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அனனவரும பெண்கள.  
ஒரு குடுமெச் சட்டம.

உங்களுன்ட� உராினம்கன்ள அறியுங்கள.
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திருமணமும விவரா்க்த்தும 
சட்டமசரார்நத வி்ட�ங்க்ளின அடிபென்ட வி்ளக்கத்னத 
உங்களுககுத் தருவயத இ்நதக ன்கய�டடின ய�ராக்கமராகும. 
தனிபெட்ட சட்டபூரவ ஆய�ராசனனன� மற்றும உதவின� இது 
ெி்தியீடு பசய�மராட்டராது. குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்க்ளில் 
�ீங்கள சமெ்நதபெடடிரு்நதரால், உங்களுககுள்ள பதராிவு்கன்ள 
வி்ளங்கிகப்கராளவதற்கும உங்களுன்ட� உராினம்கன்ளப 
ெராது்கராபெதற்கும முடியுமரான வின்வில் சட்டபூரவ உதவின�ப 
பெற்றுகப்கராளவது சிற்நதது எனப ெராி்நதுன்க்கபெடு்கினறது. 
குடுமெச் சட்ட சட்டத்த்ணி ஒருவன் எபெடிக ்கண்டறிவது 
மற்றும அவருககு எபெடிக ்கட்டணம பசலுத்துவது எனெது 
ெற்றி� யம�தி்க விெ்ங்களுககு, “உங்களுன்ட� குடுமெச் 
சட்டப ெி்ச்சினன்களுககு உதவி யத்டல்” எனற எங்களுன்ட� 
ன்கய�டன்டப ெராருங்கள. “குடுமெச் சட்ட சட்டத்த்ணி 
ஒருவன்த் யத்டல்”, “திருமணமரா்கி� மற்றும இனண்நதுவராழும 
ெங்கரா்ளி்க்ளின பசராத்து உராினம்கள மற்றும ்க்டனம்கள”, மற்றும 
ஏனன� குடுமெச் சட்ட வி்ட�ங்கள ெற்றி� எங்களுன்ட� 
இனண�க ்கருத்த்ஙகு்கன்ளயும �ீங்கள ெராரக்க �ீங்கள 
விருமெ�ராம. இ்நத ஆதரா்வ்ளங்கள அனனத்தும எங்களுன்ட� 
இனண�த்தில் www.onefamilylaw.ca உள்ளன. 

்கன்டராவில் ஒரு சட்டராீதி�ரான திருமணம எனறரால் 
எனன?
்கன்டராவில் திருமணச் ச்டஙகு்கள சட்டபூரவமரானனவ�ரா்க 
இருக்க யவணடுமரா�ின, ெங்கரா்ளி்கள இருவரும இ்ணடு 
பதராகுதி விதி்கன்ளப ெினெற்ற யவணடும. விதி்க்ளின 
முத�ராவது பதராகுதி, எவருககுச் சட்டபூரவமரா்க திருமணம 
பசயது ப்கராள்ள அனுமதி இருக்கினறது எனெது்டன 
பதரா்டரெரானது. இ்ண்டராவது பதராகுதி, உங்களுன்ட� 
திருமணச் ச்டஙகு எபெடி �்டக்கினறது எனெது்டன 
பதரா்டரெரானது. 

1) ஒன்ராறிய�ராவில் �ரார திருமணம பசய��ராம?
எவர சட்டபூரவமரா்கத் திருமணம பசய��ராம, எவர 
பசய�ககூ்டராது எனெது ெற்றி� சட்டங்கள இருக்கினறன. 
சட்டபூரவமரா்கத் திருமணம பசய� எவருககு அனுமதி 
இருக்கினறது எனெது ெற்றி� ெி்தரானமரான விதி்கள இயதரா: 
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a) ஒன்ராறிய�ராவில் திருமணம பசயவதற்கு, குனற்நதது 
�ீங்கள 18 வ�துன்ட�வ்ரா்க இருக்க யவணடும. 

·  �ீங்கள 16 அல்�து 17 வ�துன்ட�வ்ரா்க இரு்நதரால், அதற்கு 
ஒரு சி� விதிவி�ககு்கள உள்ளன. பெற்யறரார இருவராினதும, 
சட்டபூரவமரான ெராது்கராவ�ராின அல்�து �ீதிமனறத்தின 
எழுத்துமூ�மரான அனுமதி உங்க்ளி்டம இரு்நதரால், �ீங்கள 
திருமணம பசயது ப்கராள்ள�ராம. ஏனன� மரா்கராணங்க்ளிலும 
ெி்யதங்க்ளிலும பவவயவறு வ�து விதி்கள இருக்கினறன.

b) பெற்யறராராின அனுமதி இரு்நதராலுமகூ்ட, 16 
வ�துககுடெட்ட ெிளன்ள்கள ்கன்டரா முழுவதும திருமணம 
பசய�முடி�ராது. திருமணம பசயதுப்கராளெவராில் ஒருவர 16 
வ�துககுடெட்டவர என உங்களுககுத் பதராியுமரானரால், அ்நதத் 
திருமணச் ச்டஙன்கக ப்கராண்டராடுவது, அதற்கு உதவிபசயவது 
அல்�து அதில் ெஙகுப்கராளவது குற்றவி�ல் சட்டத்துககு 
எதி்ரானது ஆகும. 

c) திருமணம பசய�ககூடி� சட்டபூரவமரான வ�துள்ள 
எவன்யும �ீங்கள திருமணம பசய��ராம. அ்நதப ெங்கரா்ளர 
எ்நத ெரால் அல்�து ெராலினம எனெது ஒரு வி்ட�யம இல்ன�.

d) இ்த்தத்தரால் அல்�து தத்பதடுபெரால் �ீங்களும 
உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளரும மி்கவும ப�ருங்கி� 
உறவின்ரா்க இரு்நதரால், �ீங்கள திருமணம பசயதுப்கராள்ள 
முடி�ராதிருக்க�ராம. உங்களுன்ட� பெற்யறரான், யெ்ன், 
ெிளன்ளன�, யெ்ப ெிளன்ளன�, சய்கராத்ன் அல்�து 
சய்கராதராின�, ஒனறுவிட்ட உ்டனெிற்நதரான்த் திருமணம 
பசயவது சட்டத்துககு விய்ராதமராகும. 

e) ஏற்்கனயவ �ீங்கள திருமணமரானவ்ரா்க இரு்நதரால், 
இனபனராருவன் �ீங்கள திருமணம பசய� முடி�ராது. ஒனறுககு 
யமற்ெட்ட துனணவன் னவத்திருபெது, ்கன்டராவில் சட்டத்துககு 
விய்ராதமரானது. இது ெ�தரா் மணம எனபெடு்கினறது. 
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·  ்க்ட்நத ்கரா�த்தில் �ீங்கள திருமணம பசயதிரு்நதரால், 
இனபனராருவன் �ீங்கள திருமணம பசய� முனனர, 
விவரா்க்த்து அல்�து இறபபுக ்கரா்ணமரா்க, அ்நத �ெரு்டன 
தற்யெராது �ீங்கள திருமண ெ்நதத்தில் இல்ன� எனெனத 
�ீங்கள �ிரூெிக்க யவணடும. ்கன்டராவுககு பவ்ளிய� �ீங்கள 
விவரா்க்த்துச் பசயதிரு்நதரால், அ்நத �ராடடில் உங்களுன்ட� 
விவரா்க்த்து சட்டபூரவமரானது எனெனத �ீங்கள �ிரூெிக்க 
யவணடி�ிருககும. (விவரா்க்த்து ெற்றி� யம�தி்க த்கவல்்கள 
்கீயே உள்ளன).

f) திருமணம பசயது ப்கராளவது எனறரால் எனனபவனறு 
�ீங்களும உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளரும வி்ளங்கிகப்கராள்ள 
யவணடும. �ீங்கள இருவரும திருமணம பசயவதற்கு 
தனனராரவத்து்டன சமமதிக்க யவணடும. இனத, “புத்தித் 
பத்ளிவு்டனரான த்கவ�றி்நத ஒபபுதல்” என சட்டம 
கூறு்கினறது.

·  திருமணம பசயவதற்்கரா்க �ீங்கள வற்புறுத்தபெட்டரால், அது 
சட்டபூரவமரான திருமணம அல்�. ெங்கரா்ளர ஒருவருககுத் 
திருமணம பசய� விருபெமில்ன�, அவர திருமணத்துக்கரா்க 
வற்புறுத்தபெடடிருக்கிறரார என உங்களுககுத் பதராியுமரானரால், 
அ்நதத் திருமணச் ச்டஙன்கக ப்கராண்டராடுவது, அதற்கு 
உதவிபசயவது அல்�து அதில் ெஙகுப்கராளவது குற்றவி�ல் 
சட்டத்துககு எதி்ரானது ஆகும.

2) உங்களுன்ட� திருமணச் ச்டஙகுக்கரான யதனவ்கள 
திருமணம பசயது ப்கராளவது ெற்றி� இ்ண்டராவது 
பதராகுதி விதி்கள, உங்களுன்ட� திருமணச் ச்டஙகு எபெடி 
�்டத்தபெடு்கினறது எனெது்டன பதரா்டரெரானனவ�ரா்க 
இருக்கினறன. ்கன்டராவில் �ீங்கள திருமணம 
பசயதுப்கராண்டரால், உங்களுன்ட� ச்டஙகு �்டககும 
மரா்கராணத்தின சட்டத்னதப ெினெற்ற யவணடும. 

இ்ணடு ெங்கரா்ளர்களும அ்நதச் ச்டஙகுககு ய�ராில் சமூ்கம்ளிக்க 
யவணடும. பதரான�யெசி அல்�து இனண�ம ஊ்டரா்கத் 
திருமணம பசயதுப்கராளவது சராத்தி�மற்றது. அ்நதச் ச்டஙன்க 
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�்டராத்த சட்டபூரவமரான அனுமதி பெற்ற ஒருவராின முன 
இ்ணடு ெங்கரா்ளர்களும �ிற்்க யவணடும.

ஒன்ராறிய�ராவில், �ீங்கள திருமணம பசயதுப்கராளதற்கு 
முனனர, �ீங்கள வராழும �்கராில் அல்�து மரா�்க்த்திலுள்ள 
அ்ச அலுவ�்கம ஒனறி்டமிரு்நது திருமண அனுமதிபெத்தி்ம 
ஒனனற �ீங்கள பெற்றுக ப்கராள்ள யவணடும. இ்நத 
அனுமதிப ெத்தி்த்துககு ஒரு சிறி� ்கட்டணம உணடு. இ்நதப 
ெத்தி்ம மூனறு (3) மராத ்கரா�த்துககுச் பசல்லுெடி�ராகும. 
ஒன்ராறிய�ராவில், திருமணச் ச்டஙன்க �்டராத்தும அ்நத �ெராின 
ன்கப�ராபெத்னதப பெறுவதற்்கரா்க, இ்நத அனுமதிபெத்தி்த்னத 
�ீங்கள ப்கராணடுவ் யவணடும. 

ஒன்ராறிய�ராவில், திருமணம ஒனறு சட்டபூரவமரானதரா்க 
இருபெதற்கு, உங்களுன்ட� திருமணச் ச்டஙன்க 
�்டராத்துெவர அ்சராங்கத்தின அனுமதிபெத்தி்ம பெற்றவ்ரா்க 
அல்�து அங்கீ்கராிக்கபெட்டவ்ரா்க இருக்க யவணடும. 
ஒன்ராறிய�ராவில், மத அல்�து குடிமுனறச் (மதராீதி�ற்ற) 
ச்டஙகு மூ�ம �ீங்கள திருமணம பசயதுப்கராள்ள�ராம. 

· மதச் ச்டஙகு: ஒரு ெராதிராி�ரார, ஆச்சராராி�ரார, யூத குரு 
அல்�து இஸ�ராமி� குரு யெரானற ஒன்ராறிய�ராவில் 
மக்கன்ளத் திருமணம பசயதுனவபெதற்்கரா்கப 
ெதிவுபசயதிருககும மத அதி்கராராி ஒருவர உங்களுககு 
சட்டபூரவமரா்கத் திருமணம னவக்க முடியும.

· குடிமுனறச் ச்டஙகு: �ீதிெதி, சமராதரான �ீதவரான, 
�்க்சனெ ஊேி�ர அல்�து ஒன்ராறிய�ராவில் 
திருமணச் ச்டஙன்க �்டராத்துவதற்கு அ்சராங்கத்தின 
அனுமதிபெத்தி்ம பெற்ற ஒருவர உங்களுககு 
சட்டபூரவமரா்கத் திருமணம னவக்க முடியும. 

திருமண அத்தராடசிப ெத்தி்ம எனெது சட்டபூரவமரா்க 
�ீங்கள திருமணம பசயதுள்ளீர்கள எனெனத �ிரூெிககும 
அதி்கரா்பூரவமரான ஒரு ெத்தி்மராகும. உங்களுன்ட� திருமணச் 
ச்டஙன்கப ெராரத்த இருவர திருமண அனுமதிப ெத்தி்த்தில் 
ன்கப�ழுத்திடுவது்டன, உங்களுன்ட� ச்டஙன்க �்டராத்தி�வர 
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ன்கப�ராபெமி்டபெட்ட மற்றும �ி்பெபெட்ட அ்நத திருமண 
அனுமதிப ெத்தி்த்னத அ்ச ெதிவு அலுவ�்கம ஒனறுககு 
அனுபெினரால் திருமண அத்தராடசிப ெத்தி்ம ஒனனற �ீங்கள 
பெற்றுகப்கராள்ள முடியும. ஒன்ராறிய�ராவில், இ்நத அலுவ�்கம 
Service Ontario என அனேக்கபெடு்கினறது. 

ஏனன� �ராடு்க்ளில் �ி்கழ்நத திருமணங்கள 
்கன்டராவில் சட்டபூரவமரானனவ�ரா? 
அயன்கமரான ய�்ங்க்ளில், ்கன்டராவுககு பவ்ளிய� 
�்டராத்தபெடும சட்டபூரவமரான திருமணங்கள இஙய்கயும 
சட்டபூரவமரானனவ�ரா்கக ்கருதபெடு்கினறன. ்கன்டராவில் 
�ீங்கள வராழ்நதுப்கராணடு திருமணம பசயதுப்கராளவதற்்கரா்க 
இனபனராரு �ராடடுககுச் பசனறரால், உங்களுன்ட� ச்டஙகு, 
�ீங்கள திருமணம பசயதுப்கராளளும அ்நத �ராடடின 
விதிமுனற்கன்ளப ெினெற்ற யவணடும. ்கன்டராவில் சட்டபூரவச் 
பசல்லுெடி�ரா்கக கூடி� ஒரு திருமணமரா்க இருபெதற்கு, 
்கன்டராச் சட்டத்தின ்கீழ திருமணம �ரார பசய��ராம 
எனற விதிமுனற்கன்ளயும ெினெற்ற யவணடும. (யமய� 
வி்ளங்கபெடுத்தபெடடுள்ளது).

ெ�தரா் மணம பசயதல்
ஒனறுககும யமற்ெட்ட துனணவன் னவத்திருத்தல் (“ெ�தரா் 
மணம பசயதல்” எனறு அனேக்கபெடு்கிறது) ்கன்டராச் 
சட்டத்துககு எதி்ரானது எனெது உங்களுககுத் பதராி்நதிருக்க 
யவணடும. ெ�தரா் மணம சட்டபூரவமரானதரா்க இருககும ஒரு 
�ராடடில் �ீங்கள திருமணம பசயதிரு்நதரால், ஒருவரு்டனரான ஒரு 
திருமணயம இஙய்க சட்டராீதி�ரா்க ஏற்றுகப்கராள்ளபெடும.

ெ�தரா் மணம பசயவது பதரா்டரெரா்க, இஙய்க ்கன்டராவுககுக 
குடிபெ�ர்நதிரு்நதரால், உங்களுககு குற்றவி�ல்ராீதி�ரான மற்றும 
குடிவ்வுராீதி�ரான ெினவின்ளவு்கள இருக்க�ராம. ெ�தரா் 
மணம உங்கன்ள எபெடிப ெராதிக்க�ராம எனெது ெற்றி� 
்கவன� உங்களுககு இரு்நதரால், ஒரு குற்றவி�ல்ராீதி�ரான 
சட்டத்த்ணி மற்றும ஒரு குடிவ்வுராீதி�ரான சட்ட சட்டத்த்ணி 
உங்களுககு உதவ முடியும. 
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உங்களுன்ட� திருமணம ்கன்டராவில் சட்டபூரவமரானதரா 
எனெது ெற்றி உங்களுககு �ிச்ச�மரா்கத் பதராி�ராவிட்டரால் 
அல்�து உங்களுன்ட� மற்றும உங்களுன்ட� ெிளன்ள்க்ளின 
உராினம்கள ெற்றி உங்களுககுக ய்களவி்கள இரு்நதரால், 
குடுமெச் சட்ட சட்டத்த்ணி�ி்டமிரு்நது சட்ட ஆய�ராசனன 
பெறுவது முக்கி�மராகும. 

்கயனடி�ப ெி்னை ஒருவன் �ரான திருமணம 
பசயதரால், இ�ல்ெரா்கயவ �ரானும ஒரு ்கயனடி�ப 
ெி்னை�ரா்க வருயவனரா?
்கயனடி�ப ெி்னை ஒருவன்த் திருமணம பசயவது, 
உங்களுக்கரான ்கயனடி�ப ெி்ைரா உராினமன� 
இ�ல்ெரா்கயவ த் மராட்டராது. ஒரு ்கயனடி�ப ெி்னை�ரா்க 
வருவதற்கு குறிபெிட்ட �ன்டமுனற்கன்ள �ீங்கள ெினெற்ற 
யவணடும. அத்து்டன ்கயனடி�ப ெி்ைராவுராினமககு 
விணணபெிபெதற்்கரான சி� அடிபென்ட்கன்ள �ீங்கள 
பூரத்திபசய� யவணடும. ்கயனடி�ப ெி்னை ஒருவன்த் 
திருமணமரானவர்களுக்கரான வியச்ட �ன்டமுனற எதுவுமில்ன�, 
ஆனரால் ்கயனடி�ப ெி்னை அல்�து �ி்்நத்க குடி�ிருபெரா்ளர 
ஒருவர ்கன்டராவில் �ி்்நத்க குடி�ிருபெரா்ள்ரா்க வராழவதற்்கரா்க 
துனண ஒருவன்ப பெராறுபயெற்்க�ராம. 

�ி்்நத்க குடி�ிருபபு, பெராறுபயெற்றல் அல்�து ்கயனடி�ப 
ெி்ைராவுராினம ெற்றி� யம�தி்க விெ்ங்களுககு, ்கன்டராக 
குடியுராினம மற்றும ்கன்டராவுககுக குடிவ்வு எனற 
வன�த்த்ளத்னத www.cic.gc.ca ல் ெராருங்கள. 
“குடிபெ�ர்நத, அ்கதி�ின� அல்�து அ்நதஸது அற்ற 
பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்ட வி்ட�ங்கள” எனற எங்க்ளின 
ன்கய�டன்டயும �ீங்கள வராசிக்க�ராம.

்கன்டராவில் விவரா்க்த்து மற்றும ெிராி்நதிருத்தல் 
உங்களுன்ட� திருமணத்துககுச் சட்டராீதி�ரா்க முற்றுபபுள்ளி 
னவத்தல் விவரா்க்த்து ஆகும. திருமணமரான அல்�து 
திருமணமரா்கமல் ஒரு உறவில் இருககும இ்ணடு ெங்கரா்ளர்கள 
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தங்களுன்ட� உறவுககு முற்றுபபுள்ளி னவத்து வராழன்கன� 
யவறரா்க வராே முடிபவடுத்தல் ெிராி்நதிருத்தல் ஆகும. 

�ீங்கள திருமணமரா்கி�வ்ரா்க இரு்நதரால், சட்டபூரவமரான 
விவரா்க்த்னத எடுக்கராவிட்டராலும கூ்ட, �ீங்கள 
ெிராி்நதிருக்க�ராம. ஆனரால், �ீங்கய்ளரா அல்�து உங்களுன்ட� 
ெங்கரா்ளய்ரா இனபனராருவன்த் திருமணம பசய� 
விருமெினரால், முதலில் �ீங்கள விவரா்க்த்துச் பசய� யவணடும.

குடுமெ உன்டவு, ஒரு இக்கட்டரான, மனஅழுத்தம �ினற்நத 
ய�்ம ஆகும. �ீங்களும உங்களுன்ட� துனணவரும 
விவரா்க்த்துச் பசயதரால் அல்�து ெிராி்நதிரு்நதரால், சட்டராீதி�ரான 
ெ� வி்ட�ங்கன்ள �ீங்கள தீரத்துகப்கராள்ள யவணடி�ிருககும. 
�ிதிராீதி�ரான ஆத்வு, உங்களுன்ட� ெிளன்ள்களுக்கரான 
ஒழுஙகு்கன்ளச் பசயதல், குடுமெச் பசராத்னதப ெிராித்தல் ெற்றித் 
தீரமரானங்கன்ள எடுக்க யவணடி�ிருககும. 

அனனத்து �ின�னம்களுககும சட்டத்த்ணி ஒருவர 
யதனவபெ்ட மராட்டரார, ஆனராலும ெ� குடுமெராீதி�ரான 
சட்டப ெி்ச்சினன்களுககு சட்ட ஆய�ராசனன பெறுவது 
முக்கி�மராகும. குடுமெச் சட்ட சட்டத்த்ணி ஒருவன் எபெடிக 
்கண்டறிவது மற்றும அவருககு எபெடிக ்கட்டணம பசலுத்துவது 
எனெது ெற்றி� யம�தி்க விெ்ங்களுககு, எங்களுன்ட� 
FLEW ன்கய�டடிலுள்ள, “உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்டப 
ெி்ச்சினன்களுககு உதவி யத்டல்” எனற ெகுதின�ப ெராருங்கள. 

திருமணமரான துனணவர்கள தங்களுன்ட� திருமணத்துககுச் 
சட்டராீதி�ரா்க முற்றுபபுள்ளி னவபெதற்கு �ீதிமனறத்திலிரு்நது 
விவரா்க்த்து உத்த்வுப ெடிவத்னதப பெற யவணடும. 
விவரா்க்த்னத �ீங்கள பெற்றுகப்கராண்டரால், அயத ய�்த்தில், 
உங்களுன்ட� குடுமெச் பசராத்னதப ெங்கி்டல், உங்களுககும 
உங்களுன்ட� ெிளன்ளககுமரான ஆத்வுப ெணம, ஒரு 
பெற்யறரார ெிளன்ள்க்ளின ெராது்கராபனெ எடுக்கினறரா்ரா 
அல்�து ெிளன்ள்கன்ளச் ச்நதிபெதற்்கரான வராயபனெப 
பெறு்கினறரா்ரா எனெனதத் தீரமரானிககும ெிளன்ளவ்ளரபபுத் 
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திட்டங்கள யெரானற குடுமெச் சட்ட வி்ட�ங்கன்ளத் 
தீரமரானிககுமெடி �ீதிமனறத்னத �ீங்கள ய்கட்க முடியும. 

விவரா்க்த்னத எடுக்கராமல், �ீங்கள ெிராி்நதராலுமகூ்ட, இ்நத 
வி்ட�ங்கன்ளத் தீரமரானிககுமெடி �ீதிமனறத்னத �ீங்கள  
ய்கட்க முடியும.

�ீங்களும உங்களுன்ட� துனணவரும, பசராத்து, ஆத்வுப 
ெணம மற்றும ெிளன்ள வ்ளரபபுப ெற்றி உங்களுன்ட� பசரா்நத 
ஏற்ெராடு்கன்ள �ீதிமனறத்துககுச் பசல்�ராமய�ய� கூ்ட பசய� 
முடியும. ெிராி்நதுயெராதல் உ்டனெடிகன்க�ில் உங்களுன்ட� 
உ்டனெடிகன்கன� எழுதி னவபெது �ல்�து. FLEW 
வன�த்த்ளத்தில் ெிராி்நதுயெராதல் உ்டனெடிகன்க்கள ெற்றி� 
யம�தி்க விெ்த்னத �ீங்கள ெராரக்க முடியும. 

விவரா்க்த்னத �ரான எபெடிப பெறுவது? 
்கன்டராவில் விவரா்க்த்துககு விணணபெிபெதற்கு, �ீங்களும 
உங்களுன்ட� துனணவரும விவரா்க்த்துககு விணணபெிககும 
ஆணடுககு மு்நதி� வரு்டத்தில் குனற்நதது ஒரு வரு்டம 
்கன்டராவில் வசித்திருக்க யவணடும. குடுமெச் சட்ட 
வி்ட�ங்கன்ளக ன்க�ராளும �ீதிமனறம ஒனறில், அனனத்துப 
ெத்தி்ங்கன்ளயும ஒனறரா்கச் யசரத்த விணணபெம ஒனறின 
மூ�ம �ீங்கள விவரா்க்த்துககு விணணபெிக்க யவணடும. 
விவரா்க்த்துக்கரான விணணபெம �ீதிமனறச் பச�ல்முனற்கன்ள 
ஆ்மெிபெது்டன, �ீதிமனறம எனதத் தீரமரானித்துக 
்கட்டன்ள�ி்ட யவணடுபமன �ீங்கள விருமபு்கினறீர்கள 
எனெனத வி்ளங்கபெடுத்தும. 

விவரா்க்த்துககு விணணபெிபெதற்கு உங்களுன்ட� 
துனணவராின அனுமதி உங்களுககுத் யதனவ�ில்ன�. 
விவரா்க்த்துக்கரான விணணபெத்னத �ீங்கள அல்�து 
உங்களுன்ட� துனணவர தராக்கல்பசய��ராம அல்�து �ீங்கள 
இருவரும ெத்தி்ங்கன்ள ஒனறரா்கத் தராக்கல்பசய��ராம. 
இது கூடடு விணணபெம எனபெடும. விவரா்க்த்னத மடடும 
உங்களுன்ட� விணணபெம ய்கட்க�ராம அல்�து அயத 
ய�்த்தில் ெிளன்ள்க்ளின ெராது்கராபபு, ெிளன்ள மற்றும 



10

திருமணமும விவரா்க்த்தும 

flew— Family Law Education for Women

துனணவருக்கரான ஆத்வுப ெணம, குடுமெச் பசராத்னதப 
ெங்கிடும விதம ெற்றியும ய்கட்க�ராம. சட்டத்த்ணி ஒருவராின 
உதவியு்டயனரா அல்�து உதவி�ில்�ராமய�ரா விணணபெத்னத 
�ீங்கள தராக்கல்பசய��ராம. 

விவரா்க்த்னதப பெறுவதற்கு, உங்களுன்ட� திருமணெ்நதம 
உன்ட்நது விட்டது எனறும �ீங்கள திருமெவும ஒனறரா்கத் 
வராழவதற்கு எ்நத வராயபபும இல்ன� எனறும �ீங்கள 
்கராட்டயவணடும. இனதச் பசயவதற்கு மூனறு வேி்கள உள்ளன:

1. “பவவயவறரா்கத் தனி�ரா்க” வராேல்: குனற்நதெடசம ஒரு 
வரு்டத்துககு உங்களுன்ட� துனணவராிலிரு்நது பவவயவறரா்கத் 
தனி�ரா்க வராேல், உங்களுன்ட� திருமணெ்நதம உன்ட்நது 
விட்டது எனெனதக ்கராடடுவதற்கு மி்கவும சு�ெமரான 
வேி ஆகும. திருமணமரான தமெதி்கள யெரா� �ீங்கள 
�்ட்நதுப்கராள்ளராதவன், உங்களுன்ட� துனணவர வராழும அயத 
வீடடில் �ீங்கள பதரா்டர்நது வராழ்நதராலுமகூ்ட, “பவவயவறரா்கத் 
தனி�ரா்க” �ீங்கள வராே�ராம. �ீங்கள ெிராி்நதிரு்நத அ்நத 
வரு்ட்கரா�த்தின யெராது, உங்களுன்ட� திருமணத்னதச் 
சராிபெடுத்த �ீங்கள மு�ற்சி பசயதிரு்நதராலும, 90 �ராட்களுககும 
குனறவரான �ராட்கய்ள அ்நத உறவில் இரு்நதிரு்நதரால், 
அபயெராதும �ீங்கள ெிராி்நதிருபெதரா்கயவ ்கருதபெடுவீர்கள. 

உங்களுன்ட� துனணவராிலிரு்நது �ீங்கள ெிராி்நதவு்டன 
விவரா்க்த்துககு �ீங்கள விணணபெிக்க�ராம, ஆனரால், 
�ீங்களும உங்களுன்ட� துனணவரும முழுனம�ரா்க ஒரு 
வரு்ட ்கரா�த்துககுப ெிராி்நதிருககும வன்ககும �ீதிமனறம 
விவரா்க்த்னத வேங்க மராட்டராது.

2. ெிறரமனன��த்தல்/முனறெிறழபுணரச்சி: உங்க்ளில் ஒருவர 
முனறெிறழபுணரச்சி பசயதராலும விவரா்க்த்து எடுபெது 
சராத்தி�ம. திருமணமரான துனணவர ஒருவர தரான திருமணம 
பசய�ராத இனபனராருவரு்டன அனய�ரான�மரா்க இருத்தல், 
ெிறரமனன��த்தல்/முனறெிறழபுணரச்சி எனபெடும. 
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3. துனபுறுத்தல்/ப்கராடுனம: �ீங்கள இனியும ஒனறரா்கச் 
யசர்நது வராே முடி�ராத அ்ளவுககு, உ்டல்ராீதி�ரா்கவும 
மனராீதி�ரா்கவும உங்களுன்ட� துனணவர ப்கராடுனமபெடுத்தி 
வ்நதராலும (துனபுறுத்தி வ்நதராலும) விவரா்க்த்துககு �ீங்கள 
விணணபெிக்க முடியும.

ெிறரமனன��த்தல்/முனறெிறழபுணரச்சி அல்�து 
ப்கராடுனமெடுத்தலின யெராது, உங்களுன்ட� விவரா்க்த்னதப 
பெற்றுகப்கராளவதற்கு �ீங்கள ஒரு வரு்டம ்கராத்திருக்கத் 
யதனவ�ில்ன�. ஆனரால், இ்நத வன்க�ரான வேககு்க்ளில், 
ெிறரமனன��த்தல் / முனறெிறழபுணரச்சி அல்�து 
ப்கராடுனமெடுத்தல் / துனபுறுத்தலுக்கரான ஆதரா்ங்கன்ள 
�ீங்கள ்கராட்டயவணடும. அத்து்டன இனவ வேகன்கச் 
சிக்க�ரானதரா்கவும பச�வு மிக்கதரா்கவும மராற்றும. சி� 
யவன்ள்க்ளில், �ீதிமனற அனமபபுமுனற வின்வரானதரா்க 
இல்�ராமல் இருக்க�ராம. விவரா்க்த்னதப பெறுவதற்கு 
இ்நதக ்கரா்ணங்கன்ளப ெராவித்தல், குனற்நதெடசம ஒரு 
வரு்டத்துககு �ீங்கள பவவயவறரா்கத் தனி� வராழ்கினறீர்கள 
எனக ்கராடடுவனதவி்ட எ்நத விதத்திலும வின்வரானதரா்க 
இல்�ராமல் இருக்க�ராம. உங்களுன்ட� �ின�னமகய்கற்ற, 
சிற்நத பதராினவ �ீங்கள புராி்நது ப்கராள்ள உதவும குடுமெச் 
சட்டச் சட்டத்த்ணி ஒருவராி்டமிரு்நது சட்ட ஆய�ராசனனன�ப 
பெறுவது முக்கி�மரானது. 

ஏனன� �ராடு்க்ளில் எடுக்கபெட்ட விவரா்க்த்துக்கள 
்கன்டராவில் சட்ட பூரவமரானனவ�ரா? 
இனபனராரு �ராடடில் எடுக்கபெட்ட ஒரு விவரா்க்த்து, 
்கன்டராவில் சட்டபூரவமரானது என ஏற்றுகப்கராள்ளபெடுவதற்கு 
வித்தி�ராசமரான வேி்கள இருக்கினறன.

1. �ீங்கள விவரா்க்த்துககு விணணபெிக்க முனெரா்க, 
�ீங்கய்ளரா உங்களுன்ட� துனணவய்ரா யவபறராரு �ராடடில் 
குனற்நதெடசம ஒரு வரு்டத்துககு வராழ்நதிருபெது்டன, 
விவரா்க்த்னதயும பெற்றிரு்நதரால், அது சட்டபூரவமரானது எனக 
்கன்டராவில் ஏற்றுகப்கராள்ளபெடும. 
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2. விவரா்க்த்துககு விணணபெிக்க முனெரா்க, துனணவர்க்ளில் 
எவரும அ்நத �ராடடில் குனற்நதெடசம ஒரு வரு்டத்துககு 
வராழ்நதி்ராவிட்டராலும, இனபனராரு �ராடடில் விவரா்க்த்துககு 
விணணபெிககும ஒருவர, அ்நத �ராடடு்டன தனககு 
“உணனம�ரான மற்றும ்கணிசமரான பதரா்டரபு” இருக்கினறது 
என �ிரூெிக்க�ராம எனெது்டன விவரா்க்த்தும அஙகு 
வேங்கபெடடிரு்நதரால், அது சட்டபூரவமரானது எனக 
்கன்டராவில் ஏற்றுகப்கராள்ளபெடும. 

அ்நத �ராடு உங்களுன்ட� பசரா்நத �ரா்டரா்க இருபெது்டன, 
உங்களுன்ட� உறவுககு முற்றுபபுள்ளி வ்நதவு்டன அஙகு 
திருமெிப யெரா�ிரு்நதிரு்நதரால், அல்�து விவரா்க்த்து 
விணணபெித்திரு்நதவர அ்நத �ராடடில் பசரா்நதமரா்க �ி�ம 
னவத்திருக்கினறரார அல்�து விவரா்க்த்து வேங்கி� �ராடடில் 
�ினற� ய�்ம பச�விடு்கினறரார எனறரால், அ்நத �ராடடு்டன, 
“உணனம�ரான மற்றும ்கணிசமரான பதரா்டரபு” இருக்கினறது 
எனெனதக ்கராடடும சி� வேி்க்ளரா்க அனவ இருககும. 

யவபறராரு �ராடடில் �ீங்கள விவரா்க்த்துச் பசயதிரு்நதரால், 
துனணவருக்கரான ஆத்வு மற்றும ்கன்டராவிலுள்ள குடுமெச் 
பசராத்துப ெங்கி்டலுக்கரான உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்ட 
உராினம்கன்ள அது ெராதிக்க�ராம. யவபறராரு �ராடடில் 
வேங்கபெட்ட விவரா்க்த்துப ெற்றி� ்கராிசனன்கள உங்களுககு 
இரு்நதரால், இஙகுள்ள குடுமெச் சட்டச் சட்டத்த்ணி 
ஒருவரு்டன ்கனதபெது �ல்�து.

யவபறராரு �ராடடில் �ீங்கள விவரா்க்த்துச் பசயதிருபெது்டன, 
்கன்டராவில் இனபனராருவன்த் திருமணம பசய� �ீங்கள 
விருமெினரால், இஙகு �ீங்கள திருமணம பசயவதற்கு 
உங்களுன்ட� விவரா்க்த்துக்கரான ஆதரா்த்னத �ீங்கள ்கராட்ட 
யவணடும. இனதச் பசயவதற்கு, விவரா்க்த்து உத்த்வின 
அதி்கரா்பூரவமரான ெி்தி ஒனனற �ீங்கள னவத்திருக்க 
யவணடும. ்கன்டராச் சட்டத்தின ்கீழ, உங்களுன்ட� 
விவரா்க்த்து அங்கீ்கராிக்கபெ்ட யவணடும எனச் பசரால்லும 
்கடிதம ஒனறு, �ீங்கள திருமணம பசய� விருமபும ்கயனடி� 
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மரா்கராணத்தின அல்�து ெி்யதசத்தின சட்டத்த்ணி�ி்டமிரு்நது 
உங்களுககுத் யதனவபெடும. 

விவரா்க்த்து உத்த்வு ஆங்கி�த்தில் அல்�து ெிப்ன்ஞசில் 
இருக்கராவிட்டரால், அங்கீ்கராிக்கபெட்ட பமராேிபெ�ரபெரா்ளர 
ஒருவ்ரால் அனத �ீங்கள ஆங்கி�த்தில் அல்�து ெிப்ன்ஞசில் 
பமராேிபெ�ரபெிக்கவும யவணடும. இதற்கு சட்டத்த்ணியும 
உதவிபசய��ராம. 

விவரா்க்த்து மற்றும மறுமணத்துக்கரான  
சம�த் தன்ட்கள 
ஒன்ராறிய�ராவில், மத அல்�து குடிமுனறச் (மதராீதி�ற்ற) 
ச்டஙகு மூ�ம திருமணம பசயத தமெதி்களுககு சட்டபூரவமரான 
விவரா்க்த்னத �ீதிமனறம ஒனறு வேங்க முடியும. ஆனரால், 
சி� மதங்கள விவரா்க்த்னத ஏற்றுகப்கராளவதில்ன� 
அத்து்டன குடிமுனறராீதி�ரான (மதராீதி�ற்ற) விவரா்க்த்னத 
�ீங்கள எடுத்தரால், மதராீதி�ரான சமூ்கங்க்ளில் �ீங்கள 
ெஙகுப்கராள்ள முடி�ராது அல்�து மதராீதி�ரான ச்டஙகு மூ�ம 
மறுமணம பசய� முடி�ராது என அனவ பசரால்�ககூடும. 
உங்களுன்ட� மத முனறபெடி திருமணம பசய� ்கயனடி� 
குடுமெச் சட்டம உங்களுககு உராினம தருவதில்ன�. 
ஆனரால், சட்டராீதி�ரான யதனவ்கன்ளப பூரத்திபசயயும (யமல் 
வி்ளங்கபெடுத்தபெடடுள்ளது) அனனவருககும ்கன்டராவில் 
குடிமுனறச் ச்டஙகு்டன திருமணம பசயவதற்கு உராினமயுணடு.

மதராீதி�ரான விவரா்க்த்னத உங்களுககுக ப்கராடுககுமெடி 
உங்களுன்ட� துனணவன் ்கயனடி�க குடுமெச் சட்டம 
வற்புறுத்த முடி�ராது. எனினும,குடுமெச் சட்ட வி்ட�ங்கன்ளத் 
தங்கள வேி�ில் தீரபெதற்கு மதராீதி�ரான விவரா்க்த்துக்கரான 
வராககுறுதின� அல்�து மறுபனெத் துனணவர்கள ெ�னெடுத்த 
முடி�ராது என ்கயனடி�ச் சட்டங்கள கூறு்கினறன. 

உங்களுன்ட� விசுவராசமரான சமூ்கத்தின்டய� �ீங்கள மீணடும 
திருமணம பசயவனத உங்களுன்ட� முனனராள வராழகன்கத் 
துனணவர தடுக்க மு�ற்சித்தரால், �ீதிமனறம ெிளன்ளப 
ெராது்கராபபு, ஆத்வுத் பதரான்க அல்�து குடுமெச் பசராத்து 
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ெங்கி்டல் ெற்றி� உங்களுன்ட� முனனராள வராழகன்கத் 
துனணவராின குடுமெ சட்ட விணணபெம ெற்றி முடிவு 
பசயவனத மறுக்க முடியும.

இனண்நதுவராழும துனணவர்க்ளின  
(Common-Law Partners) ெிராி்நதுயெராதல்
உறபவரானறில் யசர்நது வராழும யசராடி்கள, சட்டபூரவமரா்கத் 
திருமணம பசய�ராமலிருபெனதத் பதராிவுபசயயும யெராது, 
“இனண்நதுவராழும (common-law)” ெங்கரா்ளி்கள எனச் சி� 
யவன்ள்க்ளில் அனேக்கபெடு்கினறனர. ஒருவராிலிரு்நது ஒருவர 
ெிராிவதன மூ�ம இனண்நதுவராழும ெங்கரா்ளி்கள தங்களுன்ட� 
உறவுககு முற்றுபபுள்ளி இ்ட�ராம. சட்டபூரவமரா்க �ீங்கள 
திருமணம பசய�ராவிடில், விவரா்க்த்னத பெற யவணடி� 
யதனவ உங்களுககு இருக்கராது. 

“இனண்நதுவராழும” ெங்கரா்ளி என எவர ்கருதபெடுவரார 
எனெது ெற்றியும ெிராியுமயெராது குடுமெச் சட்ட உராினம்க்ளில் 
எனவ இனண்நதுவராழும ெங்கரா்ளி்களுககு இருக்கினறன 
எனெது ெற்றியும ஒவபவராரு மரா்கராணத்திலும வித்தி�ராசமரான 
சட்டங்கள இருக்கினறன. ெினவருவன �ின�னம்கள 
இருபெின, ஒன்ராறிய�ராவிலுள்ள, இனண்நதுவராழும 
ெங்கரா்ளி்களுககு குறித்த குடுமெச் சட்ட உராினம்கள உள்ளன:

· வரு்டங்கள அல்�து அதற்கு அதி்கமரா்க அவர்கள 
யசர்நது வராழ்நதரால், அல்�து

· அவர்கள இருவருககும யசரத்து ஒரு ெிளன்ள 
இருபெது்டன �ின��ரான உறபவரானறில் அவர்கள 
இரு்நதரால்.

ஒன்ராறிய�ராவிலுள்ள இனண்நதுவராழும ெங்கரா்ளி்கள 
ெிராியுமயெராது, ெிளன்ளப ெராது்கராபபு அல்�து அணு்கல், 
ெிளன்ளக்கரான மற்றும துனணவர ஆத்வுககு மனுச் பசயயும 
உராினம அவர்களுககு உள்ளது. 

சட்டம ெ� வேி்க்ளில் இனண்நதுவராழும வராழகன்கன� 
அங்கீ்கராித்த யெராதுமகூ்ட, திருமணமரான தமெதி்கள 



ஒன்ராறிய�ராவில் உள்ள பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்டம

www.onefamilylaw.ca 15

ெிராியுமயெராதுள்ள ஒன்ராறிய�ராவின குடுமெ பசராத்துப 
ெங்கி்டல் ெற்றி� விதி்கள இனண்நதுவராழும யைராடி்களுககுப 
பெராரு்நதராது. சி� ச்நதரபெங்க்ளில், இனண்நதுவராழும 
உறவுககு �ீங்கள முற்றுபபுள்ளி இடுமயெராது, உங்களுககுச் 
பசரா்நதமில்�ராத குடுமெச் பசராத்னதப ெ்கிரும உராினம 
உங்களுககு இருக்கினறது என �ீதிமனறம உத்த்வி்ட�ராம. 

உங்களுன்ட� உறவின முடிவில் குடுமெ 
வி்ட�ங்கன்ளத் தீரமரானித்தல் 
�ீங்கள ெிராி்நதுவராழ்நதரால் எனன விவரா்க்த்துச் பசயதரால் 
எனன, சட்டத்த்ணி்கள மற்றும �ீதிமனறத்தின உதவியு்டயனரா 
அல்�து உதவி�ில்�ராமய�ரா �ீங்களும உங்களுன்ட� 
துனணவரும ெணம, மற்றும உங்களுன்ட� குடுமெம ெற்றி� 
ஒழுஙகு்கன்ள யமற்ப்கராள்ள முடியும. 

உங்களுன்ட� துனணவரு்டன உங்க்ளரால் சு�ெமரா்கவும 
ய�ரனம�ரா்கவும ்கனதக்க முடியுமரானரால், ெிளன்ளப ெராது்கராபபு 
மற்றும அணு்கல், ெிளன்ளக்கரான மற்றும துனணவருக்கரான 
ஆத்வு, குடுமெச் பசராத்துப ெ்கிரவு யெரானற குடுமெச் சட்டப 
ெி்ச்சினன்கன்ள எபெடித் தீரபெது எனெது ெற்றி உங்களுன்ட� 
பசரா்நத உ்டனெடிகன்கன� உருவராக்க முடியும. தி்கதியு்டன, 
உங்களுன்ட� உ்டனெடிகன்கன� எழுத்தில் எழுதி இருவரும 
ன்கப�ராபெமிடுவது �ல்�து. அ்நத உ்டனெடிகன்கன�ச் 
சராிெராரக்கவும �ீதிமனறத்தில் தராக்கல்பசய�வும தங்களுக்கரான 
சட்டத்த்ணி ஒருவன் துனணவர்கள இருவரும அமரத்துவது 
சிறபெரானது. மராற்றீடடுப ெிணககுத் தீரவு (�ீதிமனறத்துககு 
பவ்ளிய��ரான உ்டனெடிகன்க) மற்றும ெிராி்நதுவராழதல் 
உ்டனெடிகன்க்கள ெற்றி� யம�தி்க விெ்ங்கன்ள FLEW 
வன�த்த்ளத்தில் �ீங்கள ெராரக்க�ராம.

உங்க்ளராலும உங்களுன்ட� துனணவ்ராலும உ்டனெ்ட 
முடி�ராமல் இரு்நதரால் அல்�து இ்நத உறவு துனபுறுத்தும ஒரு 
உறவரா்க இரு்நதரால் அல்�து இரு்நதிரு்நதரால், ெிளன்ளவ்ளரபபு 
ஏற்ெராடு்கள, �ிதிராீதி�ரான ஆத்வு மற்றும குடுமெச் பசராத்து 
ெங்கிடும விதம யெரானற ெி்ச்சினனன� தீரபெதற்கு �ீங்கள 
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சட்டத்த்ணி ஒருவன் அமரத்துவதும �ீதிமனறத்துககுப 
யெராவது ெற்றிக ்கருதுவதும மி்கவும ெராது்கராபெரானது. 

விவரா்க்த்தின அல்�து ெிராி்நதுவராேலின ெினெரான 
குடுமெச் சட்ட உராினம்கள ெற்றி� யம�தி்க விெ்ங்களுககு 
எங்களுன்ட� ன்கய�டு்கன்ளப ெராரக்கவும: “ெிளன்ள்கன்ளப 
பெராறுபபெடுத்தல் மற்றும அணு்கல்”, “ெிளன்ளக்கரான 
ஆத்வு”, “துனணவருக்கரான ஆத்வு”, “வீடடுவி்ட�ங்கள 
ெற்றி� ஒபெ்நதங்கள”, மற்றும “குடுமெச் சட்டத்தில் பசராத்து 
ெிராிக்கபெடும விதம”.

இதில் பசரால்�பெடடுள்ள அெிபெி்ரா�ங்கள FLEW ன 
அெிபெி்ரா�ங்கள ஆகும. இனவ மரா்கராணத்தின அெிபெி்ரா�ங்க்ளரா்க 
இருக்க யவணடி� அவசி�மில்ன�.
Law Foundation of Ontario �ிதி உதவி அ்ளிககும அயத 
யவன்ள�ில் இ்நத பவ்ளியீடடின உள்ள்டக்கம, Foundation ன 
அெிபெி்ரா�ங்க்ளரா்க இருக்க யவணடி� அவசி�மில்ன�.
ப�ருக்கமரான உறவு ஒனறு முறியும யெராது வனமுனறக்கரான ஆெத்து 
அதி்க்ளவில் உணடு. உங்களுககு உ்டனடி ஆெத்து இரு்நதரால், 911ஐ  
அனேயுங்கள. �ீங்கய்ளரா உங்களுககுத் பதராி்நதவய்ரா ஆெத்தில் 
இரு்நதரால் உதவி பெறுவது ெற்றி� த்கவல்்களுககு FLEW 
இனண�த்த்ளத்னதப ெராரனவ�ிடுங்கள
ஒன்ராறிய�ராவில் வராழும ெிப்்ஞ யெசும பெணணரா்க �ீங்கள 
இரு்நதரால், குடுமெ சட்டவி�ல் �ீதிமனற பச�ல்முனற்க்ளின யெராது 
ெிப்்ஞ பமராேிச் யசனவ்கன்ள அணுகுவதற்கு உங்களுககு உராினம 
உணடு. உங்களுன்ட� உராினம்கள ெற்றி� யம�தி்க விெ்ங்களுககு, 
ஒரு சட்டத்த்ணின�, ஒரு சமூ்க சட்ட னம�த்னத அல்�து Femaide 
ஆத்வு இனணபனெ 1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082  
ல் பதரா்டரபு ப்கராளளுங்கள.
ெிப்்ஞசில் யசனவ்கன்ள எபெடி அணுகுவது எனெது ெற்றி�  
யம�தி்க விெ்ங்கன்ள www.onefamilylaw.ca அல்�து  
www.undroitdefamille.ca ல் �ீங்கள ெராரக்க�ராம.



தமிேில் உள்ள குடுமெச் சட்ட வி்ட�ங்கள*
1. மு்ணெராடடுக்கரான மராற்றுத் தீரமரானமும குடுமெச் சட்டமும (TML 001)

2. ெிளன்ளப ெராது்கராபபும குடுமெச் சட்டமும (TML 002)

3. ெிளன்ளக்கரான ஆத்வு (TML 003)

4. குற்றவி�ல் மற்றும குடுமெச் சட்டம (TML 004)

5. ெிளன்ளக்கரான பெராறுபபும அணு்கலும (TML 005)

6. குடுமெ ஒபெ்நதங்கள (TML 006)

7. குடுமெச் சட்ட மத்தி�ஸதம (TML 007)

8.  குடிவ்வரா்ளர, அ்கதி மற்றும தகுதி�ின��ற்ற �ின�்க்ளிலுள்ள 
பெண்களுக்கரான  குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்கள (TML 008)

9. உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்டப ெி்ச்சினனககு உதவி யத்டல் (TML 009)

10. குடுமெச் சட்டத்தில் பசராத்து ெிராிக்கபெடும விதம (TML 010)

11. திருமணமும விவரா்க்த்தும (TML 011)

12. வராழகன்கத் துனணக்கரான ஆதரா்ம (TML 012) 

*  இ்நதக ன்கய�டு ெ� வடிவங்க்ளிலும பமராேி்க்ளிலும ்கின்டக்கினறது. 
யம�தி்க விெ்ங்களுககு த�வுபசயது www.onefamilylaw.ca ஐப 
ெராரனவ�ிடுங்கள. உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்ட உராினம்கன்ள 
�ீங்கள வி்ளங்கிகப்கராளவதற்கு உதவும யம�தி்க வி்ட�ங்கன்ளயும 
இ்நத இனண�த்த்ளத்தில் �ீங்கள ெராரக்க�ராம.

இதி�் சொ�்�ெ்ெ்்ட்டு்்ள்ள அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்்ள FLEWன் 
அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்்ள ஆ்கும்.  இவன �ிதிவேங்்கி�ோ்ின் 

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


