
இந்தச் சிறுநூல் பெற்றோரோகவும், 
்தஙகளது துணைவரகளிடமிருநது ெிரிநது 
வோழெவரகளோகவும் உளள அக்திகளின் 
உரித்துக் ்கோரல்கள ப்தோடரெோன 
முக்கியமோன ்தகவல்கணளக் பகோண்டுளளது.

குடியேறிேவர்கள் மற்றும் 
நாடு ்கடத்தப்படும் அ்பாேத்தில் 
உள்்ளவர்களுக்கான ்பாது்காவல் 
மற்றும் அணு்கல் விவ்காரங்கள்

வ்ளங்கள்

சடட உ்தவி ஒணடாரியோ (Legal Aid Ontario)

பெோதுவோன ்தகவல்கணள அறிவ்தறகும் குணறந்த வருமோனம் பெறும் 
வோடிக்ணகயோளரகளுக்கு உ்தவக்கூடிய வழக்கறிஞரகளுக்கோன ெரிநதுணரகணளப் 
பெறுவ்தறகும், கோணுஙகள www.legalaid.on.ca அல்்லது 1-800-668-8258 எனும் 
என்ைில் ்திஙகள மு்தல் பவளளி வணர மு.ெ. 8 மைி மு்தல் ெி.ெ. 5 மைி 
வணர அணழத்்திடுஙகள

சடடச் சமு்தாே வழக்கறிஞர ்பரிந்துரரச் யசரவ
(Law Society Lawyer Referral Service)

்தனியோர வழக்கறிஞரகளுக்கோன ெரிநதுணரகணளப் பெறுவ்தறகு, கோணுஙகள
http://lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/ அல்்லது 1-800-268-8326 எனும்  
எண்ைில் அணழத்்திடுஙகள; மு்தல் 30 நிமிடஙகளுக்கு இ்லவசம்

ஒணடாரியோ சமு்தாேச் சடடக ்கல்வி
(Community Legal Education Ontario)
குடும்ெச் சடடம், குடிவரவுச் சடடம் மறறும் நீ்திமன்ற முணறணம
ப்தோடரெில் பெோதுவோன ்தகவல்கணள அறிநது பகோளவ்தறகு கோணுஙகள  
www.cleo.on.ca, ஒண்டோரி்யோவில் குடும்ெச் சடடச் வளஙகள 
(Family Law Resources in Ontario) என்ற இ்தன் ஆன்ண்லன் சிறு நூல், 
வழக்கறிஞபரோருவணரக் ்்தடுவது எவவோறு, ஆன்ண்லனில் ்தகவல்கணளத் 
்்தடு்தல், நீ்திமன்றஙகளில் உ்தவிகணளப் பெறு்தல் என்ென ப்தோடரெோன 
்தகவல்கணள வழஙகுகின்றது.
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குடிைவவு அநதஸ்து மற்றும் �ொொதுககொவ ர உரிளமப் 

� ணிை ச்சிளனகள்

மற்ளறய ப�ற்யறறொருடனனொன சடடப் � ணிை ச்சிளனகள் 

வைஙகள்

1

6

10

உள்ள்டக்கம்



நடான் ஒரு ்கயனடி�ப பிைரை அல்ல, அதது்டன் எனககு 
்கன்டடாவில சட்ட அந்தஸ்தும் இலர்ல இவவடாறிருககும் 
நிர்ல�ில என்னடால எனது பிள்ரள்களுக்கடான படாது்கடாவ்லர் 
உரிரமர�ப பபற முடியுமடா?

�ணிள்ளையணின �ொதுகொவல மற்றும் அணுகலுககொன உரிளம, �ொதுகொவல அல்லது 
அணுகல உரிளமக யகொரிகளகபயொனளற முனளவப்�தற்கொன உஙகள் இயலுளம, 
அல்லது உரிளமக யகொரிகளகபயொனறுககுப் �த்லைளிப்�தற்கொன உஙகள் இயலுளம 
என�ன பதொடர�ணில எதுவணித தொககதளதயும் உஙகள் குடிவைவு அநதஸ்து 
ஏற்�டுததொது.

உஙகள் �ணிள்ளை இம்மொகொ்ததில வொழும் கொ்லம் வளையணிலும், ஒணடொரியயொ 
நீதிமனறஙகள் உஙகள் வழககுகளை வணிசொரிதது தீரமொனபமொனறுககு வை முடியும். 
இது �ணினவருயவொரில எநதபவொரு ஆளுககும் ஏற்புளடயதொகும்:

•  கயனடியப் �ணிைளைகள்

• நிைநதை வதியுநரகள்

• நி�நதளனககுட�டட நிைநதை வதியுநரகள்

• கனடொவணில சடட அநதஸ்து இல்லொத ஆடகள்

• குடிவைவு வணிண்ப்�ம் சமரப்�ணிததுள்ை ஆடகள்

நடான் ்கன்டடாரவ விடடு பவளிய�ற யவணடி ஏற்பட்டடால என்ன
ந்டககும்?

நீஙகள் அல்லது மற்றப் ப�ற்றொர என இருவரில ஒருவர கனடொளவ வணிடடு 
பவைளியயறி, யவறு ஒரு நொடடுககு இடம்ப�யை முடியும் எனறு நீதிமனறம் 
சிநதிககுமொனொல, �ொதுகொவல அல்லது அணுகல கடடளைளய உருவொககும் 
ய�ொது நீதிமனறஙகள் இததகவலகளைக கவனததிற் பகொள்ளும். நீஙகள் தனனொரவ 
அடிப்�ளடயணில பவைளியயறுவதொக இருநதொலும் அல்லது நொடு கடததப்�டுவதொக 
இருநதொலும் இவவணிடயம் உஙகளுககுப் ப�ொருநதும்.

குடிவைவு அந்தஸ்து 
மற்றும் படாது்கடாவ்லர் 
உரிரமப பிைச்சிரன்கள்
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யமரி�டாவுககும் 
பி்லிபபுககும் 
இர்ட�ில குறு்கி� 
்கடா்ல உறவு 
்கடாணபபட்டது்டன், 
பபடாபி பிறந்ததன் 
பின்னர் அந்த உறவு 
முறிந்துவிட்டது.

�ணி்லிப் அவவப்ப�ொழுது 
ப�ொ�ணிளயப் �ொரகக வநததுடன 
சி்ல பச்லவுகளுககொன 
�்தளதயும் வழஙகினொர, 
ஆனொல யமரியொ, ப�ொ�ணிளய 
எப்ய�ொதும் �ைொமரிதது 
வநதொர. யமரியொவுககு 
கனடொவணில சடட அநதஸ்து 
கொ்ப்�டவணிலள்ல, அததுடன 
அவளுளடய தொய் நொடடுககு 
நொடு கடததப்�டும் அ�ொயதளத 
எதிரயநொககியவைொகவும் 
இருநதொள்.

ப�ொ�ணியணின சிறநத ந்லனகளை 
அடிப்�ளடயொகக பகொணயட 
நீதி�தி தீரமொனம் எடுப்�ொர. 
இததீரமொனம் சி்லயவளை, 
யமரியொ தனது பசொநத நொடடுககு 
திரும்�ணினொலும் அல்லது 
திரும்�ொவணிடடொலும் ப�ொ�ணியணின 
�ொதுகொவ்லர உரிளமளய 
யமரியொவுககு வழஙகுவதொக 
அளமயககூடும்.

எனககு சட்டபூர்வமடான குடிவைவு 
அந்தஸ்து இலர்ல, ஆனடால 
குடும்ப விவ்கடாைபமடான்றுக்கடா்க 
குடும்ப நீதிமன்றததுககுச் 
பசல்ல யவணடியுள்ளது. 
நீதிமன்றததுககுச் பசலவது எனது 
அந்தஸ்ரதப படாதிககுமடா? 

உஙகளுககு கனடொவணில குடிவைவு 
அநதஸ்து இல்லொத வணிடதது, குடும்� 
வழககு ஒனளற ஆைம்�ணிப்�து உஙகளை 
நொடு கடததும் அ�ொயச் சொததியததிற்கு 
உள்ைொகக்லொம்.

நீஙகள் குடும்� நீதிமனறததுககுச் பசலகினற 
ய�ொது, நீதிமனற நளடமுளறகளுககு 
இ்ஙக, குடும்� நீதிமனற ஆவ்ஙகைளில 
பதொடரபு பகொள்வதற்கொன தகவலகளை 
நீஙகள் வழஙகுவது அவசியமொகும். இதன 
கருதது, குடிவைவு யநரகொ்ப்லொனறுககுச் 
சமுகமைளிககுமொறு உஙகளுககு 
கடிதபமொனளற அனுப்புவதன மூ்லம், 
குடிவைவு அதிகொரிகள் நீஙகள் எஙயக 
வசிககிறரீகள் என�ளதத யதடியறிநது 
உஙகளை நொடு கடததுவதற்கொன 
பசயனமுளற ஆைம்�ணிகக முடியும் 
என�தொகும்.

படாது்கடாவல அல்லது அணு்கல 
்கட்டரளப�டான்ரற பிறபபிககும் 
யபடாது நீதிபதி எவற்ரறக 
்கவனததிற் ப்கடாள்வடார்?

ப�ொதுவொக, ப�ற்யறொர இருவருடனும் 
�ணிள்ளை பச்லவணிடும் யநைம் பதொடர�ணில 
நீதிமனறம் மிக அதிக முககியததுவம் 
பகொடுககிறது. நீதி�தி �ணிள்ளைகைளின 
சிறநத ந்லனகளை அடிப்�ளடயொகக 
பகொணடு, அதொவது �ணினவருவன ய�ொனற 
�ணிைச்சிளனகளைக கவனததிற் பகொணடு 
தீரமொனபமொனறுககு வருவொர: 
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• �ணிள்ளைககு நிள்லயொன, �ொசம்
மிகுநத மற்றும் �ொதுகொப்�ொன
வடீடுச் சூழப்லொனறளறச் சிறப்�ொக
வழஙகககூடிய ப�ற்றொர யொர?

• �ணிள்ளையணின முனவணிருப்�தயதரவுகள்
யொளவ?

• �ணிள்ளையணின யதளவகளைச் சிறப்�ொகப்
பூரததி பசய்யும் ஆற்றள்லக பகொணடுள்ை
ப�ற்றொர யொர?

• �ணிள்ளையணின சிறநத ந்லன மற்பறொரு
நொடடில வொழவதொ அல்லது கனடொவணில
தஙகியணிருப்�தொ (ப�ற்யறொரில ஒருவர
தனனொரவமொக அல்லது நொடு கடதத்லின
கொை்மொக �ணிள்ளையுடன நொடடி்லிருநது
பவைளியயற முடியும் எனறு நீதிமனறம்
நம்புமொயணின)?

நீதி�தி:

• ப�ற்யறொர இருவரும் கனடொவணில
உள்ை ய�ொது �ொதுகொவல மற்றும்
அணுகள்ல வழஙகுவதற்கொன
தற்கொ்லிகக கடடளைபயொனளறயும்,
ப�ற்யறொரில ஒருவர கனடொளவ வணிடடு
பவைளியயறுவொைொயணின ஏற்புளடயதொகும்
யவறு�டட வணிதிமுளறகளைக பகொணட
கடடளைபயொனளறயும் �ணிறப்�ணிககககூடும்

• ப�ற்யறொர நொடடில உள்ைொைொ அல்லது
இலள்லயொ என�ளதக கவனததிற்
பகொள்ைொது, ப�ற்யறொரில குறிதத
ஒருவரின �ொதுகொவ்லில இருப்�துதொன
�ணிள்ளையணின சிறநத ந்லனொக அளமயும் 
எனறு உ்ைககூடும்

• �ணிள்ளைளயக கனடொவணி்லிருநது அககற்றக
கூடொது எனறு கூறும் அகற்றொக 
கடடளைபயொனளற �ணிறப்�ணிககககூடும். 
இததளகய கடடளைபயொனறு நொடு 
கடததள்ல நிறுததமொடடொது. நீஙகள் 
நொடு கடததப்�டும் நிள்லளய 
எதிரபகொணடிருப்�ணின, உஙகள் 
�ணிள்ளைககொன �ொதுகொவ்லர 
உரிளமயும், �ணினனர அகற்றொக 
கடடளைபயொனறும் உஙகளுககு 
வழஙகப்�டடிருப்�ணின, இப்ய�ொயத 
குடிவைவு வழககறிஞபைொருவளைத 
பதொடரபு பகொள்ளுஙகள்.

லீ்லடாவும் 
பீட்டரும் இைணடு 
வரு்டங்களுககு 
முன்னர் விவடா்கைததுச் 
பசய்து ப்கடாண்டடார்்கள். 
அவர்்களுர்ட� 
ஏழு வ�து ம்கன் 
யைடாய் ஒவபவடாரு 
வடாைதரதயும் 
லீ்லடாவு்டனும் 
பபரும்படா்லடான வடாை 
இறுதி நடாட்கரளப 
பீட்டரு்டனும் 
்கழிக்கின்றடான்.
கஷடமொன மருததுவப் 
�ணிைச்சிளனகளுககொக யைொய்ககு 
உள்ளூர சிறுவர ளவததியசொள்லயணில
சிகிச்ளசயைளிககப்�டடு வருகினறது. 
லீ்லொ அவளுளடய தொய் நொடடுககுத 
திருப்�ணி அனுப்�ப்�டும் அ�ொயதளத 
எதிரயநொககியுள்ைொள்.

�ணிள்ளையணின சிறநத ந்லனகளை 
அடிப்�ளடயொகக பகொணடு, 
லீ்லொ கனடொவணில இருககும் 
கொ்லததில ப�ற்யறொர இருவரும் 
கூடடொகப் �ொதுகொவ்லர 
உரிளமளயக பகொணடிருகக 
யவணடும் எனவும் ஆனொல 
லீ்லொ நொடு கடததப்�டுவொைொயணின 
�டீடருககு �ொதுகொவ்லர உரிளம 
வழஙகப்�ட யவணடும் எனவும் 
நீதி�தியொல தீரமொனளிககப்�டுவது 
சொததியமொனதொகும்.
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எனது பிள்ரள�ின்றி என்ரன மடாததிைம் நடாடு ்க்டதத முடியுமடா?

ஆம். உஙகள் �ணிள்ளையணின �ொதுகொவல உஙகள் ப�ொறுப்�ணில இல்லொதவணிடதது, 
�ணிள்ளையணினறி உஙகளை மொததிைம் நொடு கடதத முடியும்.

உஙகள் �ணிள்ளையணின �ொதுகொவல உஙகள் ப�ொறுப்�ணில கொ்ப்�டுமொயணின, உஙகள் 
�ணிள்ளைககொன அகற்றொக கடடளைபயொனறு கொ்ப்�டடொலும் கூட, உஙகளுடன 
உஙகள் �ணிள்ளையும் நொடடி்லிருநது பவைளியயறுவளத உறுதிப்�டுததுவதற்கு 
நீதிமனறம் உஙகளுடன இள்நது நடவடிகளக எடுககும். எவவொறொயணினும், 
அகற்றொக கடடளை இைததுச் பசய்யப்�டுவளத உறுதிப்�டுததுவதற்கொன 
பசயலூககமிகக நடவடிகளககளை நீஙகள் எடுகக யவணடியணிருககும். நீஙகள் 
சொததியமொன வளையணில வணிளைவொக வழககறிஞபைொருவருடன ய�ச யவணடும்.

குடும்ப நீதிமன்றததில வழககு ஒன்ரறப பதிவு பசய்வதன் மூ்லம் 
என்ரன நடாடு ்க்டததுவரத என்னடால தடுக்க முடியுமடா?

இலள்ல. நொடு கடததும் கடடளைபயொனளற நிறுததும் ஆற்றல ஒணடொரியயொவணின 
குடும்� நீதிமனறஙகளுககு இலள்ல.

�ணினவரும் சநதரப்�ஙகைளில இறுதியொன �ொதுகொவல கடடளைபயொனறு 
�ணிறப்�ணிககப்�டும் வளையணில உஙகளை நொடு கடததுவது தொமதப்�டுததப்�டுவது 
சொததியமொகும்:

• அது வளையணில ஒரு இறுதியொன �ொதுகொவல கடடளை 
�ணிறப்�ணிககப்�டடிைொதவணிடதது

• நீஙகள் பதொடரநதும் நீதி�தியணின முனனளிள்லயணில வொதஙகளை முனளவதது,

• �ணிள்ளைககு யொைொல மிகச் சிறநத �ைொமரிப்ள� வழஙக முடியும் என�து 
பதொடர�ணில உஙகளுககும் மற்றும் ப�ற்றொருககும் இளடயணில உணளமயொன 
�ொதுகொவ்லர உரிளமப் �ணிைச்சிளனபயொனறு கொ்ப்�டுதல.

இவவொறிருநத ய�ொதிலும் கூட, உஙகளை நொடு கடததுவது தொமதிககப்�டொதிருகக 
முடியும். நொடு கடததல கடடளைபயொனளறத தவணிரப்�தற்கொக அல்லது 
தொமதப்�டுததுவதற்கொக மொததிைம் �ொதுகொவ்லர உரிளமக யகொரிகளகபயொனறு 
முனளவககப்�டும் சநதரப்�ததில நீதிமனறஙகள் ப�ொதுவொக நொடு கடததள்லத 
தொமதப்�டுததொது.
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நடாடு ்க்டததபபடுவரதத தவிர்தது ்கன்டடாவில எனது 
பிள்ரளயு்டன் தஙகுவதற்்கடா்க நடான் பசய்�ககூடி� ஏயதனும் 
வி்ட�ங்கள் உள்ளனவடா?

கனடொவணில பதொடரநதிருப்�தற்கொன சடட அநதஸ்பதொனளறப் ப�றுவதற்கு 
முயற்சிப்�தற்கொவும், சி்ல சநதரப்�ஙகைளில உஙகளை நொடு கடததுவளத 
நிறுததுவதற்கொக அல்லது தொமதப்�டுததுவதற்கு முயற்சிப்�தற்கொகவும் உஙகைொல 
குடிவைவு வணிண்ப்�பமொனளறச் சமரப்�ணிகக முடிய்லொம்.

உதொை்மொக, நீஙகள் கனடொவணில தஙகியணிருப்�தற்கு அனுமதி யகொரும் 
மனிதடாபிமடான மற்றும் ்கருரண விணணபபம் (Humanitarian and Compassionate 
(H&C) application) ஒனளற கனடொவணின குடியுரிளம மற்றும் குடிவைவு 
திள்ககைததிற்குச் சமரப்�ணிகக முடியும். இநத வணிண்ப்�ம் பவற்றியைளிப்�தற்கு, 
நீஙகள் கனடொவணில நிள்லப�ற்றுள்ைளதயும் நீஙகள் உஙகள் பசொநத நொடடுககுத 
திரும்�ணிச் பசனறொல சிைமஙகளுககு ஆைொக யவணடி ஏற்�டும் என�ளதயும் நீஙகள் 
கொடடுவது அவசியமொகும். உஙகள் மனளிதொ�ணிமொன மற்றும் கருள் வணிண்ப்�ம் 
பதொடர�ணில தீரமொனம் எடுககும் ய�ொது குடிவைவு அதிகொரிகள் உஙகள் �ணிள்ளையணின 
சிறநத ந்லனகளைக கவனததிற் பகொள்வது அவசியமொகும்.

எவவொறொயணினும், மனளிதொ�ணிமொன மற்றும் கருள் வணிண்ப்�ம் தீரமொனளிககப்�டொத 
நிள்லயணிலுள்ை ஒருவளை நொடு கடததி வணிடடு அநத ஆள் கனடொவுககு 
பவைளியணிலுள்ை நிள்லயணில, அநத வணிண்ப்�ததிற்கு அனுமதி வழஙகுவதொ 
இலள்லயொ எனறு தீரமொனளிப்�தற்கொன அதிகொைம் குடிவைவு அதிகொரிகளுககு உள்ைது.

சி்ல சநதரப்�ஙகைளில, நொடு கடததள்லத தள்ைளிப் ய�ொடுவதற்கொன அல்லது 
நிறுததுவதற்கொன யம்லதிக நடவடிகளககளை எடுகக உஙகைொல இய்லககூடும்:

• உஙகள் மனளிதொ�ணிமொன மற்றும் கருள் (H&C) வணிண்ப்�ம் சமரப்�ணிககப்�டடதன 
�ணினனர, உஙகள் மனளிதொ�ணிமொன மற்றும் கருள் வணிண்ப்�ம் பதொடர�ணில 
தீரமொனம் எடுககப்�டும் வளையணில நீஙகள் நொடு கடததள்லத தொமதப்�டுததுமொறு 
சமஷடி நீதிமனறததிடம் (Federal Court) யகொருவதற்கொக வழககறிஞபைொருவளை 
நீஙகள் வொடளகககு அமரததக கூடியதொக இருககும்.

• உஙகள் தொய் நொடடுககுத திரும்�ணிச் பசலவது பதொடர�ணில நீஙகள் அச்சததுடன 
இருப்�ரீகைொயணின, அகதி உரிளமக யகொரிகளகபயொனளற அல்லது அ்கற்றலுககு 
முன்னைடான அபடா�ச் சடாததி� மதிபபீடு (Pre-Removal Risk Assessment) 
எனறு அளழககப்�டும் மற்பறொரு வணிண்ப்�தளதச் சமரப்�ணிப்�தன சொததியம் 
பதொடர�ணில குடிவைவு வழககறிஞபைொருவருடன நீஙகள் ய�ச வணிரும்�்லொம். 

• குடும்� அனுசைள் ய�ொனற யவறு ஏயதனும் பதரிவுகள் உள்ைனவொ 
என�ளதக கணடறிவதற்கொகவும் நீஙகள் குடிவைவு வழககறிஞபைொருவருடன 
ய�ச முடியும்.
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மற்ரற� 
பபற்றடாரு்டனடான 
சட்டப 
பிைச்சிரன்கள்
மற்ரற� பபற்றடார் எனது 
பிள்ரளயு்டன் ்கன்டடாரவ விடடு 
பவளிய�றி அவர்்களுர்ட� 
பசடாந்த நடாடடுககுச் பசலவடார் 
என்று நடான் அஞ்சு்கியறன். 
இதரன நிறுததுவதற்்கடான 
வழிமுரறப�டான்று உள்ளதடா?

ஒரு ப�ற்றொர �ணிள்ளைபயொருவருடன 
பவைளியயறுகினற ய�ொது, அப்�ணிள்ளைளய 
கனடொவுககு மீை அளழதது வருவது 
மிகவும் சிைமமொனதொகும். �ணிள்ளை 
கனடொளவ வணிடடு பவைளியயறுவளதத 
தடுப்�தற்கு முயற்சிப்�து சிறநததொகும்.  
சி்ல உ�ொயஙகளை இஙயக தருகினயறொம்:

• உஙகள் �ணிள்ளைககொன அகற்றொக 
கடடளைபயொனளற �ணிறப்�ணிககுமொறு 
நீஙகள் நீதிமனறததிடம் யகொை 
முடியும். அநதப் �ணிள்ளை 
நீதிமனறக கடடளையணினறி அல்லது 
உஙகளுளடய எழுததுமூ்லமொன 
அனுமதியணினறி கனடொளவ வணிடடு 
பவைளியயற முடியொது எனறு 
இககடடளை கூறுகினறது. எவயைனும் 
ஒருவர �ணிள்ளைபயொனறுடன 
எலள்லளயக கடப்�ொைொயணின, அநத 
ஆள் �ணிள்ளையுடன கனடொளவ 
வணிடடு பவைளியயறுவதற்கு 
முனனர நீதிமனறக கடடளைளய 
அல்லது கடிததளதக கொடடுமொறு 
குடிவைவு அதிகொரிகள் ப�ொதுவொகக 
யகொருவொரகள்.

திமிதரிககும் 
பைன்னடாவுககும் 
இர்ட�ி்லடான 
உறவு சிக்க்லடா்கக 
்கடாணபபடு்கின்றது. 
தங்களது ம்கள் 
மரிக்கடாவின்  
படாது்கடாவ்லர்  
உரிரம தனகய்க 
வழங்கபப்ட 
யவணடும என்று  
இருவரும் 
விரும்பு்கின்றனர்.

மரிககொளவ தனது பசொநத 

நொடடுககு அளழததுச் 

பசல்லப் ய�ொவதொக திமிதரி 

அச்சுறுததல வணிடுததுள்ைொர.

அவருககு கனடொவணில சடட 

அநதஸ்து இலள்ல. அவர 

மனளிதொ�ணிமொன மற்றும்  

கருள் வணிண்ப்�பமொனளறச் 

சமரப்�ணிததுள்ை ய�ொதிலும்  

நொடு கடததப்�டும்  

அ�ொயததில உள்ைொர.

திமிதரிககு முழுளமயொன  

�ொதுகொவ்லர உரிளமளயயும், 

பைனனொவுககு வொை இறுதி 

நொடகைளில அணுகல 

வொய்ப்ள�யும் வழஙகி  

நீதி�தி தீரப்�ைளிககினறொர.
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• நீஙகள் அல்லது நீதிமனறம் �ணிள்ளையணின 
கடவுச்சசீடளட ளவததிருப்�தற்கு 
அனுமதி வழஙகும் கடடளைபயொனளற 
�ணிறப்�ணிககுமொறு நீஙகள் நீதிமனறததிடம் 
யகொை முடியும். சி்லயவளைகைளில 
நீதிமனறம் மற்ளறய ப�ற்றொரின 
கடவுச்சசீடளடயும் ளவததிருகக முடியும்.

• உஙகள் �ணிள்ளையணின கடவுச்சசீடடு 
வணிண்ப்�ததில ளகபயொப்�மிட 
முடியொது எனறு நீஙகள் மறுகக்லொம். 
�ணிள்ளைபயொருவருககு கயனடியக 
கடவுச்சசீடபடொனளறப் ப�றுவதற்கு, 
கடவுச்சசீடடு வணிண்ப்�ததில ப�ற்யறொர 
இருவரும் ளகபயொப்�மிடுவது 
அவசியமொகும்.

�ொதுகொவ்லர உரிளம உஙகைளிடம் உள்ை 
நிள்லயணில, மற்ளறய ப�ற்றொர உஙகள் 
�ணிள்ளைளய நீதிமனறக கடடளையணினறியயொ, 
உஙகள் அனுமதியணினறியயொ நொடடுககு 
பவைளியய அளழததுச் பசலவொைொயணின 
(இது “ப�ற்யறொர சிறுவர கடததல” எனறும் 
அளழககப்�டும்) நீஙகள்:

• ஆய்லொசளனககு வழககறிஞபைொருவளைத 
பதொடரபு பகொள்ை யவணடும் மற்றும்/
அல்லது

• கனடொவணின பவைளிநொடடலுவலகள், 
வரததக மற்றும் அ�ணிவணிருததித 
திள்ககைததின (Canada’s Department 
of Foreign Affairs, Trade and 
Development) ஒரு �குதியொகவுள்ை 
எைளிதிற் தொககமுறும் தனளம பகொணட 
�ணிள்ளைகளுககொன ஆய்லொசளன 
அ்லளக (Vulnerable Children’s Consular 
Unit) பதொடரபு பகொள்ை யவணடும். 
நீஙகள் அவரகளை1-800-387-3124 எனற 
இ்லககததின ஊடொகத பதொடரபு 
பகொள்ை்லொம் அல்லது யமலும் 
தகவலகளை travel.gc.ca/child எனும் 
இள்யதைததில ப�ற்லொம்.

திமிதரி, மரிககொவுடன 
தனனொரவமொக நொடளட 
வணிடடு பவைளியயறுவதிலள்ல 
என�ளத 
உறுதிப்�டுததுவதற்கொக, 
மரிககொ கனடொளவ வணிடடு 
பவைளியயற முடியொது எனற 
அகற்றொக கடடளைபயொனளற 
நீதி�தி �ணிறப்�ணிககககூடும். 

திமிதரி வணிளைவணில நொடு 
கடததப்�டுவொர எனறு 
குடிவைவு அதிகொரிகள் 
கூறுவொரகைொயணின, அகற்றொக 
கடடளைளய முடிவுககு 
பகொணடு வருமொறு யகொரும் 
அவசைப் �ணியைைள்பயொனளற 
குடும்� நீதி�தியணிடம் திமிதரி 
முனளவகக முடியும். 
நிள்லளமயணில �ொரிய, 
எதிர�ொைொத மொற்றஙகள் 
இருநதொய்லயனறி அவசைப் 
�ணியைைள்ககு அனுமதி 
வழஙகப்�டும் என�ளத 
வணியசடமொகக குறிப்�ணிடுமொறு 
நீதி�தியணிடம் யகொரிகளக 
முனளவககவும் திமிதரியொல 
இய்ல்லொம்.
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நடான் நீதிமன்றக ்கட்டரளப�டான்ரற அல்லது மற்ரற� 
பபற்றடாரி்டமிருந்து அனுமதிர�ப பபற்றடா்லன்றி எனது  
பிள்ரள ்கன்டடாரவ விடடு பவளிய�ற முடி�டாது என்று  
கூறும் அ்கற்றடாக ்கட்டரளப�டான்ரற நீதிபதி பிறபபிததுள்ளடார். 
நடான் நடாடு ்க்டததபபட்டடால என்ன ந்டககும்?

நீஙகள் உஙகள் �ணிள்ளைளய உஙகளுடன அளழததுச் பசல்ல முடியுமொ என�து 
�ணிள்ளையணின �ொதுகொவ்லர உரிளம உஙகளுககு உள்ைதொ இலள்லயொ என�திய்லயய 
தஙகியுள்ைது. சி்ல சநதரப்�ஙகைளில, ப�ற்யறொர இருவரும் கனடொவணில இருநதொலும் 
இல்லொவணிடடொலும் குடும்� நீதிமனற நீதி�தி ப�ற்யறொரில ஒருவருககு 
முழுளமயொன �ொதுகொவ்லர உரிளமளய வழஙகுவொர. ஏளனய சநதரப்�ஙகைளில, 
இைணடு �ொதுகொவல மற்றும் அணுகல கடடளைகளைப் �ணிறப்�ணிப்�ொர: ஒரு கடடளை 
ப�ற்யறொர இருவரும் கனடொவணில உள்ை கொ்லப் �குதிககு ஏற்புளடயதொகும், 
மற்ளறயது ப�ற்யறொரில ஒருவர நொடு கடததப்�டடொல ஏற்புளடயதொகும். 

எனது பிள்ரளர� என்னு்டன் அரழததுச் பசலவதற்கு நடான் 
என்ன பசய்�்லடாம்?

உங்கள் நிர்லரம என்ன பசய்வது

நீதி�தி அகற்றொக 
கடடளைபயொனளற �ணிறப்�ணிககிறொர, 
அததுடன நீஙகள் நொடு 
கடததப்�ட்லொம் என நீஙகள் 
அறிவரீகள் எனறிருப்�ணின

உஙகள் �ணிள்ளைககொன அகற்றொக 
கடடளைளய இைததுச் பசய்யுமொறு 
நீதி�தியணிடம் யகொரும் அவசைப் 
�ணியைைள்பயொனளற நீஙகள் 
குடும்� நீதிமனறததில தொககல 
பசய்ய்லொம். அததுடன உஙகள் 
வழககில குறிப்�ணிடததகக, எதிர�ொைொத 
மொற்றஙகள் இருநதொ்லனறி 
நளடமுளறககு வைககூடிய அவசைப் 
�ணியைைள்பயொனறுககு அனுமதி 
வழஙகுமொறும் நீதி�தியணிடம் நீஙகள் 
யகொை்லொம். 

உஙகளுககு �ொதுகொவ்லர உரிளம 
உள்ைது

நீஙகள் கனடொளவ வணிடடு பவைளியயறும் 
ய�ொது உஙகள் �ணிள்ளைளய உஙகளுடன 
அளழததுச் பசல்ல முடியும் என�ளத 
உறுதிப்�டுததுவதற்கு குடும்� நீதிமனறம் 
உதவணி பசய்யும். 

உஙகளுககு �ொதுகொவ்லர உரிளம 
உள்ைது, ஆனொல நீஙகள் 
நொடு கடததப்�டும் நிள்லளய 
எதிரபகொணடுள்ைரீகள், அததுடன 
அகற்றொக கடடளைபயொனறு 
நளடமுளறயணிலுள்ைது

சொததியமொன வளையணில வணிளைவொக 
குடிவைவு வழககறிஞபைொருவருடன 
ய�சுஙகள்.
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நடானும் எனது வடாழகர்கத துரணயும் திருமணம் பசய்த 
யபடாது, எபயபடாதடாவது நடாங்கள் பிரிவதடா�ின் எமது 
பிள்ரள்களின் படாது்கடாவல பபடாறுபரப நடான் இழபபதடா்க 
நடாங்கள் ஓர் ஒபபந்தம் பசய்து ப்கடாணய்டடாம். இபயபடாது 
நடாங்கள் பிரி்கின்யறடாம். அதன் ்கருதது படாது்கடாவல அல்லது 
அணு்கலுக்கடான வடாய்பபு எனககு ்கிர்டக்கடாது என்பதடா?

இலள்ல. ஒரு தம்�தியணினர திரும்ம் பசய்கினற ய�ொது �ணினனொ் ஒரு கொ்லததில 
அவரகள் �ணிரிவொரகைொயணின அவரகைளில யொர �ொதுகொவல அல்லது அணுகல 
உரிளமளயப் ப�ற யவணடும் எனறு முனகூடடி உடன�ொடடுககு வை முடியொது 
எனறு ஒணடொரியயொவணின குடும்�ச் சடடம் (Family Law Act) கூறுகினறது. 
�ொதுகொவல அல்லது அணுகல ஏற்�ொடுகளை வணிைககுகினற உஙகள் ஒப்�நதததின 
�குதிளய நளடமுளறப்�டுதத முடியொது. 

உ்டன்படிகர்கர� ்கன்டடாவில அல்லது எமது பசடாந்த நடாடடில 
பசய்திருபபது முக்கி�ததுவம் பபறு்கின்றதடா?

இலள்ல. உடன�டிகளக கனடொவணில பசய்யப்�டடதொ அல்லது மற்பறொரு நொடடில 
பசய்யப்�டடதொ என�து முககியமொனதனறு. �ணிள்ளையணின சிறநத ந்லனகளை 
அடிப்�ளடயொகக பகொணடு நீதிமனறததினொல தீரமொனபமொனறு எடுககப்�டும்.
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குறிபபுக்கள்
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