
   

   

 
 
 

தனியினங்களாகக் கருதப்படும் சமூகங்களுக்கு உாிய 

யுக்திமுறை ததாடர்பிலான ஆலலாசறனக் லகள்விகள் 

 
 
 
லீகல் ஏயிட் அறைப்பு பற்ைி 

நீங்கள் என்ன அைிவீர்கள்? 

1. தனியினங்களாகக் கருதப்படும் சமூகங்களில் எதறனச் லசர்ந்தவராக உங்கறளக் கருதுகிைீர்கள்? 

2. தனியினைாகக் கருதப்படும் ஒரு சமூகத்றதச் லசர்ந்தவராக / நிைம் உறடய நபராக நீங்கள் இல்றல 

என்ைால் லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பின் தனியினங்களாகக் கருதப்படும் சமூகங்களுக்குாிய 

யுக்தி முறை ததாடர்பிலான ஆலலாசறன விடயத்தில் உங்கள் ஆர்வம் எப்படியானது? 

3. உங்களுக்குச் சட்டாீதியாக ஒரு பிரச்சிறன இருக்கும் என்ைால் உதவி தபறுவதற்கு நீங்கள் எங்கு 

லபாவீர்கள்? 

4. லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா (Legal Aid Ontario) அறைப்பு பற்ைி நீங்கள் எப்தபாழுதாவது 

லகள்விப்பட்டது உண்டா? 

a. “ஆம்” என்று நீங்கள் பதில் அளித்திருந்தால் லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா வழங்கும் லசறவகள் 

ைற்றும் நிதிகள் பற்ைி நீங்கள் என்ன அைிவீர்கள்? 

b. லீகல் ஏயிட் அறைப்பின் லசறவகறள இலகுவாக அணுகிப் தபை முடிந்ததா?  

5. லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பு ைக்களுக்குச் எவ்வாை உதவ முடியும் என்பது பற்ைி இன்னும் 

லைலாக ைக்கள் அைிந்து தகாள்வதற்கு இந்த அறைப்பு தசய்யக் கூடியன சில எறவ? (குைிப்பாக 

உங்கள் சமூகத்தினுள் தசய்யக் கூடியன?) 

6. உங்கள் சமூகத்தின் அங்கத்தவர்களுக்கு நாங்கள் உதவக் கூடிய வழிபற்ைி எப்படித் ததாிவிக்க முடியும்? 

தனியினங்களாகக் 

கருதப்படும் சமூகங்களுக்கு 

சட்டாீதியான உதவிச் 

லசறவகள் 
 

1. தனி நிைம் உறடய லசறவதபறுநர்களுக்குக் கிறடக்கும் லசறவகளின் தரம் தவள்றள நிைம் தகாண்ட 

லசறவ தபறுநர்களுக்கு கிறடக்கும் லசறவகறள ஒத்தனவாக  உள்ளன என்று நீங்கள் நம்புகிைீர்களா? 

ஆம் அல்லது இல்றல என்பதற்கான காரணங்கள் எறவ? 

2. தனியினைாகக் கருதப்படும் சமூகங்களுக்கு லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா வழங்கும் லசறவகள் (உ-ம்: 

சட்டத்தரணி ஒருவருக்கு கட்டணம் தசலுத்துதல், சட்டாீதியான ஆலலாசறன அல்லது நீதிைன்ைத் 

தினத்தன்று வழங்கும் உதவி, சட்டாீதியான கிளினிக்குகளுக்கான நிதியுதவி லபான்ைறவ) ைற்றும் 

அவற்றை அணுகிப் தபறும் தசயல்முறை ஆகியவற்றை எவ்வாறு இந்த அறைப்பு உயர்த்த முடியும்? 

3. லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பு தற்தபாழுது லசறவ வழங்காத அலதசையம் நீங்கள் அல்லது 

உங்கள் சமூகத்றதச் லசர்ந்தவர்களுக்கு உதவி லதறவப்படும் சில சட்டாீதியான பிரச்சிறனகள் எறவ? 

(அதாவது: உங்கள் சமூகத்றதப் பாதிக்கின்ைதாக உள்ள தற்சையம் லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா லசறவ 

வழங்காத சட்டத்துறையின் பகுதி ஏதாவது உள்ளதா?) 

4. சட்டாீதியான உதவிச் லசறவகள் தபறுவதில் உங்கள் சமூகத்றத எதிர்லநாக்கும் தறடகள் எறவ? 

  



சட்டாீதியான உதவி 

வழங்கும் பணியாளர்கள் 

தைது அைிறவயும் 

திைன்கறளயும் எவ்வாறு 

லைம்படுத்தலாம் 

 

1. தனியினங்களாகக் கருதப்படும் சமூகங்களில் உள்ள ைக்களுக்கு உதவி தசய்யும் வழிகறள 

முன்லனற்றுவதற்கு, சட்டாீதியான உதவி வழங்கும் பணியாளர்கள் தசய்யக்கூடியன சில எறவ? 

2. தனியினங்களாகக் கருதப்படும் சமூகங்கறள எதிர்லநாக்கும் பிரச்சிறனகறள அைிந்தவர்களாக 

இருப்பதற்கு, சட்டாீதியாக உதவி வழங்கும் பணியாளர்கள் எவ்வாைான கல்வி அல்லது பயிற்சி 

தபறுதல் லவண்டும்? 

3. லசறவதபறுநர் குழுக்களில் சிலவற்றுக்குச் லசறவ வழங்கும் சட்டத்தரணிகள் அவர்களின் 

லசறவறயப் தபறும் சமூகங்களின் பலவீனங்கள் பற்ைி குைிப்பிட்ட சட்ட அைிவு தபற்று 

இருக்கலவண்டும் என்று லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பு எதிர்பார்க்கிைது. இறத அறடவதற்கு 

எவ்வாைான பயிற்சி, எச்சட்டப் பிாிவுகளில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படல் லவண்டும்?  

இனத்தின் அடிப்பறடயில் 

தரவுகறளச் லசகாித்தல் 

 

லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பு (LAO) தனது லசறவகறள லைலான வழியில் திட்டைிடுவதற்கும், 

இனங்களில் தாக்கம் ஏற்படுத்தும் விடயங்கள் பற்ைி ஒன்ராைிலயா அரசுக்கு அைிவிப்பதற்கும் உதவியாக 

லசறவதபறுநர்களிடம் இருந்து இனத்தின் அடிப்பறடயிலான தகவலிறன லசகாிக்க உள்ளது. 

1. நீங்கள் சட்டாீதியான உதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் தபாழுது உங்கள் இனம் எதுதவன்று ஒருவாிடம் 

ததாிவிப்பது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குச் தசௌகாியைாக உள்ளது? 

2. ைக்கள் தைது இனத்றதப் பற்ைிய லகள்விகளுக்கு தசௌகாியைான உணர்வுடன் பதிலளிப்பதற்கு உதவ 

லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பு என்ன தசய்யலாம்? 

3. லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பு லசறவதபறுநர்கள் பற்ைித் தான் லசகாிக்கும் இனம் 

ததாடர்பிலான தரவிறன ைட்டும், லசறவதபறுநர்கறள அறடயாளம் காட்டும் தசாந்தத் தகவல் 

எதறனயும் அதில் அடக்காைல், ைற்ைவர்களுடன் பங்கிட்டுக் தகாள்வது பற்ைி நீங்கள் என்ன 

நிறனக்கிைீர்கள்? 

a. தரவிறனப் பங்கிடலாம் என்று நீங்கள் நிறனத்தால் யாருடன் அதறனப் பங்கிடலாம்? (உ-ம்: 

ஒன்ராைிலயா ைனித உாிறைகள் ஆறணயம் /Ontario Human Rights Commission, கல்வித் துறை 

அைிஞர்கள். சட்டத்தரணிகள் லபான்ைவர்கள்) 

4. லவறு எவ்வாைான தரவுகள் அப்படியானறவ இருக்குைாயின் லசகாிக்கப்பட லவண்டும் என்று நீங்கள் 

நிறனக்கிைீர்கள்  (உ-ம்: வயது, பாலினம் லபான்ைறவ)? ஏன் லசகாிக்க லவண்டும் அல்லது ஏன் 

லசகாித்தல் கூடாது? 

லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா 

உங்கள் சார்பாக 

விடயங்கறள  

முன்தனடுத்தல் 

 

1. நீங்கள் நடத்தப்படும் முறையில் உங்கள் இனத்தின் தாக்கம் இருக்கிைது என்ை ஒரு நிறலயில் நீதித் 

துறையில் ைாற்ைங்கறள ஏற்படுத்த விதப்புறர தசய்யும்தபாழுது லீகல் ஏயிட் ஒன்ைாைிலயாவின் பங்கு 

எதுவாக இருக்கலவண்டும் என்று நீங்கள் நிறனக்கிைீர்கள் ? 

2. இம்ைாதிாியான ைாற்ைங்கறள ஏற்படுத்த உங்கள் சமூகத்தில் இருக்கும் எக் குழுக்கள் அல்லது 

நிறுவனங்களுடன் லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா அறைப்பு லசர்ந்து முயற்சி தசய்யலவண்டும்? 

3. தனியினங்களாகக் கருதப்படும் சமூகங்களின் உாிறைகறள முன்தனடுக்க உதவுவதற்கு லீகல் ஏயிட் 

ஒன்ராைிலயா என்ன தசய்யலாம்? 

4. லீகல் ஏயிட் ஒன்ராைிலயா இதன் ததாடர்பில் அைிய லவண்டியது இன்னும் என்ன உள்ளது? 

Legal Aid Ontario | www.legalaid.on.ca or 1-800-668-8258 (கட்டணம் இன்ைி) 


