد به بستگی پردازید می شما از هرکدام که پولی

 .داشت خواهد شما

 را خرجی اولیۀ مقدار تواند می نادر موارد در دادگاه

 می امانج را عمل این زمانی تنها دادگاه .دهد کاهش

 مقدار که کند ثابت بتواند کننده پرداخت ولی که دهد

 برای حد از بیش سختی باعث دستورالعمل شدۀ تعیین

 هزینه بود نخواهد قادر ولی که معنی بدین .شود می او

 دادگاه مثال، بعنوان .کند تامین را خود زندگی های



 پرداخت اگر دهد کاهش را خرجی مقدار تواند می

 نیز دیگر تکفل تحت افراد به باید یا شدبا معلول کننده

 .بپردازد خرجی

 پذیرفته حد از بیش سختی درخواست اینکه از قبل

 دو هر خانواده اعضاء از هریک درآمد به دادگاه شود،

 هر در را زندگی استاندارد تا کند می نگاه طرف

 یا شما اگر که معناست بدین این .کند مقایسه خانواده

 جدید شریک یک با یا کرده جددم ازدواج دیگر ولی

 خواهد نظر مد را موضوع این دادگاه کنید، می زندگی

 .داشت

 خود مالیاتی درآمد ارائه هنگام کننده پرداخت شخص

 هزینه بعنوان را فرزند خرجی مقدارپول تواند نمی

 مجبورنیستید هم شما .کند طلب مالیات کاهش جهت

 اعالم ودخ درآمد عنوان به را فرزند خرجی دریافت

  .نمایید

 

 می فرزند خرجی مورد در دادگاه حکم یا توافق آیا

 کند؟ تواندتغییر



 مقدار تغییر با رابطه در دیگر ولی و شما چنانچه

 توافقنامه توانید می برسید، توافق به باهم فرزند خرجی

 رابطه در نتوانید که درصورتی .کنید امضا را جدیدی

 می شما از هرکدام برسید، توافق به جدید مقدار با

 .کند تقاضا را فرزند خرجی تغییر حکم دادگاه از تواند

 

 دادگاه از باید دارید، دست در دادگاه از حکمی اگر

 موجود حکم شرایط و خرجی مقدار در تا کنید تقاضا

 خرجی حکم تغییر را امر این .کند ایجاد تغییراتی

 نامند می فرزند

 مقدار ضعیت،و جدی تغییر صورت در تنها دادگاه

 درآمد اگر مثال، بعنوان دهد، می تغییر را خرجی

 باشد، یافته کاهش یا افزایش کننده پرداخت شخص

 های هزینه یا باشد کرده تغییر فرزند زندگی شرایط

 .باشند آمده بوجود جدیدی العاده فوق

 فرزند خرجی مقدار است ممکن دادگاه که دیگری دلیل

 جدید های ستورالعملد که است این دهد، تغییر را

 که توافق یا حکم در فرزند خرجی مقدار .شوند وضع



 تغییر با اند شده تعیین قبلی های دستورالعمل براساس

 .کنند نمی تغییر خودکار بطور قانون

 شما که فرزندی خرجی میزان جدید دستورالعمل اگر

 دادگاه از باید نیز شما دهد، تغییر را کنید می دریافت

 دریافت فرزند خرجی اگر .کنید درخواست ار آن تغییر

 بررسی یکبار سال چند هر که است بهتر کنید، می

 خرجی برای جدیدی های دستورالعمل آیا که کنید

 اند شده ارائه فرزند

 

 شما مسئولیتهای و حقوق

 دارای کنید می درخواست را فرزند خرجی که زمانی

 .هستید نیز هایی مسئولیت و حقوق

 پرداخت شخص مالی وضعیت از ودنب آگاه حق .1

 یا درخواست را فرزند خرجی شما که زمانی کننده

 امور مورد در را واقعیت دارید حق کنید، می دریافت

 افشاگری را این که بدانید، کننده پرداخت شخص مالی

 .نامند می ( financial disclosure ) مالی



 که شوید مطمئن تا دارید نیاز اطالعات این به شما

 درست را فرزند مقدارخرجی کننده پرداخت شخص

 کننده پرداخت شخص قانون، طبق .کند می پرداخت

 اطالعات شما، درخواست صورت در سال هر باید

 .دهد ارائه شما به را خود درآمد به مربوط

 و کند نمی همکاری کننده پرداخت ولی اوقات گاهی

 :است ممکن

 یا ندهد، شما به را لزم اطالعات ·

 انتخاب اندک درآمد با شغلی یا بماند بیکار ترجیحا   ·

 نشود فرزند خرجی پرداخت به مجبور تا کند

 متقاعد را دادگاه باید شما اتفاقی، چنین صورت در

 بیشتری درآمد تواند می کننده شخصپرداخت که سازید

 دادگاه .نکند کار که دهد می ترجیح اما باشد، داشته

 امر این به .نماید برآورد را او درآمد میزان تواند می

 می گفته درآمد نسبت کننده پرداخت شخص مورد در

 خرجی مقدار نسبی درآمد این از استفاده با دادگاه .شود

 .کند می مشخص را کنید دریافت باید شما که

 هستند اجتماعی خدمات پوشش تحت که والدینی .2



 درباره جدیدی نینقوا انتاریو دولت ۷۱۰۲ سال در

 خدمات پوشش تحت که والدینی مورد در فرزند نفقه

 نمود وضعاجتماعی 

 

 می توانید، می دریافت اجتماعی خدمات وجوه شما اگر

 به کمک برنامه یا OW برنامه وجوه دوی هر توانید

 قبال   دولت .کنید دریافت را خود فرزند نفقه و معلولین

 یا کردید می دریافت فرزند نفقه که صورتی در

 بابت کمتری وجه داشتید، را آن دریافت استحقاق

 .کرد می پرداخت اجتماعی خدمات

 دریافت باید شما اما ت،نیس اعمال قابل دیگر قانون این

 نیز اجتماعی خدمات که صورتی در را فرزند نفقه

 .دهید گزارش کنید، می دریافت

 کند می دریافت اجتماعی خدمات که ای کننده پرداخت

 نفقه برای ها دستورالعمل براساس را وجهی باید نیز

 به موظف است ممکن کننده پرداخت .بپردازد فرزند

 او سالنه درآمد میزان اگر حتی شود، نفقه پرداخت

 .باشد اندک بسیار



 مادری یا پدر و کند می تعیین را حدود انتاریو دولت

 پرداخت به موظف دارد، کمتریدرآمد حد این از که

 اداره یک از توانید می شما .نیست فرزند خرجی

 آیا دریابید که کنید سؤال وکیل یا اجتماعی خدمات

 فرزند نفقه پرداخت برای شده تعیین حد از شریکتان

 .خیر یا دارد کمتری درآمد

 

 

 شود؟ می اجرا فرزند خرجی پرداخت حکم چگونه

 مسئول دفتر طریق از انتاریو در فرزند خرجی احکام

 یک FRO .شوند می اجرا خانواده از حمایت

 مورد در دادگاه احکام که است استانی دولتی اداره

 بایگانی و ثبت آنجا در مستقیم طور به فرزند رجیخ

 اجرای توقف برای فرزند نفقه کننده دریافت .شود می

 اعالم را خود رضایت باید FRO توسط نفقه حکم

 .کند

 خرجی مورد در زندگیتان سابق شریک و شما اگر

 FRO خواهید می و اید رسیده توافق به هم با فرزند



 .کنید ثبت دادگاه در ابتدا را توافق باید کند، اجرا راآن

 دریابید که بگیرید تماس FRO با توانید می سپس

 .شوید مطمئن آنها توسط حکم اجرای از چگونه

 

FRO کند؟ می عمل چگونه 

 ولی شود، می ثبت FRO در خرجی حکم وقتی

 آن طریق از را فرزند خرجی تمام ایدب کننده پرداخت

 محض به نیز FRO .نماید ارسال دیگر ولی به

 .دارد می ارسال شما برای آنرا پول دریافت

FRO کار، ازدیاد علت به و دارد زیادی های پرونده 

 از قبل و حکم ثبت از بعد شوید مجبور است ممکن

 منتظر ماه چندین فرزند خرجی پول دریافت شروع

 دیگر اموال یا درآمد درباره FRO اگر .بمانید

 است ممکن باشد، نداشته اطالعات کننده پرداخت

 .بکشد درازا به طولنیتری زمان فرزند نفقه دریافت

 

 می اتفاقی چه نپردازد، را پول این کننده پرداخت اگر

 افتد؟



 یا تاخیر پول پرداخت در کننده پرداخت اوقات بعضی

 شرح به تواند می پول تنگرف برای .کند می کوتاهی

 :کند عمل زیر

 باشد، کار مشغول جایی در کننده پرداخت اگر ·

FRO پول که دهد دستور کارفرمایش به تواند می 

 FRO به و کسر او حقوق از را خرجی به مربوط

 .گویند میدرآمد توقیف امر این به .نماید ارسال

 آزاد شغل یا کند نمی کار جایی کننده پرداخت اگر ·

 بانکی حساب از را خرجی پول تواند می FRO دارد،

 حساب توقیف را عمل این که بردارد، کننده پرداخت

 نامند می  بانکی

. FRoمثل او شخصی اموال تواند می همچنین 

 تصرف بدهی، پرداخت هنگام تا را خانه یا اتومبیل

 این در .نماید جلوگیری آنها فروش از یا کرده

 برفروش سعی کننده پرداخت شخص اگر صورت

 اخذ او از را بدهی پول FRO باشد، داشته خود اموال

 .کند می



 فرزند خرجی پرداخت در همیشه کننده پرداخت اگر ·

 با تواند می FRO باشد، داشته زیادی بدهی یا تأخیر

 گواهینامۀ تعلیق اعتبار،اداره به وی دادن گزارش

 وی بازداشت حتی یا گذرنامه نمودن باطل یا رانندگی

 .نماید پول این پرداخت به مجبور را او

 

FRO · وی به دولت که پولی تواند می همچنین 

 بیمه مزایای یا مالیاتی بازپرداخت مثل است بدهکار

 او از فرزند جیخر منظور به را )بیکاری( استخدامی

 .کند اخذ

FRO · فرزند، نفقه نکردن پرداخت دلیل به تواند می 

 اگر .دهد گزارش اعتبار اداره به را کننده پرداخت

 پرداخت از بیشتر یا ماه شش مدت به کننده پرداخت

 او باشد نتوانسته FRO و باشد، کرده خودداری نفقه

 مربوط شخصی اطالعات تواند می FRO کند، پیدا را

 که والدینی درباره وبسایتی در را کننده پرداخت به

 از پیش FRO .دهد قرار کنند، نمی پرداخت را نفقه

 .کند می اخذ را کننده دریافت ولی رضایت امر، این



 بومی جوامع درباره خاص مقررات

 بومی فدرال، بومیان قانون براساس کننده پرداخت اگر

 FRO اراتاختی قانون، مواردی در شود، تلقی رسمی

 می محدود را نفقه پرداخت به دادگاه حکم اجرای برای

 :کند

 بومی )زندگی شریک یا فرزند( کننده دریافت اگر ·

 نباشد، رسمی بومی کننده پرداخت اما باشد، رسمی

FRO حکم اجرای برای موجود قوانین همه تواند می 

 .کند اعمال را فرزند و همسر نفقه

 دریافت اما باشد، سمیر بومی کننده پرداخت اگر ·

 نباشد، رسمی بومی )زندگی شریک یا فرزند( کننده

FRO اموال مالکیت به مربوط قوانین تواند می فقط 

 را شده غیرحفاظت مناطق در آمده دست به درآمد یا

 اموال درباره را حکم تواند نمی FRO .کند اعمال

 در او درآمد یا شده حفاظت مناطق در کننده پرداخت

 شیوه به تواند می همچنان FRO .کند اجرا اطقمن این

 اداره به کننده پرداخت گزارش مانند دیگر های

 یا گذرنامه و رانندگی گواهینامه تعلیق اعتبار،



 را دادگاه حکم نفقه پرداخت عدم علت به فرد بازداشت

 .نماید اجرا

 عدم علت به توانید نمی شما که بدانید است ممه

 آن، پرداخت در تأخیر یا فرزند خرجی پرداخت

 را فرزندتان به کننده پرداخت شخص دسترسی

 فرزندتان امنیت از که زمانی در فقط .کنید ممنوع

 کننده پرداخت دسترسی اجازۀ توانید می دارید، هراس

 .ندهید او قانونی حق رغم علی را فرزند به

 در .کنید کمک تقاضای فورا   باید وضعیت این در

 کنید صحبت وکیل یک با توانید می خود حقوق مورد

 شماره طریق از اضطراری مواقع در و

 .بگیرید تماس پلیس با 911

 

 نکند، زندگی انتاریو در کننده پرداخت شخص اگر

 چطور؟

 یا کانادا در کننده پرداخت شخص که صورتی رد

 تا کند می کمک شما به FRO کند زندگی آمریکا

 تمامی که است علت بدین این .بگیرید را خرجی



 دفاتر به هایی توافقنامه امضاء با ایالت و استانها

FRO ایالتها و استانها سایر در آن مشابه دفاتر یا 

 مرزهای در را دفرزن خرجی احکام تا اند داده اجازه

 چند با قراردادهایی همچنین انتاریو .کنند اجرا آنها

 و انگلیس کنگ، هنگ غنا، برمودا، شامل دیگر کشور

 .دارد اروپایی دیگر کشور چندین

 با که کند زندگی کشوری در کننده پرداخت ولی اگر

 به قادر FRO صورت این در ندارد، قرارداد انتاریو

 فرزند خرجی حکم ایاجر مورد در شما به کمک

 والدین که باشید داشته اطالعاتی شما آنکه مگر نیست،

 .دارند اموال یا درآمد اونتاریو در کننده پرداخت فرد

 خرجی توانید می که راهی تنها صورت این غیر در

 که کشوری قوانین از که است این کنید دریافت را خود

 هاستفاد کند می زندگی آنجا در کننده پرداخت شخص

 بتواند است ممکن وکیل یک کار این انجام برای .کنید

 .کند کمک شما به



 رابطه رسیدن پایان به زمان در خشونت بروز خطر

 911 با مواجهید، فوری خطر با اگر .است بیشتر

  .بگیرید تماس

 

 


