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ے
می مزید
می دستیاب پیشکش ےک بارے ں
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ناروے کو چار ہیلتھ ریجنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ریجن میں ایک ریجنل ہیلتھ اتھارٹی یہ یقینی

بنانے کی ذمہ دار ہے کہ عوام کو سپیشلسٹ طبی خدمات مہیا ہوں۔
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جاۓ گا۔
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بیھ پیچیدگیاں پیش آ ی
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 2جو والدین شادی کے رشتے میں بندھے ہوں ،وہ اپنی مشترکہ اولاد کیلئے مشترکہ سرپرستانہ ذمہ داری رکھتے ہیں۔
یکم جنوری  2006سے بغیر شادی ک ے اکٹھے رہنے والے والدین کو بھی اس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے اپنے مشترکہ
بچوں کی سرپرستانہ ذمہ داری خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ جب والدین شادی کے رشتے میں نہ بندھے ہوں یا جب
ولدیت طے ہونے کے وقت والدین اکٹھے نہ رہتے ہوں تو صرف ماں کو سرپرستا نہ ذمہ داری حاصل ہوتی ہے۔ والدین
آپس میں طے کر سکتے ہیں کہ آيا انہیں مشترکہ سرپرستانہ ذمہ داری حاصل ہو گی یا صرف باپ کو سرپرستانہ ذمہ
داری حاصل ہو گی۔ اس سمجھوتے کے قانونا" مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اسے ٹیکس آفس کو بھیجا جاۓ۔
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