குற்றைியல் சடடச் பசலைகள்
ஒண்டாரி்யா சேட்ட உதைி (LAO) நிறுைைத்தின்
குறறைியல் சேட்டச ்சேவை்க்ளில்,
ைைக்கறிஞர்க்ளின்றி நீதிமன்றத்துககு ைருவ்க
தரும் குவறநத ைருமாைம் வபறு்கிற மக்களுககு
உ்டைடியா்கச சேட்ட உதைி்கவ் ைைங்கககூடிய
நீதிமன்றக ்க்டவமயிலுள்் சேட்டைாதியும்
உள்்்டஙகுைார. ஏவைய ்சேவை்க்ளில், ஒரு
ைைக்கறிஞர மூலம் 20 நிமி்ட சேட்ட ஆ்லாசேவைச
சுருக்கம் ைைஙகுதல், ஒரு தைளியார ைைக்கறிஞர
மூலமாை சேட்டப் பிைதிநிதித்துைம், LawFacts.ca
என்ற எமது இவணயைைி சேட்ட ஆ்லாசேவை
இவணயத்த்த்துககுப் பரிநதுவைத்தல் என்பை
உள்்்டஙகும்.
்மலதி்கத் த்கைல்்கவ் legalaid.on.ca/criminal
மூலம் அறிநதுவ்காள்் முடியும்
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த�ொடர்புகளுக்கு
கடடணமற்ற த�ொலைபேசியின்
ஊடொக எஙகலை
அலைத�ிடுஙகள்1-800-668-8258
இச்சேவையிவை திங்கள் முதல் வைள்்ளி
ைவையில், மு.ப 8 முதல் பி.ப. 5 மணி ைவை
வபறலாம்.
வசேைிப்புலைற்றாருக்காை

1-866-641-8867

TTY

்சேவை:

ஆஙகிைம் உஙகள் மு�ல்
தமொைி இல்லையொ?
சேட்ட உதைி ஒண்டாரி்யா (LAO) -ைின்
்கட்டணமறற இலக்கத்துககு அவைப்வப
ஏறபடுத்துைதன் மூலம் பைநத அ்ைிலாை
வபாதுத் த்கைல்்கவ்யும் சுருக்கமாை சேட்ட
ஆ்லாசேவை்கவ்யும் சேட்ட உதைிக்காை
ைிணணப்பங்கவ்யும் 200 -இறகும் ்மறபட்ட
வமாைி்க்ளில் உங்க்ால் வபற முடியும்.

legalaid.on.ca என்்ற எமது

இலணய�ைதல�ப் ேொர்க்கவும்
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சேட்ட உதைி ஒண்டாரி்யா (LAO) நிறுைைம்
வதா்டரபில் ்மலும் த்கைல்்கவ் அறிநது
வ்காள்ைதறகு எமது இவணயத்த்வதப்
பாரவையிடுங்கள் அல்லது அ்கதி்கள் சேட்டம்,
குறறைியல் சேட்டம், உ்நலச சு்காதாைப்
பிைசசேிவை்கள் வதா்டரபாை ்்கள்ைி்களுககு
பதில்்கவ் அறிநது வ்காள்ைதறகும், உங்கள் சுய
அவ்டயா்ம் பைஙகுடியிைர எைளின் ை்ங்கவ்ப்
வபறுைதறகும் LawFacts.ca இவணயத்த்த்வதப்
பாரவையிடுங்கள்.

எமது பசலைகள்
�ிருப்�ியைிக்கைில்லையொ?
எஙகளுடன் பேசுஙகள்
சேட்ட உதைி ஒண்டாரி்யா (LAO) -ைின்
்சேவை வதா்டரபில், சேமுதாயச சேட்டச
சேி்கிசவசே நிவலயவமான்று அல்லது சேட்ட
உதைி ைைக்கறிஞர வதா்டரபில், நங்கள்
ீ
ம்கிழசசேியவ்டயைில்வல எைளின் நங்கள்
ீ
முவறப்பாடு வசேயயலாம்.

தயவு வசேயது legalaid.on.ca/complaints -இறகுச
வசேல்லவும், அல்லது 416-204-7104 அல்லது
1-866-874-9786 -இறகு அலைப்லே ஏறபடுத்தவும்.

சடட உ�ைி
ஒணடொரிபயொைினொல்
உ�ை முடியும்
வபாரு்ாதாை ரீதியில்
தகுதியாை, குவறநத
ைருமாைம் வபறும்
ஒண்டாரி்யா ைாசேி்களுககு
பின்ைரும் துவற்க்ளில்
நாங்கள் சேட்டச ்சேவை்கவ்
ைைஙகு்கின்்றாம்:
ீ
• ைடடு
ைன்முவற
• குடும்பச சேட்டம்
• குடிைைவு மறறும் அ்கதி்கள்
சேட்டம்
• குறறைியல் சேட்டம்
• ைறுவமச சேட்டம்

வழக்கற

ைட
ீ டு ைன்முல்றயொல்
ேொ�ிக்கப்ேடடைர்களுக்கொன
பசலைகள்
சேட்ட உதைி ஒண்டாரி்யா (LAO)
நிறுைைம் பின்ைருைை ்பான்ற சேட்ட
ைி்டயங்க்ளில் உங்களுககு உதைக கூடிய
ைைக்கறிஞவைாருைருக்காை அணு்கவல
ைைஙகு்கிறது:

குறறமிவைத்த முன்ைாள் பங்கா்ர்க்ளி்டமிருநது
பிள்வ் உதைி ்்காரும் தைளித்து ைாழும்
வபற்றார்கள்; ைட
ீ டு ைன்முவறயிைால்
பாதிக்கப்பட்டைர்கள்; துஷபிை்யா்கம்
வசேயயப்படுைதில் பாது்காப்பதற்கா்கத் தமது
பிள்வ்்க்ளின் பாது்காப்வப தமககு ைைஙகுமாறு
்்காரும் வபற்றார்கள்; அ்கதி்கள்; ்காயமவ்டநத
வதாைிலா்ர்கள்; மறறும் குறறஞசோட்ட ஆட்கள்
உள்்ளிட்ட சுமார 4,000 ஓைங்கட்டப்பட்ட மக்களுககு
சேட்ட உதைி ஒண்டாரி்யா (LAO) நிறுைைம்
ஒவவைாரு நாளும் உதைி ைைஙகு்கின்றது.

சடட உ�ைிச் பசலைகள்
•

•

•

ந�ிமன்்றத�ில்.
ீ
்க்டவமயிலுள்்
சேட்டதைணி்கள் என்்பார ைாடிகவ்கயா்ர்க்ளின்
சேட்டப் பிைசசேிவை்கவ் ைிவைைா்க
மதிப்படு
ப்பீ
வசேயது ஆ்லாசேவை்கவ்யும்
த்கைல்்கவ்யும், நதிமன்றத்தில்
ீ
பிைதிநிதித்துைம் வசேயயப்ப்டாத மறறும் உதைி
ைைங்கப்ப்டாத நிவலயிலுள்்ைர்களுககு
பிைதிநிதித்துைத்வதயும் ைைஙகும்
ைைக்கறிஞர்க்ாைர. குடும்பச சேட்டப்
பிைசசேிவை்கள் வதா்டரபில் வபாதுச சேட்ட
ஆ்லாசேவை்கவ் இலைசேமா்கப் வபறுைதறகும்
சேட்ட ஆைணங்கவ் ம்ாயவு
ீ
வசேயைதறகும்
- வபரும்பாலாை குடும்ப நதிமன்றங்க்ளில்
ீ
அவமநதுள்் - குடும்பச சேட்டத் த்கைல்
நிவலயங்க்ளிலுள்் ைைக்கறிஞர்களு்டனும்
ைாடிகவ்கயா்ர்கள் ்பசேலாம்.
த�ொலைபேசியின் ஊடொக. ்கட்டணமறற
்சேவை்க்ளில், த்கைல், பரிநதுவை, சேட்ட உதைி
ைிணணப்பங்கள் மறறும் ைைக்கறிஞவைாருைர
மூலமாை ஆ்லாசேவை என்பை உள்்்டஙகும்.
�னியொர் ைைக்க்றிஞதரொருைர் மூைம்
ேிர�ிநி�ிததுைம் தசயயப்ேடு�ல். சேட்ட
உதைி ஒண்டாரி்யா நிறுைைத்தின்
ைி்டயப் பைப்புககுள் அ்டஙகும் சேட்டப்
பிைசசேிவை்கவ்க வ்காண்ட, வபாரு்ாதாை
ரீதியில் தகுதியாை ைாடிகவ்கயா்ர்கள்,
ஒரு குறிப்பிட்ட மணித்தியாலங்களுக்காை
ைைக்கறிஞவைாருைரின் வசேலவை உள்்்டக்கிய
சோன்றிதவைான்வறப் வபறுைதறகு
ைிணணப்பிக்க முடியும்.

•
•
•
•
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தவ்டக ்கட்டவ்வயான்வறப் வபறுைது
எவைாறு
தைளித்து ைாழைது அல்லது ைிைா்கைத்துக்காை
ைைகவ்கத் வதா்டரைது எவைாறு
நங்கள்
ைடடிலிருநது
வை்ளி்யறுைதாயின்
ீ
ீ
உங்கள் பிள்வ்்கவ் எடுப்பதற்காை உரிவம
உங்களுககு உள்்தா என்பது
சேமூ்க உதைிக ்கா்சோவலவய உங்கள்
வசோநதப் வபயருககு மாறறுைது எவைாறு
உங்கள் பங்கா்வை வை்ளி்யறறுைது
அல்லது உங்களுககுச வசோநதமாைைறவற
ம்ப்
ீ
வபறுைது எவைாறு
நாடு ்க்டத்தல், அனுசேைவணயா்ர முறிவு
மறறும்/அல்லது உங்கள் பங்கா்ரின்
்்காரிகவ்கயிலிருநது அ்கதிக ்்காரிகவ்கவய
்ைறுபடுத்துதல்

legalaid.on.ca/domesticviolence ஐப் பாரவையி்டவும்

குடும்ே ைிைகொரஙகள்
ீ
ீ
ீ

குடிைரவு/அக�ிகள் ைிைகொரஙகள்
ஒரு அ்கதி என்ற ைவ்கயில் அல்லது குடிவபயரநதைர
என்ற ைவ்கயில் ்கை்டாைில் நுவைைதறகு அல்லது
்கை்டாைில் தங்கியிருப்பதறகு உங்களுககு உதைி
்தவை எைளின், அ்கதி வதா்டரபாை ்்காைல்்கள்,
தடுத்து வைத்தல் ம்ாயவு்கள்,
ீ
நாடு ்க்டத்தும்
்கட்டவ்்கள், அனுசேைவணயா்ர ்மன்முவறயடு்கள்,
ீ
சேட்ட ம்ாயவு்கள்
ீ
என்பைறறிலும் ்மலும் பல
ைி்டயங்க்ளிலும் சேட்ட உதைி ஒண்டாரி்யா
நிறுைைத்திைால் உங்களுககு உதை முடியும்.
்மலதி்க த்கைல்்கவ் legalaid.on.ca/immigration மூலம்
அறிநதுவ்காள்் முடியும்

ீ
நங்கள்
உங்கள் உறைா்ரி்டமிருநது
ீ
பிரி்கிறர்க்ா?
உங்களுககு பிள்வ்ப்
பாது்காப்பு அல்லது அணு்கல் மறறும் உதைிக
வ்காடுப்பைவு்கள் வதா்டரபில் உதைி ்தவையா?
மஸ்தியஸ்தத்வதப் பயன்படுத்துைது வதா்டரபில்
ீ
்கைைம் வசேலுத்து்கிறர்க்ா?
ஆைணங்கள்,
ஆ்லாசேவை ைைஙகும் ைைக்கறிஞர்கள்
மறறும் ஏவைய சேமூ்க ்சேவை மு்கைர
நிறுைைங்களுக்காை பரிநதுவை்கள் மறறும்
சேில சேநதரப்பங்க்ளில் குடும்பச சேட்டச ்சேவை
நிவலயத்தில் உள்் குடும்ப ைைக்கறிஞவைாருைர
மூலமாை பிைதிநிதித்துைம் ஆ்கிய உதைி்கள்
ைைங்கப்படு்கின்றை.
ைாடிகவ்கயா்ர்கள் குடும்பச சேட்டப்
பிைசசேிவை்கள் வதா்டரபில் வபாதுச சேட்ட
ஆ்லாசேவை்கவ் இலைசேமா்கப் வபறுைதறகும்
ீ
சேட்ட ஆைணங்கவ் ம்ாயவு
வசேயைதறகும்
ீ
- வபரும்பாலாை குடும்ப நதிமன்றத்தில்
அவமநதுள்் - குடும்பச சேட்டத் த்கைல்
நிவலயங்க்ளிலுள்் ைைக்கறிஞர்களு்டன்
்பசே முடியும்.
குடும்பச சேட்டச ்சேவை்க்ளின் முழுப்
படடியவலான்வறயும் அவமைி்டங்கவ்யும்
legalaid.on.ca/family இல் பாரவையி்ட முடியும்

