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அனனவரும பெண்கள.  
ஒரு குடுமெச் சட்டம.

உங்களுன்ட� உராினம்கன்ள அறியுங்கள.
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குறறவி�ல் மறறும குடுமெச் சட்டம 
சட்டமசரார்ந்த வி்ட�ங்க்ளின அடிபென்ட வி்ளக்கதன்த 
உங்களுககுத ்தருவய்த இ்ந்தக ன்கய�டடின ய�ராக்கமராகும. 
்தனிபெட்ட சட்டபூரவ ஆய�ராசனனன� மறறும உ்தவின� இது 
ெி்்தியீடு பசய�மராட்டராது. குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்க்ளில் 
�ீங்கள சமெ்ந்தபெடடிரு்ந்தரால், உங்களுககுள்ள ப்தராிவு்கன்ள 
வி்ளங்கிகப்கராளவ்தறகும உங்களுன்ட� உராினம்கன்ளப 
ெராது்கராபெ்தறகும முடியுமரான வின்வில் சட்டபூரவ 
உ்தவின�ப பெறறுகப்கராளவது சிற்ந்தது. குடுமெச் சட்ட 
சட்டத்த்ணி ஒருவன் எபெடிக ்கண்டறிவது மறறும 
அவருககு எபெடிக ்கட்டணம பசலுததுவது எனெது ெறறி� 
யம�்தி்க விெ்ங்களுககு, “உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்டப 
ெி்ச்சினன்களுககு உ்தவி ய்த்டல்” எனற எங்களுன்ட� 
ன்கய�டன்டப ெராருங்கள. எங்களுன்ட� இனண�த்த்ளமரான 
www.onefamilylaw.ca ல் “குடுமெச் சட்டத்த்ணி ஒருவன்த 
ய்த்டல்”, “வீடடுத ்த்க்ராறு ஒனறில் குறறமசராட்டபெடும 
யெராது – என்த எ்திரெராரக்க�ராம” மறறும ஏனன� குடுமெச் 
சட்டம மறறும குறறவி�ல் ப்தரா்டரெரான வி்ட�ங்க்ளி�ரான 
எமது இனண�க ்கருத்த்ஙகு்கன்ளப ெராரபெ்தறகும �ீங்கள 
விருமெககூடும. இ்ந்த ஆ்தரா்வ்ளங்கள �ராவும எங்களுன்ட� 
வன�த்த்ளத்தில் உள்ளன: www.onefamilylaw.ca. 

பெண்களுகப்க்தி்ரா்கப ெ�வன்க�ரான வனமுனற்கள உள்ளன. 
உ்டல்ராீ்தி�ரான ெராலி�ல்ராீ்தி�ி�ரான, உணரச்சிராீ்தி�ி�ரான, 
உ்ளவி�ல்ராீ்தி�ி�ரான மறறும �ி்திராீ்தி�ி�ரான துனபுறுத்தல்்கன்ள, 
வனமுனற உள்ள்டககு்கினறது. ெரா்திக்கபெட்டவரமீது, ஒருவர 
அ்தி்கரா்தன்தயும ்கடடுபெராடன்டயும ெ�னெடுத்தல் துனபுறுத்தல் 
ஆகும. துனபுறுத்தன� �ீங்கள அனுெவிக்கினறீர்கள ஆ�ின 
அது உங்களுன்ட� ்தவறு அல்�. அ்தறகு ்கரா்ணமரா்க �ீங்கள 
இருக்கவில்ன�. 

எவவன்க�ரான துனபுறுத்தல்்கள, குறறங்கள ஆகும?
்கன்டராவில், ெினவருவன உள்ள்டங்க�ரான சி� 
துனபுறுத்தல்்கள சட்டததுககு எ்தி்ரானனவ ஆகும: 

· வீடடுககுள உள்ளவன் அல்�து ெங்கரா்ளன்த 
்தராககு்தல்
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· ெராலி�ல்ராீ்தி�ரான ்தராககு்தல் 
· ெினப்தரா்டர்தல்

அயன்கமரா்கப பெண்கய்ள, இ்ந்தக குறறங்க்ளினரால் 
ெரா்திக்கபெடு்கினறரார்கள. பெராதுவரா்கத துனபுறுததுெவர 
ெரா்திக்கபெட்டவருககுத ப்தராி்ந்த ஒருவ்ரா்க இருக்கினறரார. 
உறபவரானறு உன்ட்நது ெிராி்கினற ய�்த்தில் அ்ந்தப பெண 
வனமுனறககு உடெடுவ்தற்கரான ஆெதது அ்தி்க்ளவில் உள்ளது. 

அனும்தி�ில்�ராமல், ஒருவர இனபனராருவராில் 
யவணடுபமனயற ெ�தன்தப ெராவித்தல் அல்�து, ெராவிக்க 
மு�றசித்தல் அல்�து ெராவிக்கப யெராவ்தரா்க மி்டடு்தல், 
்தராககு்தல் எனபெடும. ்தராககு்தல் ஒரு குறறமராகும. உங்களுககு 
உ்டல்ராீ்தி�ரான ஒரு ய�ரா/்கரா�ம இல்�ராவிடினுமகூ்ட, ்தராககு்தல் 
ஒரு குறறமராகும. 

்தராககு்தல் ெினவருவனவறனற உள்ள்டக்க�ராம: 
· அனற்தல் (slapping) 
· ்தளளு்தல் (shoving)
· உன்த்தல் (kicking)
· குதது்தல் (punching) 
· கூராி� ஆயு்தத்தரால் குதது்தல் (stabbing) 
· உங்கன்ளக ்கரா�பெடுத்தககூடி� அல்�து 

ெ�பெடுத்தககூடி� பெராருள ஒனனற எறி்தல் 

அனனிய�ரான�மரான ெங்கரா்ளர்கள இன்டய�, அவர்க்ளின 
ெரால், ெராலி�ல் ஆரவம அல்�து ெராலி�ல் அன்ட�ரா்ளதது்டன 
சராரெறறமுனற�ில் �ி்கழும ்தராககு்தல், வீடடு வனமுனற 
எனபெடும. அ்ந்தப ெங்கரா்ளர்கள, அனனிய�ரான�மரான 
ஒரு உறவில் இரு்ந்தரால் அல்�து இரு்ந்திரு்ந்தரால் 
யெராதுமரானது, அவர்கள சட்டபூரவமரா்கத ்திருமணம 
பசய்தவர்க்ளரா்கயவரா அல்�து யசர்நது வராழெவர்க்ளரா்கயவரா 
இருக்க யவணடி�்தில்ன�. வீடடு வனமுனற, சட்டததுககு 
விய்ரா்தமரானது. 
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சராத்தி�மரான வீடடு வனமுனற ெறறி அறிவிபெ்தறகு எவரும, 
�ீங்கள, உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளர, உங்களுன்ட� ெிளன்ள்கள 
அல்�து �ணெர்கள, அ��வர்கள யெரானற ஏனன� சராடசி்கள 
்கராவல்துனற�ினரு்டன ப்தரா்டரபுப்கராள்ள முடியும.

�ீங்கள ஒபபு்தல் அ்ளிக்கரா்த ெராலி�ல்ராீ்தி�ரான �்டதன்த 
அல்�து ப்தராடுன்க, ெராலி�ல்ராீ்தி�ரான ்தராககு்தல் எனபெடும. 
ஒபபு்தல் எனெது ெராலி�ல்ராீ்தி�ரான பச�றெராடன்ட அல்�து 
ப்தராடுன்கன� இ�ல்ெரா்க �ீங்கள ஏறறுகப்கராள்ளல் ஆகும. 
மதுவரால் அல்�து யெரான்தபபெராரு்ளரால் ்தீவி்மரா்க �ீங்கள 
ெரா்திபென்ட்ந்திருககுமயெராது, அல்�து �ீங்கள �ித்தின்�ில் 
அல்�து ம�க்கத்தில் இருககுமயெராது, ெராலி�ல் பச�றெராடடில் 
�ீங்கள ெஙய்கறறரால், உங்க்ளரால் இ�ல்ெரா்க ஏறறுகப்கராள்ளயவரா 
ஒபபு்தல் ப்கராடுக்கயவரா முடி�ராது என்கிறது, சட்டம. 

பச�ல்்க்ளரால் அல்�து வராரதன்த்க்ளரால் ஒபபு்தல் 
ப்தராிவிக்கபெ்ட�ராம. ெராலி�ல் பச�றெராடு்கன்ள அல்�து 
ப்தராடுன்கன� ஆ்மெிபெவர, மறறவராின ஒபபு்தன� 
உறு்திபெடுததுவ்தறகு �ி�ரா�மரான �்டவடிகன்க்கன்ள  
எடுக்க யவணடும. 

்கன்டராவில், உங்களுககுத ்திருமணமரா்கி இரு்ந்தராலுமகூ்ட, 
உங்கன்ளப ெராலி�ல் ்தராககு்தல் பசய்தனமக்கரா்க, உங்களுன்ட� 
ெங்கரா்ளரமீது குறறம சராட்டபெ்ட�ராம. உங்களுககு 
உ்டல்ராீ்தி�ரான ஒரு ய�ரா/்கரா�ம இல்�ராவிடினுமகூ்ட, ெராலி�ல் 
்தராககு்தல் ஒரு குறறமராகும. ெினவருவனவறனறப ெராலி�ல் 
்தராககு்தல் உள்ள்டக்க�ராம: 

· யவண்டத்த்கரா்தப்தராரு முத்தம; 
· யவண்டத்த்கரா்தப்தராரு ெராலி�ல் ப்தராடுன்க; 
· ெ�வ்ந்தமரான உடபுகுத்தல்; 
· மி்டடுவ்தன மூ�ம அல்�து �ீங்கள அன்தச் 

பசய�வில்ன� எனறரால், உங்களுககு அல்�து �ீங்கள 
்கராிசனனபெடும ஒருவருககு ஏ்தராவது யமராசமரானது 
�்டககும எனச் பசரால்வ்தன மூ�ம ெராலி�ல் 
பச�றெராடு்கன்ளச் பசயயும ெடி உங்கன்ள வறபுறுத்தல். 
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ெரா்திக்கபெட்டவருககுத ப்தராி்ந்த ஒருவ்ராய�ய� 
பெருமெரா�ரான ெராலி�ல் ்தராககு்தல்்கள �்டராத்தபெடு்கினறன. 
உங்களுன்ட� ஒபபு்தலினறி ெராலி�ல் பச�றெராடு்கள 
என்த�ராவது பசயவ்தறகு உங்களுன்ட� அனனிய�ரான�மரான 
ெங்கரா்ளி உங்கன்ளப ெ�வ்ந்தபெடுத்தினரால், அது ெராலி�ல் 
்தராககு்த�ரா்க இருக்க முடியும.

�ீங்கள ப்தரா்டரபு னவத்திருக்க விருமெரா்த ஒருவர, உங்கன்ளப 
ெ�பெடுததுவ்தற்கரா்கச் பசயயும பச�ல்்கள ெினப்தரா்ட்ல் 
(Stalking) எனபெடும. உங்களுககு உ்டல்ராீ்தி�ரான ஒரு ய�ரா/
்கரா�ம உங்கன்ளப ெினப்தரா்டருெவ்ரால் ஏறெ்டராவிட்டராலுமகூ்ட, 
ெினப்தரா்ட்ல் ஒரு குறறமராகும. ெினப்தரா்ட்ல் சட்டததுககு 
விய்ரா்தமரானது, இது குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான உெத்தி்வம 
எனபெடு்கினறது. ெினவருவனவறனற ஒருவர பசய்தரால் 
உங்கன்ளப ெினப்தரா்ட்ல் மூ�ம அவர சட்டதன்த மீறககூடும: 

· உங்கன்ள அவ்தரானித்தல் மறறும உங்கன்ளப 
ெினப்தரா்ட்ல்; 

· உங்களுககு யவண்டத்த்கரா்த அனெ்ளிபபு்கன்ள 
அனுபெல்; 

· உங்களுன்ட� பசராதன்த அழித்தல் அல்�து அழிக்கப 
யெராவ்தரா்க மி்ட்டல்;

· ப்தரா்டரபுப்கராள்ளபெடுவன்த �ீங்கள விருமெவில்ன� 
எனத ப்தராி்நதுப்கராணடும, உங்கன்ளத 
ப்தரா்டரபுப்கராள்ளல் அல்�து உங்கன்ளத 
ப்தரா்டரபுப்கராள்ள மு�றசித்தல்;

· உங்களுககு யவண்டத்த்கரா்த பசய்தி்கன்ள அ்தி்கமரா்க 
உங்களுககு அனுபபு்தல்; 

· யவண்டத்த்கரா்த பசய்தி்கன்ள ஏனனய�ரார ஊ்டரா்க 
உங்களுககு அனுபபு்தல்; 

· உங்கன்ள அல்�து உங்களுன்ட� குடுமெத்தவன் 
அல்�து உங்களுன்ட� பசல்�பெி்ராணின�த 
துனபுறுத்தப யெராவ்தரா்க அச்சுறுத்தல்;

· இ்ந்த வி்ட�ங்க்ளில் என்த�ராவது ப்தரான�யெசி�ில், 
்கடி்தங்க்ளில், குறிபபு்க்ளில், இனண�த்தில் அல்�து 
ய�ராில் பசய்தல். 
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�ீங்கள ெினப்தரா்ட்பெட்டரால், ெினப்தரா்டரெவர, உங்கன்ளப 
ெ�பெடுததும என்த, எபயெராது, எஙய்க பசய்தரார எனென்த 
�ராளகுறிபபெரானறில் எழு்தினவத்திருங்கள. ெினப்தரா்டரெவர 
சட்டதன்த மீறு்கினறரார எனென்த ்கராவல்துனற�ினன்யும 
�ீ்திமனறதன்தயும �மெ னவபெ்தறகு இ்ந்தப ெ்திவு உங்களுககு 
உ்தவிபசய��ராம.

சட்டம உ்தவிபசய�கூடி� வி்தம
உங்களுன்ட� உறவு முறி்ந்தன்கயு்டன உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளி 
உங்களுககும உங்களுன்ட� ெிளன்ள்களுககும அ்தி்க்ளவரான 
ஆெதன்த உருவராக்க�ராம. துனபுறுததும உங்களுன்ட� 
துனணவன் அல்�து ெங்கரா்ளின� விடடுவி�குவது ெறறி 
�ீங்கள சி்ந்தித்தரால், �ீங்கள ெராது்கராபெரா்க இருபெ்தறகு 
உ்தவுமமு்கமரா்க �ீங்கள எடுக்கககூடி� ெடிமுனற்கள உள்ளன. 
்கராவல்துனற�ினர, உளளூர பெண்கள அனமபபு அல்�து 
பெண்கள ்கராபெ்கதது்டன ்கன்தபென்தயும ெராது்கராபபுத 
்திட்டம ஒனனற உருவராககுவன்தயும இது உள்ள்டக்க�ராம. 
ெராது்கராபபுத ்திட்டம ஒனறின ஒரு ெகு்தி�ரா்க சட்டம 
உங்களுககு உ்தவககூடி� சி� வழி்களும உள்ளன. 

1. ்கராவல்துனற�ினன்ச் சமெ்ந்தபெடுத்தல் 
உங்களுககுப ெ�மரா்க இரு்ந்தரால் அல்�து ெராது்கராபெரா்க 
இருபெ்தரா்க �ீங்கள உண்ராவிட்டரால், உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளி 
உங்கன்ளத ்தராக்கினரால் அல்�து உங்கன்ளத ்தராக்கப 
யெராவ்தரா்க மி்டடினரால் அல்�து �ீங்கள ெராலி�ல்ராீ்தி�ரா்க 
்தராக்கபெடடிரு்ந்தரால், உ்தவிக்கரா்க �ீங்கள ்கராவல்துனற�ினன் 
அனழக்க�ராம. ்கன்டரா ்கராவல்துனற�ினர பு�னவிசரா்னண 
பசயது, குறறம �்ட்ந்திருக்கினறது என அவர்கள �மபுவ்தறகுப 
யெராதுமரான ஆ்தரா்ங்கள இரு்ந்தரால், குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான 
குறறச்சராடடுக்கன்ளச் சுமததுவரார்கள. 

குறறபமரானறினரால் ெரா்திக்கபெட்டவர எனச் பசரால்வது்டன 
்கராவல்துனற�ினருககு முனற�ரான வராககுமூ�தன்த வழஙகுெவர 
(அயன்கமரா்க, “பு்கரார இ்டல்” என அனழக்கபெடு்கினறது) “பு்கரார 
அ்ளிபெவர” என அனழக்கபெடுவரார. குறறம (குறறராீ்தி�ரான 
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குறறச்பச�ல் எனவும அனழக்கபெடும) இனழத்த்தரா்கக 
குறறமசுமத்தபெட்டவர, “குறறமசராட்டபெட்டவர” என 
அனழக்கபெடுவரார.

2. அனனிய�ரான�மரான ெங்கரா்ளராின 
வனமுனறன� அறிவித்தல் 
அனனிய�ரான�மரான ெங்கரா்ளர்கள இன்டய��ரான ெி்ச்சினன 
�்ட்ந்த இ்டததுககு ்கராவல்துனற�ினர வருமயெராது, அ்ந்தச் 
சூழ�ின�ன� அவ்தரானிதது ்தராககு்தல் �்ட்ந்திருககுமரா, 
சணன்டன� ஆ்மெித்தவர அல்�து ெி்்தரானமரான 
்தராககு்தல்்கரா்ர �ரார எனெவறனற அவர்கள முடிபவடுக்க 
யவணடும. ்கராவல்துனற�ினரு்டன �ீங்கள ்கன்தககுமயெராது, 
உணனமன�ச் பசரால்வது முக்கி�மராகும. 

ஒருவர, அவருன்ட� ்தறயெரான்த� அல்�து முனனன� 
ெங்கரா்ளி�ினரால் ்தராக்கபெட்ட்தறகு ஆ்தரா்ம இருக்கினறது 
எனக ்கராவல்துனற�ினர �மெினரால், ்தராக்கபெடடிருபெவர 
விருமெராவிட்டராலுமகூ்ட, ஒன்ராறிய�ராவில், ்கராவல்துனற�ினர 
குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான குறறதன்தச்சுமத்த யவணடும. 
இது, ்கட்டரா�மரான குறறமசராட்டல் ப்கராளன்க என 
அனழக்கபெடு்கினறது

பெண ஒருவர, அவருன்ட� ெங்கரா்ளின�த ்தராக்கியுள்ளரார 
எனக ்கராவல்துனற�ினர �மெினரால், அவரமீது 
குறறமசராட்டபெ்ட�ராம. சி� யவன்ள்க்ளில், சணன்டன� 
ஆ்மெித்தவர �ரார எனெது ்கராவல்துனற�ினருககுத ப்த்ளிவரா்கத 
ப்தராி�ராவிட்டரால், இருவரமீதும குறறமசராட்டபெ்ட�ராம. இது 
இ்டன்டக குறறமசராட்டல் எனபெடும. 

வீடடுககுள்ளரான ்தராககு்தல் குறறச்சராடடு்தல்்கன்ளக 
ன்க�ராளவ்தறகு, வீடடு வனமுனற �ீ்திமனறம என 
அனழக்கபெடும வியச்டமரான �ீ்திமனறத ்திட்டம 
ஒன்ராறிய�ராவில் இருக்கினறது. அனனிய�ரான�மரான 
ெங்கரா்ளர்கள இன்டய��ரான வனமுனறன� 
வி்ளங்கிகப்கராளவ்தறகு முடிககுராி� வக்கீல் என அனழக்கபெடும 
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அ்சராங்கச் சட்டத்த்ணியும ஏனன� �ீ்திமனறப 
ெணி�ரா்ளர்களும வியச்ட ெ�ிறசி பெறறிருக்கினறரார்கள. 

அது, ஆயு்தங்கள எதுவுமறற மறறும ெரா்தூ்மரான 
உ்டல்ராீ்தி�ரான ்கரா�ங்கள அறற மு்த�ராவது 
குறறச்பச��ரானரால், குறறச்சராடடுக்கன்ள வீடடு வனமுனற 
�ீ்திமனறம வித்தி�ராசமரான முனற�ில் ன்க�ரா்ளக கூடும. 
துனபுறுத்தி�வர, ்தராக்கி�ன்த ஒததுகப்கராளவது்டன, ெங்கரா்ளர 
துனபுறுத்தன� வி்ளங்கிகப்கராளவ்தறகும அ்தறகு முறறுபபுள்ளி 
இடுவ்தறகும ்கவுனசிலிஙககுச் பசனறரால், குறறவி�ல் 
ெ்திவு அ்ந்தத துனபுறுத்தி�வருககு இல்�ராமல் யெரா்க�ராம. 
இ்ந்த ்கவுனசிலிங ்திட்டம, ெங்கரா்ளி ்தராககு்தலுக்கரான ெ்தில் 
்திட்டம (PAR) என அனழக்கபெடு்கினறது. இ்ந்த PAR 
்திட்டதன்த, குறறமசராட்டபெட்டவர �ினறவுபசய�ரா்த யெராதும 
ஏனன� மி்கப ெரா்தூ்மரான வழககு்க்ளினயெராதும வழககு 
விசரா்னணககுப யெராகுமெடி முடிககுராி� வக்கீல் ய்கடெரார. 

3. ெரா்திக்கபெட்டவர/சராடசி்களுக்கரான உ்தவித 
்திட்டம (V/WAP)
உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வருககு எ்தி்ரா்கக குறறங்கள 
சுமத்தபெடடிருபெின, வீடடு வனமுனற, ெராலி�ல்ராீ்தி�ரான 
மறறும குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான உெத்தி்வத்தரால் (ெினப்தரா்ட்ல்) 
ெரா்திக்கபெட்டவர்கள மறறும அ்தன சராடசி்களுககு, ஒன்ராறிய�ரா 
ெரா்திக்கபெட்டவர/சராடசி்களுக்கரான உ்தவித ்திட்டம (Ontario 
Victim/Witness Assistance Program (V/WAP)) 
ஆ்த்வ்ளிக்க முடியும. 

�ீ்திமனறச் பசயமுனற்கள ஒவபவரானறினயெராதும, 
்த்கவல்்கன்ள வழஙகுவது்டன, உங்களுன்ட� வழககு 
விசரா்னணககுப யெரானரால், சராடசி�ம வழஙகுவ்தறகு 
�ீங்கள ்த�ரா்ராவ்தறகும V/WAP ெணி�ரா்ளர்கள உங்களுககு 
உ்தவிபசய� முடியும. பமராழிபெ�ரபெரா்ளர்கன்ள 
ஒழுஙகுெடுததுவது்டன உங்களுககு ஆ்த்வ்ளிககும 
சமூ்க ஆ்தரா்வ்ளங்கன்ள �ீங்கள ்கண்டறி�வும அ்ந்தப 
ெணி�ரா்ளர ஒழுஙகுபசய��ராம. உங்களுன்ட� ெகு்தி�ிலுள்ள 
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்திட்டபமரானனறக ்கண்டறிவ்தறகு ெரா்திக்கபெடய்டரார உ்தவி 
இனணபனெ (Victim Support Line) அனழயுங்கள:

416-314-2447 (ப்ராறனய்ரா) 
1-888-579-2888 (்கட்டணமறறது) 

4. உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர விடுவிக்கபெ்டலின 
அல்�து ெினண�ில் வி்டபெடும �ிெ்ந்தனன்கன்ள 
அறி்ந்திருங்கள 
வீடடு வனமுனற, ெராலி�ல்ராீ்தி�ரான ்தராககு்தல் அல்�து 
குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான உெத்தி்வததுக்கரா்க (ெினப்தரா்ட்ல்) 
குறறம சராட்டபெடடு உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர ன்கது 
பசய�பெடடிரு்ந்தரால், அ்ந்தக குறறமசராட்டபெட்டவன் 
�ிெ்ந்தனன்களு்டன ்கராவல்துனற�ினர விடுவிக்கககூடும 
அல்�து ெினண விசரா்னண வன் சினறச்சரான��ில் 
னவத்திருக்கக கூடும. ெினண விசரா்னண�ினயெராது, 
அ்ந்தக குறறமசராட்டபெட்டவன் சினறச்சரான��ில் 
னவத்திருபெ்தரா அல்�து ெினணயு்டன வழககுவிசரா்னண 
முடியுமவன் சமூ்கத்தினுள அனும்திபெ்தரா எனென்த 
�ீ்திமனறம ்தீரமரானிககும. குறறமசராட்டபெட்டவன் 
வழககுவிசரா்னணககு முனனர ்தற்கராலி்கமரா்க விடு்தன� 
பசய்தல் ெினண�ில் வி்டல் எனபெடும. 

ெினண�ில் வி்டபெடும குறறமசராட்டபெட்டவர வழககு 
முடியுமவன் சமூ்கத்தினுள இருக்க முடியும, ஆனரால் அவருககு 
�ிெ்ந்தனன்கள இருககும, அதது்டன ெினெறறுவ்தறகுக 
்கணடிபெரான வி்தி்கள இருக்க�ராம. இனவ விடு்தன� 
�ிெ்ந்தனன்கள அல்�து ெினண �ிெ்ந்தனன்கள என 
அனழக்கபெடும. பெருமெராலும குறறமசராட்டபெட்டவருககு 
உத்த்வி்டபெடும சி� �ிெ்ந்தனன்க்ளராவன:

· ெரா்திக்கபெட்டவராிலிரு்நது வி�்கி�ிருக்க யவணடும 
(அல்�து ெரா்திக்கபெட்டவர ப்தரா்டரபுப்கராளவ்தறகு 
ஒபபுகப்கராண்டராய��னறி வி�்கி இருத்தல்);

· ெரா்திக்கபெட்டவரு்டன ்கன்தக்கயவரா, 
ப்தரான�யெசி�ில் யெசயவரா, ெரா்திக்கபெட்டவருககு 
குறுஞபசய்தி அனுபெயவரா, மினனஞசலி்டயவரா, 
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ஏனனய�ரார ஊ்டரா்கச் பசய்தி அனுபெயவரா அல்�து 
ெரா்திக்கபெட்டவரு்டன யவறு எ்ந்தத ப்தரா்டரபும 
னவக்கயவரா முடி�ராது; 

· குறிபெிட்ட ய�்த்தில் வீடடுககு வ்நதுவி்ட யவணடும 
(“curfew” என அனழக்கபெடும);

· மதுெரானயமரா யெரான்தப பெராருள்கய்ளரா ெராவிக்கக 
கூ்டராது;

· துபெராக்கி்கன்ளச் பசரா்ந்தமரா்கயவரா அல்�து 
பசரா்ந்தமரா்க இல்�ராமய�ரா னவத்திருக்கக கூ்டராது;

· வராழவ்தறகு இனபனராரு இ்டம ்கணடு ெிடிக்க 
யவணடும.

குறறமசராட்டபெட்டவருககும அவருன்ட� 
ெிளன்ள்களுககுமின்ட�ி�ரான ப்தரா்டரனெயும ெினண 
�ிெ்நன்த்கள ்கடடுபெடுத்த�ராம.

குறறமசராட்டபெட்டவருககு �ீங்கள ெ�்ந்தரால், அன்தக 
்கராவல்துனற�ினருகய்கரா, ெரா்திக்கபெட்டவர/சராடசிக்கரான 
ெணி�ரா்ளருகய்கரா, முடிககுராி� வக்கீலுகய்கரா (அ்சராங்கச் 
சட்டத்த்ணி), அல்�து �ீ்திெ்திகய்கரா �ீங்கள பசரால்��ராம. 
குறறம சராட்டபெட்டவருககு விவ்மரான �ிெ்ந்தனன்கன்ள 
�ீ்திமனறம வி்திக்க முடியும அல்�து வழககுவிசரா்னண 
முடியுமவன் சினற�ில் இருககுமெடி உத்த்வி்ட முடியும.

a) குறறம சராட்டபெட்டவருக்கரான �ிெ்ந்தனன்கள எவவ்ளவு 
்கரா�ம பசல்லுெடி�ராகும?
அயன்கமரான வழககு்க்ளில், குறறவி�ல் வழககுவிசரா்னண 
முடியுமவன்ககும மறறும குறறச்சராடடு்கள 
்தீரக்கபெடுமவன்ககும �ீ்திமனறம உத்த்விடும 
விடுவிபபுக்கரான �ிெ்ந்தனன்கள அமுலில் இருககும. 
வழககுவிசரா்னண முடி� முனெரா்க �ீ்திமனறம �ிெ்ந்தனன்கன்ள 
மராறறப யெரா்கினறது எனில், உங்களுககு மு்தலில் 
ப்தராிவிக்கபெடும. உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வருககு எ்தி்ரா்க 
உத்த்வி்டபெட்ட �ிெ்ந்தனன்கள ெறறி� ய்களவி்கள அல்�து 
அக்கனற்கள இரு்ந்தரால், அன்தக ்கராவல்துனற�ினருககு 
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அல்�து ெரா்திக்கபெட்டவர/சராடசிக்கரான ெணி�ரா்ளராருககு 
அல்�து முடிககுராி� வக்கீலுககு �ீங்கள பசரால்� யவணடும. 

b) குறறமசராட்டபெட்டவருக்கரான �ிெ்ந்தனன்கள குடுமெ 
�ீ்திமனறத்தின ்கட்டன்ள ஒனறு்டன மு்ணெட்டரால் எனன 
�்டககும? 
குடுமெ �ீ்திமனற வழககு்கள அல்�து குடுமெ �ீ்திமனற 
்கட்டன்ள்கள ெறறி குறறவி�ல் �ீ்திமனறம பெராதுவரா்க 
அறி்ந்திருபெ்தில்ன�. உங்களுன்ட� ெிளன்ள்களு்டன 
ய�்ம ்கழிபெ்தறகு மறறப பெறயறராருககு உராினமயுள்ளது 
என குடுமெ �ீ்திமனறம உத்த்விடடிருக்க�ராம. மறறப 
பெறயறரா்ரா்கி�, குறறமசராட்டபெட்டவர, உங்க்ளி்டமிரு்நதும 
உங்களுன்ட� ெிளன்ள்க்ளி்டமிரு்நதும வி�்கி�ிருக்க 
யவணடுபமன குறறவி�ல் வழக்கின விடுவிக்கபெ்டல் 
�ிெ்ந்தனன பசரால்�ககூடும. இபெடி �்டககுமயெராது, என்தச் 
பசய�யவணடுபமன அறி்ந்திருபெது சி்மமரானது. இ்ணடு 
வழககு்கள ெறறியும, குடுமெ �ீ்திமனறததுககும குறறவி�ல் 
�ீ்திமனறததுககும பசரால்வது முக்கி�மராகும. குறறவி�ல் 
வழக்கில், ெரா்திக்கபெட்டவர/சராடசிக்கரான ெணி�ரா்ளராருககு, 
முடிககுராி� வக்கீலுககு அல்�து �ீ்திெ்திககு குடுமெ �ீ்திமனறக 
்கட்டன்ள்கள ெறறி �ீங்கள பசரால்��ராம. ்தீரபவரானறுககு 
உ்தவுவ்தற்கரா்க, முடியுமரான வின்வில் �ீங்கள சட்ட 
ஆய�ராசனனன�ப பெறவும மு�றசிக்க யவணடும.

c) வழககுவிசரா்னண�ின முன குறறமசராட்டபெட்டவன் 
�ரா்ராவது ்கண்கராணிபெரார்க்ளரா?
குறறமசராட்டபெட்டவர, வழககுவிசரா்னண�ின முனெரா்க 
விடுவிக்கபெடுமயெராது, அவர எனன பசய்கினறரார 
எனென்த �ரா்ராவது ்கண்கராணிக்க யவணடுபமன 
�ீ்திமனறம ்தீரமரானிக்கக கூடும. இ்ந்த �ெர உத்த்வரா்தம 
வழஙகுெவர என அனழக்கபெடுவரார, அயன்கமரா்க இவர 
குறறமசராட்டபெட்டவருககுத ப்தராி்ந்த ஒருவ்ரா்க இருபெரார. 
குறறமசராட்டபெட்டவர, விடுவிக்கபெ்ட முனெரா்க, உத்த்வரா்தம 
வழஙகுெவர ெண னவபபு ஒனனறச் பசயவ்தரா்க உறு்தி�்ளிக்க 
யவணடி�ிருக்க�ராம. விடுவிக்கபெ்டல் �ிெ்ந்தனன்க்ளில் 
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என்த�ராவது குறறமசராட்டபெட்டவர மீறினரால், உத்த்வரா்தம 
வழஙகுெவர அன்தக ்கராவல்துனற�ினருககு அறிவிக்க 
யவணடும. உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர விடுவிக்கபெ்டல் 
�ிெ்ந்தனன்க்ளில் என்த�ராவது மீறி�ிருபென்த �ீங்கள 
அறி்ந்தரால், ்கராவல்துனற�ினருககு அல்�து ெரா்திக்கபெட்டவர/
சராடசிக்கரான ெணி�ரா்ளராருககு அல்�து முடிககுராி� 
வக்கீலுககு அன்த �ீங்கள பசரால்� யவணடும. உத்த்வரா்தம 
வழங்கி�வருககுச் பசரால்� யவணடி� அவசி�மில்ன�.

d) விடுவிக்கபெ்டல் �ிெ்ந்தனன்கன்ள குறறமசராட்டபெட்டவர 
ெினெறறராவிட்டரால் எனன �்டககும?
குறறமசராட்டபெட்டவர உங்கன்ளத துனபுறுததுவ்தறகுத 
்திட்டமி்ட�ராம என �ீங்கள ெ�பெட்டரால், உ்டனடி�ரா்கக 
்கராவல்துனற�ினருககுச் பசரால்லுங்கள. குறறமசராட்டபெட்டவர 
ெினண�ில் பவ்ளிய� வ்ந்திருபெது்டன, விடுவிக்கபெ்டல் 
�ிெ்ந்தனன்கன்ள மீறினரால், இது �ீ்திமனறக ்கட்டன்ளன� 
மீறுவ்தராகும, பு்தி�ப்தராரு குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான குறறச்சராடடு 
அவராில் சுமத்தபெ்ட�ராம. 

விடுவிக்கபெ்டல் �ிெ்ந்தனன்கன்ளத ப்தரா்டர்நது மீறும 
குறறமசராட்டபெட்டவர, வழககுவிசரா்னணககு முனெரா்க 
சமூ்கத்தில் இருபெ்தறகு அனும்திக்கபெ்டக கூ்டராது என 
�ீ்திமனறம ்தீரமரானிக்க�ராம. ெினண ்தள்ளபெ்ட�ராம, 
அதது்டன குறறமசராட்டபெட்டவர ன்கதுபசய�பெடடு 
வழககுவிசரா்னண முடியுமவன் சினற�ில் னவக்கபெடுவரார. 

e) வழககுவிசரா்னண�ின ெினனர எனன �்டககும?
குறறமசராட்டபெட்டவர, குறறவரா்ளி அல்� எனக 
்கராணபெட்டரால், எ்ந்த வி்த �ிெ்ந்தனனயுமினறி அவர 
மீணடும சமூ்கததுககுத ்திருமெ�ராம. குறறமசராட்டபெட்டவர, 
குறறவரா்ளி எனக ்கராணபெட்டரால், அ்ந்தக குறறவி�ல் 
குறறதன்தப பெராறுதது வித்தி�ராசமரான ்தீரபபு �ீ்திமனறத்தரால் 
வழங்கபெ்ட�ராம. குறறவி�ல் குறறபமரானறில் குறறவரா்ளி�ரா்க 
இனம்கராணபெட்டவர, “்தண்டனன பெறறவர” என 
அனழக்கபெடுவரார. குறறமசராட்டபெட்டவர ்தண்டனன 
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பெறறவ்ரா்க வ்ந்த ெின எனன �்டககும எனென்த அறிவ்தறகு, 
�ீங்கள ெரா்திக்கபெட்டவர/சராடசிக்கரான ெணி�ரா்ளராி்டம 
அல்�து முடிககுராி� வக்கீலி்டம ய்கட்க யவணடும.

5. உங்கன்ளத துனபுறுததுெவன்த தூ் 
னவத்திருபெ்தற்கரா்க �ீ்திமனறக ்கட்டன்ள  
ஒனனற எடுத்தல் 
ஒருவ்ரால், �ீங்கள ்தராக்கபெடடிருபெது்டன, 
அச்சுறுத்தபெடடிருபெது்டன, ெினப்தரா்ட்பெடடிருபெது்டன, 
அல்�து ெ�பெடுத்தபெடடிருபெது்டன, அ்ந்த �ெர, 
உங்கன்ளய�ரா அல்�து உங்களுன்ட� ெிளன்ள்கன்ளய�ரா 
துனபுறுத்த�ராம எனப ெ�பெடுவ்தறகு உங்களுககு 
�ி�ரா�மரான ஒரு ்கரா்ணம இரு்ந்தரால், அ்ந்தத 
துனபுறுததுெவர உங்க்ளி்டமிரு்நது வி�்கி�ிருக்க 
யவணடுபமன �ீ்திமனறம உத்த்வி்ட�ராம. �ீ்திமனறக 
்கட்டன்ளயு்டன முழுனம�ரானப்தராரு ெராது்கராபபுத ்திட்டமும 
இருபெது அவசி�மராகும. ெராது்கராபபுத ்திட்டபமரானனற 
உருவராககுவ்தறகு உங்களுககு உ்தவுமெடி, பெண்கள ்கராபெ்கம 
அல்�து பெண்கள அனமபபெரானனற �ீங்கள ய்கட்க�ராம. 
�ீங்கள விணணபெிக்கககூடி� இ்ணடு வன்க�ரான �ீ்திமனறக 
்கட்டன்ள்கள ்கீயழ விெராிக்கபெடடுள்ளன. 

i) ஒரு குறறவி�ல் �ீ்திமனறத்தில் இரு்நது – அனம்திக்கரான 
ஒபெ்ந்தம 
உங்களுககு, உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளிககு அல்�து உங்களுன்ட� 
ெிளன்ளககுத ்தனிபெட்ட ்கரா�ம/ய�ரானவ அல்�து 
உங்களுன்ட� பசராததுககுச் யச்ததன்த ஒருவர ஏறெடுத்தககூடும 
என �ீங்கள ெ�்ந்தரால், அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தபமரானனற 
�ீங்கள பெறறுகப்கராள்ளககூடி�்தரா்க இருக்க�ராம. 
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம, “உத்த்வரா்தம அல்�து அனம்தின�க 
்கராபெ்தறகு சட்டராீ்தி�ரான சத்தி�ம” எனவும அனழக்கபெடும. 
இது, உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர பசய�ககூடி�வறனறக 
்கடடுபெடுததும குறறவி�ல் �ீ்திமனறத்தின ஒரு 
்கட்டன்ள�ராகும. உங்களு்டன, உங்களுன்ட� 
குடுமெத்தவரு்டன அல்�து உங்களுன்ட� பசராதது்டன எ்ந்தத 
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ப்தரா்டரபும னவத்திருக்கக கூ்டராது என இது உங்கன்ளத 
துனபுறுத்தி�வருககு உத்த்வி்ட�ராம. �ீங்கள ெ�பெடும 
�ெருககு எ்தி்ரா்க குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான குறறச்சராடய்டரா அல்�து 
்தண்டனனய�ரா இருக்கத ய்தனவ�ில்ன�. அனம்திக்கரான 
ஒபெ்ந்தம ஒரு குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான குறறச்சராடடு அல்�, 
ஆனரால், உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர இ்ந்த அனம்திக்கரான 
ஒபெ்ந்ததன்தப ெினெறறராவிட்டரால் அது ஒரு குறறமராகும.

a) அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தபமரானறு எவவ்ளவு ்கரா�ததுககுச் 
பசல்லுெடி�ராகும?
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தபமரானறு ஒரு வரு்டததுககு 
உத்த்வி்டபெ்ட�ராம. உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர 
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்ததன்தப ெினெறறராவிட்டரால், அல்�து 
ெ�பெடுவ்தறகு �ி�ரா�மரான ்கரா்ணம இரு்ந்தரால், அ்ந்த 
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம �ீண்ட ்கரா�ததுககுத ப்தரா்டரவ்தறகு 
விணணபெிக்க�ராம.

b) அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்ததன்த எபெடிப பெற�ராம?
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்ததன்தப பெறுவ்தறகு, 
்கராவல்துனற�ினராி்டம அல்�து உளளூர �ீ்திமனறததுககுச் 
பசனறு சமரா்தரான �ீ்தவரான (JP). ஒருவரு்டன ்கன்தக்க 
யவணடுபமனக ய்களுங்கள. ்கராவல்துனற�ினராி்டம அ்ந்த 
�ெராின முனனன� குறறவி�ல் ெினபு�த ்த்கவல்்கள  
(JP இ்டம இல்�ரா்தனவ) இருபெ்தரால் அவர்களு்டன 
மு்தலில் ்கன்தபெ்தில் அனுகூ�ம உள்ளது. அனம்திக்கரான 
ஒபெ்ந்தம ஒனனற �ீங்கள ய்கடடிருபெது ெறறி, �ீ்திமனறம 
உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வருககு ப்தராி�பெடுததும எனென்த 
அறி்ந்திருபெது முக்கி�மராகும. 

அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம ஒனனறப பெறுவ்தறகு, 
உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வரு்டன �ீங்கள �ீ்திமனறத்தில் 
இருக்கயவணடி�ிருக்க�ராம எனென்த �ீங்கள அறி்ந்திருக்க 
யவணடும. 

உணனமன�ச் பசரால்வ்தரா்க �ீ்திமனறத்தில் �ீங்கள 
சத்தி�ம பசய� யவணடி�ிருககும, ெினனர, உங்கன்ளத 
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துனபுறுத்தி�வருககு �ீங்கள ஏன ெ�பெடு்கினறீர்கள 
எனென்தயும �ீங்கள ெராது்கராபனெ உணரவ்தறகு எனன 
்கடடுபெராடு்கள உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர யமல் யெரா்டபெ்ட 
யவணடும என �ீங்கள விருமபு்கினறீர்கள எனென்தயும �ீங்கள 
JPககுச் பசரால்�யவணடும. அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்ததன்த 
உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர ஏறறுகப்கராள்ள�ராம அல்�து 
அ்தறப்க்தி்ரா்க வரா்தி்ட�ராம. 

உங்களுககு, உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளிககு, உங்களுன்ட� 
ெிளன்ளககு அல்�து உங்களுன்ட� பசராததுககுத 
்தீங்கினழக்க�ராம எனப ெ�பெடுவ்தற்கரான ்கரா்ணம 
உங்களுககு இருக்கினறது எனென்த JP ஏறறுகப்கராண்டரால், 
ெினவருவனவறனற JP பசய��ராம:

· உங்களுன்ட� ெராது்கராபபுககுத ய்தனவப�ன JP 
�ினனககும ்கடடுபெராடு்களு்டனரான அனம்திக்கரான 
ஒபெ்ந்தம;

· அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தத்தில் ன்கப�ராபெமிடுமெடி 
உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வருககு உத்த்வி்டல்; மறறும, 

· அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தத்தில் உங்கன்ளத 
துனபுறுத்தி�வர ன்கப�ராபெமி்டராவிட்டரால், 
உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வருககு ஒரு வரு்டச் 
சினறத்தண்டனன வழங்கல்.

உங்களுன்ட� அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்ததன்த 
்கராவல்துனற�ினராி்டம எடுததுச் பசனறு, ்கன்டரா 
்கராவல்துனற�ினராின ்த்கவல் னம�த்தில் (Canadian Police 
Information Centre (CPIC)) அன்தத ்தராக்கல்பசயயுமெடி 
ய்கடெது முக்கி�மரானது. ெினனர, உத்த்வி்டபெட்ட 
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்ததன்த உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வர 
ெினெறறராவிட்டரால் உங்க்ளி்டம அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம 
இருபென்த ்கராவல்துனற�ினர ெராரக்கக கூடி�்தரா்க இருககும. 

அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தததுக்கரான உங்களுன்ட� ய்கராராிகன்கன� 
JP மறுக்க�ராம அல்�து உங்களுககு எ்தி்ரான அல்�து 
உங்களுககும உங்கன்ளத துனபுறுத்தி�வருககும எ்தி்ரான 



16

குறறவி�ல் மறறும குடுமெச் சட்டம 

flew— Family Law Education for Women

அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்ததன்த உத்த்வி்ட�ராம எனென்த �ீங்கள 
அறி்ந்திருக்க யவணடும. அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தத்தில் �ீங்கள 
ன்கப�ராபெமி்ட யவணடுபமன �ீ்திமனறம ்கட்டன்ள�ிட்டரால், 
�ீங்கள எனன பசய��ராம அல்�து பசய�ககூ்டராது எனென்த 
�ீங்கள வி்ளங்கிகப்கராளவன்த உறு்திபெடுததுவ்தறகு மு்தலில் 
சட்டத்த்ணி ஒருவரு்டன ்கன்தயுங்கள.

ii) குடுமெ �ீ்திமனறத்திலிரு்நது – ்கடடுபெடுததும உத்த்வு்கள 
்கடடுபெடுததும உத்த்வும அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம யெரானறது, 
ஆனரால், இது குடுமெத துனபுறுத்தல் அல்�து வனமுனற 
யெரானற வியச்டமரான சூழ�ின�்களுக்கரானது. உங்களுன்ட� 
அல்�து உங்களுன்ட� ெிளன்ள�ின ெராது்கராபபுப ெறறிப 
ெ�பெடுவ்தறகு �ி�ரா�மரான ்கரா்ணபமரானறு உங்களுககு 
இரு்ந்தரால், குடுமெ �ீ்திமனறம ஒனறில் ்கடடுபெடுததும 
உத்த்வு ஒனனற �ீங்கள பெறறுகப்கராள்ள முடியும. �ீங்கள 
்திருமணம பசய்திருககும அல்�து பசய்திரு்ந்த �ெருககு 
அல்�து �ீங்கள யசர்நது வசிககும அல்�து வசித்த �ெருககு 
எ்தி்ரானப்தராரு ்கடடுபெடுததும உத்த்வுககு �ீங்கள 
விணணபெிக்க முடியும. குறு்கி� ்கரா�ம்தரான �ீங்கள 
யசர்நது வசித்திரு்ந்தராலுமகூ்ட இ்தறகு விணணபெிக்க�ராம. 
குடுமெ �ீ்திமனறத்தில் உங்களுககு வழககு ஒனறிரு்ந்தரால், 
்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனனறயும உங்களுன்ட� 
ய்கராராிகன்க�ில் �ீங்கள ய்கட்க முடியும. குடுமெ அல்�து 
குறறவி�ல் வழககு எதுவும இல்�ராமல் இரு்ந்தராலுமகூ்ட, 
்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனனற �ீங்கள ய்கட்க முடியும.

a) ்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனறு எவவ்ளவு ்கரா�ம 
பசல்லுெடி�ராகும?
்கடடுபெடுததும உத்த்வு குறிபெிட்டப்தராரு ்கரா�ததுககு 
அல்�து எபயெராதும பசல்லுெடி�ரா்கககூடி�்தரா்க 
�ீ்திமனறம உத்த்வி்ட முடியும. உங்கன்ளப ெராது்கராபெரா்க 
னவத்திருபெ்தறகு எவவ்ளவு ்கரா�ம ய்தனவப�ன �ீ்திமனறம 
�ினனக்கினறய்தரா அவவ்ளவு ்கரா�ததுககு அது இருக்க�ராம. 
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b) ்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனனற �ரான எபெடிப 
பெறறுகப்கராள்ள�ராம?
ஒன்ராறிய�ராவில், ்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனறுககு 
விணணபெிபெ்தறகு �ீங்கள குடுமெ �ீ்திமனறததுககுச் பசனறு 
விணணபெப ெடிவம ஒனனற �ி்பெ யவணடும. பெருமெரா�ரான 
�ீ்திமனறங்க்ளில், �ீங்கள ெடிவதன்த �ி்பபுவ்தில் 
உ்தவிபசயவ்தறகு சட்டத்த்ணி்கள, சட்டததுனற மராணவர்கள 
மறறும �ீ்திமனறப ெணி�ரா்ளர்கள இருபெரார்கள. 

்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனனறத ்தனி�ரா்க �ீங்கள 
ய்கட்க�ராம அல்�து ெிளன்ளக்கரான பெராறுபபு, ெிளன்ளக்கரான 
ஆ்த்வு, வராழகன்கத துனணவருக்கரான ஆ்த்வு அல்�து 
விவரா்க்தது யெரானறவறனறக ன்க�ராளும குடுமெ 
�ீ்திமனறத்தில் உள்ள உங்களுன்ட� வழக்கின ஒரு ெகு்தி�ரா்க 
�ீங்கள ய்கட்க�ராம. பெராதுவரா்க, ்கடடுபெடுததும உத்த்வு 
ஒனனறப பெறறுகப்கராள்ள யவணடுமரா எனென்த �ீங்கள 
பசரால்வ்தற்கரா்க, �ீ்திமனறத்தில் �ீங்களும உங்கன்ளத 
துனபுறுத்தி�வரும இருபபீர்கள. குடுமெ �ீ்திமனறங்களுககு 
அ்தி்க யவன��ிருபெ்தரால், ்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனனறப 
பெறறுகப்கராளவ்தறகுப ெ� மரா்தங்கள எடுக்க�ராம. 

c) அவச்்கரா� �ின�ச் சூழல்்கள
அவச்்கரா� �ின�ச் சூழல்்க்ளில், உ்டனடி�ரான 
்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனனற �ீங்கள ய்கட்க�ராம. 
உங்கன்ளத துனபுறுததுவருககு மு்தலில் பசரால்�ராமல்கூ்ட, 
்கடடுபெடுததும உத்த்வு ஒனனற �ீ்திமனறத்தி்டம 
�ீங்கள ய்கட்க முடியும. இது, “ஒரு ்தன�பெடசமரான” 
உத்த்வு எனபெடும. உங்கன்ளத துனபுறுததுெவருககுப 
ெ்தி�்ளிக்கச் ச்ந்தரபெம ்கின்டககுமவன், சிறிது ்கரா�ததுககு 
இவவன்க�ரான ்கடடுபெடுததும உத்த்வு்கன்ள �ீ்திமனறம 
ஏறறுகப்கராள்ளக கூடும, ெினனர இறு்தி முடினவ �ீ்திமனறம 
எடுககும. உ்டனடி�ரான மறறும ஒரு ்தன�பெடசமரான 
உத்த்வு்களுக்கரான வி்திமுனற்கள ்கடுனம�ரானனவ, அதது்டன 
சட்டத்த்ணி ஒருவன் உ்தவிககுக ய்கடெது �ல்�து.



18

குறறவி�ல் மறறும குடுமெச் சட்டம 

flew— Family Law Education for Women

iii) அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம அல்�து ்கடடுபெடுததும 
உத்த்வு ஒனனற �ீங்கள பெறறுகப்கராளளும ய�்ம – 
அவச்்கரா� �ின��ில் பசய� யவணடி�னவ 
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம அல்�து ்கடடுபெடுததும உத்த்வு 
ஒனனற �ீங்கள பெறறுகப்கராண்டதும, அ்தன ெி்்தி ஒனனற 
உங்களு்டன �ீங்கள னவத்திருக்க யவணடும. 

அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம அல்�து ்கடடுபெடுததும உத்த்வு 
ஒனறில் �ீ்திமனறம ்கட்டன்ள�ி்டககூடி� ்கடடுபெராடு்கள, 
விடுவிககும யெரா்தரான ெினண �ிெ்ந்தனன்க்ளில் உள்ள 
ெினவரும ்கடடுபெராடு்கன்ள ஒத்திருக்க�ராம:

· உங்களு்டன அல்�து உங்களுன்ட� 
குடுமெத்தவரு்டன எ்ந்தவன்க�ிலும எ்ந்த ப்தரா்டரபும 
இருக்கககூ்டராது 

· உங்க்ளி்டமிரு்நது, உங்க்ளின வீடடிலிரு்நது, 
யவன��ி்டத்திலிரு்நது மறறும ெரா்டசரான��ிலிரு்நது 
வி�்கி�ிருத்தல் 

· துவககு்கள னவத்திருக்கககூ்டராது 

�ீ்திமனறக ்கட்டன்ள�ின ஏ்தராவது ஒரு ெகு்தின� உங்கன்ளத 
துனபுறுத்தி�வர ெினெறறவில்ன� ஆ�ின, ்கராவல்துனற�ினன் 
அனழதது அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம அல்�து ்கடடுபெடுததும 
உத்த்வு ஒனனற மீறி�னம ெறறி அறிவிபெ்தரா்க �ீங்கள 
பசரால்��ராம. அ்ந்த �ென் ்கராவல்துனற ன்கது பசயது, 
அனம்திக்கரான ஒபெ்ந்தம அல்�து ்கடடுபெடுததும உத்த்வு 
ஒனனற மீறி�்தரா்க அ்ந்த �ெர மீது குறறமசராட்ட�ராம, அது ஒரு 
குறறவி�ல்ராீ்தி�ரான குறறச்பச��ராகும. 

6. குறறவி�ல் ்கரா�ங்களுக்கரான இழபபீடடுத 
ப்தரான்கச் சனெ 
குறறவி�ல் ்கரா�ங்களுக்கரான இழபபீடடுத ப்தரான்கச் சனெ 
எனெது, வீடடுககுள்ளரான ்தராககு்தல், ெராலி�ல்ராீ்தி�ரான 
்தராககு்தல், ெினப்தரா்ட்ல் உள்ள்டங்க�ரான குறித்த வன்க 
வனமுனறராீ்தி�ரான குறறங்க்ளரால் ெரா்திக்கபெட்டவர்களுககு, 
குறறச்பச�லின வின்ளவு்கன்ளக ன்க�ராளவ்தறகு ெணம 
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வழங்கககூடி� ்தீரமரானபமடுககும ஒரு அனமபெராகும. 
இ்ந்த வின்ளவு்கள உ்டல்ராீ்தி�ரானனவ�ரா்க அல்�து 
உ்ளராீ்தி�ரானனவ�ரா்க இருக்க�ராம, ஆனரால், அனவ 
மி்கவும ெரா்தூ்மரானனவ�ரா்க இருக்க யவணடும. 
உங்கன்ளத துனபுறுததுெவர குறறச்பச�ல் 
ஒனறுக்கரா்க, குறறமசராட்டபெ்டரா்தவ்ரா்க அல்�து 
்தண்டனனவழங்கபெ்டரா்தவ்ரா்க இரு்ந்தராலுமகூ்ட, ய்கராராிகன்க 
ஒனனறச் சனெ�ி்டம �ீங்கள னவக்க முடியும.

குறறச்பச��ரால் ெினவருவனவறனற �ீங்கள பசய� 
யவணடி�ிரு்ந்திரு்ந்தரால், இ்ந்தச் சனெ உங்களுககுப ெணம 
்த்ககூடும:

· மருததுவச் சி்கிச்னச அல்�து ்கவுனசிலிங 
யசனவ்களுககு �ீங்கள ெணம பசலுத்தி�ிரு்ந்தரால்;

· ்கவுனசிலிங அல்�து சி்கிச்னசக்கரான 
யெராககுவ்ததுககு �ீங்கள ெணம பசலுத்தி�ிரு்ந்தரால்;

· வருமரானதன்த இழ்ந்திரு்ந்தரால்; 
· ய�ரா மறறும யவ்தனனககு உடெடடிரு்ந்தரால்.

விணணபெபமரானனற �ீங்கள இனண�த்தில் அல்�து எழுத்தில் 
�ி்பபுவ்தன மூ�ம சனெககு �ீங்கள விணணபெிக்க முடியும. 
சனெ ெறறி� யம�்தி்க ்த்கவல்்கன்ள www.cicb.gov.on.ca 
ல் அல்�து ப்தரான�யெசி மூ�ம �ீங்கள பெறறுகப்கராள்ள�ராம:

416-326-2900 (ப்ராறனய்ரா)
1-800-372-7463 (்கட்டணமறறது)
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இ்தில் பசரால்�பெடடுள்ள அெிபெி்ரா�ங்கள FLEW ன 
அெிபெி்ரா�ங்கள ஆகும. இனவ மரா்கராணத்தின அெிபெி்ரா�ங்க்ளரா்க 
இருக்க யவணடி� அவசி�மில்ன�.
Law Foundation of Ontario �ி்தி உ்தவி அ்ளிககும அய்த 
யவன்ள�ில் இ்ந்த பவ்ளியீடடின உள்ள்டக்கம, Foundation ன 
அெிபெி்ரா�ங்க்ளரா்க இருக்க யவணடி� அவசி�மில்ன�.
ப�ருக்கமரான உறவு ஒனறு முறியும யெராது வனமுனறக்கரான ஆெதது 
அ்தி்க்ளவில் உணடு. உங்களுககு உ்டனடி ஆெதது இரு்ந்தரால், 911 
ஐ அனழயுங்கள. �ீங்கய்ளரா உங்களுககுத ப்தராி்ந்தவய்ரா ஆெத்தில் 
இரு்ந்தரால் உ்தவி பெறுவது ெறறி� ்த்கவல்்களுககு FLEW 
இனண�த்த்ளதன்தப ெராரனவ�ிடுங்கள.
ஒன்ராறிய�ராவில் வராழும ெிப்ஞ யெசும பெணணரா்க �ீங்கள 
இரு்ந்தரால், குடுமெ சட்டவி�ல் �ீ்திமனற பச�ல்முனற்க்ளின யெராது 
ெிப்ஞ பமராழிச் யசனவ்கன்ள அணுகுவ்தறகு உங்களுககு உராினம 
உணடு. உங்களுன்ட� உராினம்கள ெறறி� யம�்தி்க விெ்ங்களுககு, 
ஒரு சட்டத்த்ணின�, ஒரு சமூ்க சட்ட னம�தன்த அல்�து Femaide 
ஆ்த்வு இனணபனெ 1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082 
ல் ப்தரா்டரபு ப்கராளளுங்கள.
ெிப்ஞ பமராழி�ில் யசனவ்கன்ள எபெடி அணுகுவது எனெது  
ெறறி� யம�்தி்க விெ்ங்கன்ள எங்களுன்ட� இனண�த்த்ளத்தில், 
www.onefamilylaw.caல் அல்�து www.undroitdefamille.ca 
ல் �ீங்கள ெராரக்க�ராம.



ெினவரும ்தன��ங்கங்க்ளில் குடுமெச் சட்டங்கள 
்கின்டக்கினறன*

1. மு்ணெராடடுக்கரான மராறறுத ்தீரமரானமும குடுமெச் சட்டமும (TML 001)

2. ெிளன்ளப ெராது்கராபபும குடுமெச் சட்டமும (TML 002)

3. ெிளன்ளக்கரான ஆ்த்வு (TML 003)

4. குறறவி�ல் மறறும குடுமெச் சட்டம (TML 004)

5. ெிளன்ளக்கரான பெராறுபபும அணு்கலும (TML 005)

6. குடுமெ ஒபெ்ந்தங்கள (TML 006)

7. குடுமெச் சட்ட மத்தி�ஸ்தம (TML 007)

8.  குடிவ்வரா்ளர, அ்க்தி மறறும ்தகு்தி�ின��றற �ின�்க்ளிலுள்ள 
பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்கள (TML 008)

9. உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்டப ெி்ச்சினனககு உ்தவி ய்த்டல் (TML 009)

10. குடுமெச் சட்டத்தில் பசராதது ெிராிக்கபெடும வி்தம (TML 010)

11. ்திருமணமும விவரா்க்ததும (TML 011)

12. வராழகன்கத துனணக்கரான ஆ்தரா்ம (TML 012)

*  இ்ந்தக ன்கய�டு ெ� வடிவங்க்ளிலும பமராழி்க்ளிலும ்கின்டக்கினறது. 
யம�்தி்க விெ்ங்களுககு ்த�வுபசயது www.onefamilylaw.ca ஐப 
ெராரனவ�ிடுங்கள. உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்ட உராினம்கன்ள �ீங்கள 
வி்ளங்கிகப்கராளவ்தறகு உ்தவும யம�்தி்க வி்ட�ங்கன்ளயும இ்ந்த 
இனண�த்த்ளத்தில் �ீங்கள ெராரக்க�ராம.

இ்தி�் சொ�்�ெ்ெ்்ட்டு்்ள்ள அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்்ள FLEWன் 
அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்்ள ஆ்கும்.  இவன �ி்திவழங்்கி�ோ்ின் 

அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்ளரா்க இ்ு்்க்க வயண்்டி� அவசி�மி�்�ன


