
உங்கள் வழக்கறிஞரிடமிருந்து 
எவற்ற எதிர்பாரக்கலபாம்
உங்கள் வழக்கறிஞர:

 9 உங்கள் குறிப்பான ்ிரச்ினனனை அல்லது வழகன்க 
ஆழமபா்க மீளபாய்வு ச்ய்து உங்கள் முனனபாலுள்ள 
செரிவு்கனள விளக்க வவண்டும்

 9 ்ட்டதெின அடிப்ன்டைில உங்களுக்கபா்கப வ்்வும் 
உங்களுககு உரிதெபானவறனற நீங்கள் ச்றுெவெறகும் 
உெவ வவண்டும்

 9 உங்கள் வழக்கின முனவனறறம் ்றறி அறிவிப்ெற்கபா்க 
உங்களு்டன செபா்டரன்ப வ்ண வவண்டும்

 9 நீங்கள் மீண்டும் நீெிமனறததுககு எெற்கபா்க எபவ்பாது 
வரவவண்டும் என்னெ முனகூடடி உங்களுககுச 
ச்பால்ல வவண்டும்

 9 ஒவசவபாரு வி்பாரனணக்கபா்கவும் அல்லது நீெிமனற 
வருன்கக்கபா்கவும் உங்கனளத ெைபார்டுதெ வவண்டும்

 9 அவருககுப ்ெி்லபா்க வவறு ைபாரபாவது நீெிமனறததுககு 
வரும்வ்பாது அது செபா்டர்ில உங்களுககு 
அறிவிக்கவும் அநெ ஆள் ெகுெிைபானவரபா்கவும் ெைபார 
நின்லைிலுள்ளவரபா்கவும் இருப்னெ உறுெிப்டுதெவும் 
வவண்டும்

 9 உங்களபால அவனரத செபா்டரபு ச்கபாள்ள 
முடிைபாெவி்டதது அவரின அல்லது வவறு ஆட்களின 
செபா்டரபு ச்கபாள்வெற்கபான ெ்கவல்கனள உங்களுககு 
வழங்க வவண்டும்

 9 உங்கனள ச்களரவமபா்கவும் மரிைபானெைபா்கவும் ந்டபாதெ 
வவண்டும்

 9 நீங்கள் அங்கவனீரபா்க இருப்ின, உங்கள் வெனவ்கனள 
நினறவவறற வவண்டும்

 9 உைரசெபாழில்பார ்ண்பு்களு்டன ந்டநதுச்கபாள்ள 
வவண்டும்.

எமது மு்றப்பாட்டுத் 
தி்ைக்களத்துககு 
அ்ழத்திடுங்கள்

ச்ரும்்பா்லபான வழக்கறிஞர்கள் உைரசெபாழில்பாரநெ, 
ெரமபான வ்னவைினன வழஙகு்கினறனர. எவவபாறபாைினும், 
நீங்கள் ்ினவருவனவறறில ஏவெனும் ஒரு 
்ிரச்ினனனை எெிரச்கபாள்வரீ்களபாைின, ெைவுச்ய்து 
416-204-7104 அல்லது 1-866-874-9786 எனற செபான்லவ்்ி 
இ்லக்கங்களின ஊ்டபா்க அல்லது complaints@lao.on.ca எனற 
மினனஞ்ல மு்கவரிைின ஊ்டபா்க எமது முனறப்பாடடுத 
ெினணக்களதது்டன செபா்டரபு ச்கபாள்ளுங்கள்:

 8 உங்களி்டம் ்ணம் வ்கட்பாரபாைின; உங்கள் ்பானறிெழ் 
்ட்ட உெவி ஒனறபாரிவைபா (LAO) மூ்லம் ்கட்டணம் 
ச்லுதெப்டுவெற்கபான உரினமனை உங்கள் 
வழக்கறிஞருககு வழஙகு்கினறது

 8 ச்பாருதெமறற வபாரதனெ்கள் அல்லது ச்ைற்பாடு்கள் 
மூ்லம் உங்கனள ்ங்க்டததுககு உள்ளபாககும் விெதெில 
ந்டநதுச்கபாள்வபாரபாைின

 8 ஒரு ெீரமபானதனெ எடுப்ெில வெனவைறற விெதெில 
அவ்ரப்டுவபாரபாைின

 8 சவறறி நிச்ைம் என உதெரவபாெமளிப்பாரபாைின 
(எநெசவபாரு வழக்கறிஞரும் அவவபாறு ச்ய்ை முடிைபாது).

ப்பாருத்தமபான 
சட்ட உதவி 
வழக்கறிஞ்ைக 
்கணடறிதல்

இநெ முக்கிைமபான செபாழில்பார 
நிபுணனர எவவபாறு ்கண்டு்ிடிப்து, 
உங்கள் வழககு வி்டைதெில 
அவரபால எனன ச்ய்ை முடியும், 
உங்கள் உறவுமுனறனை எவவபாறு 
அனமததுக ச்கபாள்வது என்வறனற 
அறிநது ச்கபாள்ளுங்கள்.

சட்ட உதவிச் சபானறிதழ் 
எனறபால் எனன?
நீங்கள் ஒண்்டபாரிவைபானவச வ்ரநெ குனறநெ 
வருமபானம் ச்று்வரபாைின, ஒண்்டபாரிவைபா ்ட்ட 
உெவி (LAO) நிறுவனதெின ்பானறிெனழப 
ச்றுவெறகு நீங்கள் ெகுெிைபானவரபா்க இருக்க 
முடியும். நீங்கள் உங்களது ்ட்ட உெவி 
ஒண்்டபாரிவைபா (LAO) நிறுவனதெின ்பானறிெனழ, 
்ட்ட உெவி வழககு்கனள ஏறகும் ெனிைபார 
்ைிற்ிைில ஈடு்டடுள்ள வழக்கறிஞசரபாருவரி்டம் 
எடுததுச ச்ல்ல அல்லது அவருககு அனுப் 
முடியும். வழக்கறிஞர அச்பானறிெனழ ஏறறுக 
ச்கபாள்வபாரபாைின, அது ்ட்ட ந்டவடிகன்கசைபானறில 
வி்பாரனண வனரைில மறறும் வி்பாரனண 
அ்டங்க்லபா்க குறிதெசெபாரு செபான்க 
மணிதெிைபா்லங்களுககு உங்கனளப ்ிரெிநிெிததுவம் 
ச்ய்வெறகு அவர உ்டன்டு்கினறபார என்னெக 
குறிககும்.

உங்கள் சபானறித்ழ எவவபாறு 
்யன்டுத்துவது

்ட்ட உெவிச ்பானறிெனழ ஏறறுக ச்கபாள்ளும் 
வழக்கறிஞர்களில (அனனதது வழக்கறிஞர்களும் 
ஏறறுக ச்கபாள்வெிலன்ல) நீங்கள் செரிவு 
ச்ய்யும் எநெசவபாரு வழக்கறிஞரி்டமும் நீங்கள் 
்பானறிெனழ ஒப்ன்டக்க முடியும். அச்பானறிெழ் 
குறிதெசெபாரு ்ிரச்ினன அல்லது வழககுககு 
உரிைெபாகும் - மபாறபா்க எெிர்கபா்லதெில எழககூடிை 
்ட்டப ்ிரச்ினன்களுககுரிைெனறு.

பதபாடரபு்களுககு
ச்டபாரண்வ்டபாவிலுள்ள  
செபான்லவ்்ி 416-979-1446

்கட்டணமறற செபான்லவ்்ி  
1-800-668-8258

www.legalaid.on.ca



ப்பாருத்தமபான வழக்கறிஞ்ைத் 
பதரிவு பசயதல்
்பாதெிைமபான மி்கச ்ிறநெ ஆனள நீங்கள் 
ெீரமபானிப்ெறகு இநெக வ்கள்வி்கள் உெவ்லபாம்:

• ்ட்டதெின எததுனறைில நீங்கள் ்ிறபபுத வெரச்ி 
ச்றறுள்ளரீ்கள்? நீங்கள் ஒரு குறறவிைல 
வழக்கறிஞரபா? குடும்் வழக்கறிஞரபா? 
அ்கெி்களுக்கபான வழக்கறிஞரபா?

• எனது வழககு வன்க செபா்டர்ில உங்களுககு 
எவவளவு அனு்வம் அல்லது அறிவு உள்ளது?

• இது ெபான நி்கழும் எனறு நபான எெிர்பாரக்கிவறன - 
இது ைெபாரதெமபானெபா?

• எனககு முனனபால எதென்கை ்ட்டத செரிவு்கள் 
உள்ளன?

• நீெிமனறதெில ஆஜரபாகுெல வ்பானற, எனது 
வழக்கின முக்கிைமபான ஒரு ்குெினை 
உங்கள் அலுவ்ல்கதெிலுள்ள வவறு எவவரனும் 
ன்கைபாள்வபார்களபா?

• உங்கள் அலுவ்ல்கம் எஙவ்க உள்ளது?
• உங்கனள எவவபாறு செபா்டரபு ச்கபாள்ள முடியும்?

வவறு சில உதவிக குறிபபுக்கள்:

• நீங்கள் செரிவு ச்ய்யும் வழக்கறிஞர உங்களுககுப 
ச்பாருதெமபானவரபா என்னெ உறுெிப்டுதெிக 
ச்கபாள்ளுங்கள். ்ட்ட உெவி ஒண்்டபாரிவைபா நிறுவனம் 
அரிெபா்கவவ நீங்கள் வழக்கறிஞசரபாருவனர 
்ணிைமரதெிை ்ினனர உங்கள் வழக்கறிஞனர 
மபாறறுவெறகு அனுமெிைளிக்கிறது.

• நீங்கள் வபா்டன்கககு அமரதெ விரும்பும் 
வழக்கறிஞருககு மபாதெிரவம உங்கள் ்பானறிெனழ 
வழஙகுங்கள் அல்லது உங்கள் ்பானறிெழ் 
இ்லக்கதனெ அனுபபுங்கள். நீங்கள் அவவபாறு 
ச்ய்ெவு்டன, நீங்கள் அவனர ்ணிைமரதெிைபா்கக 
்கருெப்டும்.

• நீங்கள் நீெிமனறதெில உள்ள வ்பாது 
வழக்கறிஞர்கள் உங்கனள அணுகுவபார்களபாைின, 
அவர்கனள ்ணிக்கமரததுவெபா இலன்லைபா 
என்னெ நீங்கவள ெீரமபானிக்க வவண்டும். 
எநெசவபாரு வழக்கறிஞனரயும் செரிவு 
ச்ய்வெற்கபான சுெநெிரம் உங்களுககுள்ளது.

• உங்கள் வழககு செபா்டர்பான அனனதது 
உண்னம்கனளயும் கூறுவெறகு உங்களுககு 
நம்்்கமபான, வழககு நன்டச்று்கினற வ்பாது 
முனனின்ல வ்கிக்கககூடிை, உங்களுக்கபான ்ிறநெ 
செரிவு்கள் செபா்டர்ில உங்களுககு ஆவ்லபா்னன 
வழங்கககூடிை வழக்கறிஞசரபாருவனரத வெடுங்கள்.

• உங்கள் வெனவ்கனளப பூரதெிச்ய்ைககூடிை 
வழக்கறிஞசரபாருவனர ்கண்டு்ிடிப்ெறகு முனனர 
நீங்கள் ஒரு ்ி்ல வழக்கறிஞர்கனளச ்நெிக்க 
வவண்டி ஏற்்ட்லபாம்.

ப்பாருத்தமபான சட்ட உதவி 
வழக்கறிஞபைபாருவ்ைக 
்கணடறிதல்

வழக்கறிஞசரபாருவனரக ்கண்்டறிவெறகு ்்ல 
வழிமுனற்கள் உள்ளன. உெபாரணமபா்க நீங்கள்:

• வழக்கறிஞசரபாருவனரத வெடுெல  
(legalaid.on.ca/find) எனற எமது ்கருவிககுச 
ச்னறு உங்கள் அனமவி்டதனெயும் உங்களுககு 
உெவி வெனவப்டும் ்ட்டத துனறனையும் 
உள்ளடீு ச்ய்யுங்கள்; அபவ்பாது உங்கள் 
்ிரவெ்தெிலுள்ள ்தது வழக்கறிஞர்களின 
்டடிைச்லபானறு உங்களுககு ்கின்டககும்

• நீங்கள் நீெிமனறதெிறகு வருன்க 
ெரவவண்டிைிருப்ின, நீெிமனறதெிலுள்ள 
மக்களுககு உெவி ச்ய்யும் (்க்டனமைிலுள்ள 
ஆவ்லபா்னன வழக்கறிஞர எனறும் 
அனழக்கப்டு்கினற) வழக்கறிஞரி்டம் 
உ்பாவுன்கப ்டடிைச்லபானனறக வ்கபாருங்கள்

• வமல ்கன்டபா ்ட்டச ்முெபாைதெின (Law Society 
of Upper Canada) ஆனன்லன வ்னவககுச 
ச்னறு ஆனன்லன வ்கபாரிகன்கசைபானனற 
முனனவப்னெத செரிவு ச்ய்யுங்கள்  
(lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/). அபவ்பாது நீங்கள்  
LSUC -இன உ்பாவுன்கப ்க்கதனெச 
ச்னறன்டவரீ்கள். அடி்கக்கடி வ்கட்கப்டும் 
வ்கள்வி்கள் ்க்கததுககுச ச்லவெறகு 
‘இஙவ்க வெடுங்கள்’ என்ென மீது களிக 
ச்ய்யுங்கள். அப்க்கதெின ்ீகழ்ப ்குெிககுச 
ச்னறு, “அடுதது” என்னெத செரிவு ச்ய்து 
அடுததுவரும் ்ி்ல ்க்கங்கனள நிரபபுங்கள். 
நீங்கள் ்ட்டத துனணசைபாருவனரைனறி 
வழக்கறிஞசரபாருவனரத ெபான வெடு்கிறரீ்கள் 
என்னெக குறிப்ி்டத ெவறபாெீர்கள். 
உங்களபால அனழபன் ஏற்டுதெ முடியுமபான 
வழக்கறிஞர்களின ச்ைர்கனளக ச்கபாண்்ட 
மினனஞ்ச்லபானறு உங்களுககு ்கின்டககும்.

• உங்களபால LSUC -இன ஆனன்லன 
வ்னவனைப ்ைன்டுதெ முடிைபாெவி்டதது 
(உெபாரணமபா்க, ெடுபபுக ்கபாவ்லில, 
பு்க்லி்டசமபானறில அல்லது செபான்லதூர 
்முெபாைசமபானறில இருப்ென ்கபாரணமபா்க) 
அென ்ிரச்ினனத செபான்லவ்்ிககு 
அனழபன் ஏற்டுததுங்கள்: 1-855-947-5255 
அல்லது 416-947-5255

• உங்கள் உள்ளூர ்முெபாை ்ட்டச ்ி்கிசன் 
நின்லைதெில உ்பாவுன்க்கனளக வ்கபார 
முடியும (இஙவ்க ஒனனறக ்கபாணவும்:  
legalaid.on.ca/clinics)

உங்கள் முதற சந்திப்்த் 
திட்டமிடுதல்
உங்கள் முதற சந்திப்ிறகு முனனர மறறும் 
சந்திப்ின வ்பாது:

• உங்கள் நீெிமனறப ்தெிரங்கள் அனனதனெயும் 
எடுதது வபாருங்கள்.

• வ்கட்ெற்கபான வ்கள்வி்களின ்டடிைச்லபானனறத 
ெைபாரிததுகச்கபாள்ளவும்.

• உங்கள் ்ட்டப ்ிரச்ினன்கனளத செளிவபா்க 
விளககுவெறகுத ெைபார்டுதெிக ச்கபாள்ளுங்கள், 
நீங்கள் அனுபபும் மினனஞ்ல்களினதும் நீங்கள் 
ஏற்டுததும் அனழபபுக்களினதும் எண்ணிகன்கனை 
மடடுப்டுதெிகச்கபாள்ளுங்கள். உங்கள் ்பானறிெழ் 
உங்கள் வழக்கறிஞருககு உங்கள் வழக்கின 
ஒவசவபாரு ்கட்டதெிலும் குறிததுனரக்கப்ட்ட 
மணிதெிைபா்லங்கனள வழஙகு்கினறது. 
மினனஞ்ல்களுக்கபா்கவும் ்கனெப்ெற்கபா்கவும் 
ச்்லவிடும் வநரம் இநெ மணிதெிைபா்லங்களுக்கபா்கக 
்கணிக்கப்டுவது்டன, உங்கள் வழகன்கத 
ெைபார்டுததுவெற்கபா்க வழக்கறிஞர ச்்லவி்டக 
கூடிை வநரதனெ அது குனறககும்.

• வழக்கறிஞர உங்களி்டம் ச்பால்வறனற எழுெிக 
ச்கபாள்வெற்கபா்க ்கபா்கிெசமபானனற எடுதது வபாருங்கள்.

• வழக்கறிஞரி்டம் உனர சமபாழிச்ைரப்பாளர எவரும் 
இல்லபாெவி்டதது சமபாழிச்ைரபபுச ச்ய்வெற்கபா்க 
ஒருவனர அனழதது வபாருங்கள்.

• இநெச ்நெிப்ின ்ினனர எபவ்பாது எவவபாறு 
செபா்டரபு ச்கபாள்வது என்னெப வ்்ித 
ெீரமபானிததுக ச்கபாள்ளுங்கள்.

• நீெிமனறதெில ஆஜரபாகுெல வ்பானற உங்கள் 
வழக்கின முக்கிைமபான ஒரு ்குெினை வவறு 
எவவரனும் ன்கைபாள்வபார்களபா எனறு வ்களுங்கள்.

• உங்களுககு விளங்கபாெ ஏவெனு வி்டைங்கள் 
இருப்ின, விளங்கப்டுததுமபாறு வ்கபாருங்கள்.

உங்கள் வழக்கறிஞர ்ினவருவனவற்ற  
விளககுவபார என நீங்கள் எதிர்பாரக்கலபாம்:

• உங்கள் ்ட்ட ந்டவடிகன்கககு ஏறபுன்டைெபாகும் 
்ட்டங்கள்

• உங்கள் உரினம்கள்
• நீெிமனற நன்டமுனற்கள்
• உங்கள் வழகன்கத ெீரப்ெறகு எவவளவு ்கபா்லம் 

எடுக்க்லபாம்
• நீங்கள் எெிர்பாரக்க முடியுமபான ்பாதெிைமபான 

ச்றுவ்று்களின வசீசு
• நீங்கள் ச்ய்வெறகுத செரிவு ச்ய்யும் 

மனறபாட்டதது்டன செபா்டரபுன்டை அ்பாைங்கள்  
(அது ஒரு குறறவிைல வழககு எனின)

• அடுதது எனன ந்டககும் என்து

உங்கள் ்நெிபபு வநரதெில உங்களபால ்மு்கமளிக்க 
முடிைபாெ வி்டதது, செபான்லவ்்ி மூ்லம் முனகூடடிவை 
மறசறபாரு ெி்கெினை ஒதுக்கிக ச்கபாள்ளுங்கள்.


