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எல்யலராரும பெண்கள.  
ஒரு குடுமெச் சட்டம.

உங்கள உரி்ை்க்்ள அறிந்து ப்கராளளுங்கள.
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ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க

இந்தச் சிறுநூல் சட்டம சமெந்தபெட்ட வி்ட�ங்க்ளில் அடிபெ்்ட�ரான ஒரு 
வி்ளக்கத்்த உங்களுககுத் தரும ய�ராக்கத்து்டன ஆக்கபெடடுள்ளது. தனிபெட்ட 
மு்ற�ிலரான சட்ட ஆயலராச்ன ைற்றும உதவி எனெவற்றுககு இ்ை�ரான ஒரு 
ைராற்றறீ்டரா்க இத்னக ்கருத முடி�ராது. குடுமெச் சட்டம பதரா்டரெிலரான ெி்ச்சி் ன்க்்ள 
�றீங்கள எதிரப்கராளளும பெராழுது உங்கள பதரிவு்க்்ளப புரிந்து ப்கராளவதற்கும 
உங்கள உரி்ை்க்்ளக ்கராபெதற்குைரா்க, உங்க்ளரால் முடிந்த அ்ளவு வி்்வரா்க சட்ட 
ஆயலராச்ன்�ப பெற்றுக ப்கராளளுங்கள. குடுமெச் சட்ட சட்டத்த்ைி ஒருவ்்க 
்கண்டறிவது ைற்றும ்கட்டைைரா்க பசலுத்துவது ெற்றி� யைலதி்க த்கவல்்க்்ளப 
பெறுவதற்கு “உங்கள குடுமெச் சட்டப ெி்ச்சி் னககு உதவி பெறுதல்” எனற எைது 
சிறுநூ்லப ெடியுங்கள. எைது இ்ை�த்த்ளைரான www.onefamilylaw.ca எனெதில் 
உள்ள “குடுமெச் சட்ட சட்டத்த்ைி ஒருவ்்த் யதடுதல்” ைற்றும ெிள்்ளக்கரான 
உதவித்பதரா்்க ெற்றி� எங்களு்்ட� வ்ல� ்கருத்த்ஙகு்க்்ளப (webinars) 
ெரார்வ�ிடுவதும உங்களுககு உதவி�ரா்க இருக்கககூடும.

தனது பெற்யறரார இருவரி்டம இருந்தும �ிதிரீதி�ரான உதவி்�ப 
பெறும உரி்ை ஒரு ெிள்்ளககு இருக்கினறது. �றீங்களும 
ெிள்்ள�ின ைற்றப பெற்யறராரும ஒனறரா்கச் சீவிக்கவில்்ல 
எனறரால், உங்களு்்ட� ெிள்்ள்�ப ெ்ராைரிககும பசலவி்ன 
�றீங்கள இருவரும ெங்கிடடுக ப்கராள்ள யவணடும. 

ெினவரும �ி்ல்ை்க்ளில் கூ்ட, அயன்கைரான ய�்ங்க்ளில், 
பெற்யறரார தைது ெிள்்ள்�ப பெராரு்ளராதரா் ரீதி�ரா்க  
ஆதரிக்க யவணடும:

·  ெிள்்ளயு்டன அவர்கள வசிபெதில்்ல;
·  ெிள்்ள்� அவர்கள சந்திபெதில்்ல; தகுந்த 
்கரா்ைம இல்லராைல் ெிள்்ள பெற்யறரா்் 
�ி்ரா்கரிககும அரிதரான சந்தரபெங்கள தவிரந்த்வ;

·  ெிள்்ள�ின ைற்றப பெற்யறரா்்த் திருைைம 
பசயதிருக்கவில்்ல; அல்லது

·  ெிள்்ள�ின ைற்றப பெற்யறராரு்டன ஒருயெராதும 
வசிக்கவில்்ல.

பெருமெராலரான ய�்ம உங்களு்்ட� ெிள்்ள உங்களு்டன 
சீவிக்கினறரார எனறரால் அது ெிள்்ள�ின முதன்ை�ரான 
குடி�ிருபபு எனபெடும, அத்து்டன அபெிள்்ள�ின ைற்றப 
பெற்யறராரி்டம இருந்து ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க�ி்ன 
பெறும உரி்ை உங்களுககு இருக்கிறது. �றீங்கள ெைம 
பெறுெவ்ரா்க இருக்கிறறீர்கள. ைற்றவர ெைம பசலுத்துெவர 
எனறு அ்ைக்கபெடு்கிறரார. பெருமெராலரான ய�்த்தில் ெிள்்ள 
ைற்றப பெற்யறராரு்டன வராழ்கிறரார எனில் உங்களு்்ட� 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க்� �றீங்கள பசலுத்தயவணடும.
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ெைம பசலுத்துெவர ெிறபபுரீதி�ரான பெற்யறரா்ரா்கயவரா அல்லது 
சுவ றீ்கரா் மு்றரீதி�ரான பெற்யறரா்ரா்கயவரா இருக்கலராம. 
ஒரு ைராற்றராந்தராய அல்லது ைராற்றராந்த்கபென பெற்யறரா்ரா்கச் 
பச�ற்ெடடு இருந்தரால் அவரும ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்க�ி்னச் பசலுத்தயவணடும எனறு எதிரெராரக்கபெ்டலராம.

ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க�ி்ன பெறும வைி
�றீங்களும ெிள்்ள�ின ைற்றப பெற்யறராரும ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்கெற்றி உங்கள பசராந்த ஏற்ெராடு்க்்ளச் 
பசய�லராம. உங்கள இைக்க ஏற்ெராடடி்ன தி்கதி உ்டன 
எழுத்து வடிவில் பசயவது �ல்ல வி்ட�ம. சராடசி ஒருவரின 
முன இ்ணடு பெற்யறராரும அதில் ்்கப�ராபெம இ்ட 
யவணடும. அத்ன பெற்யறரார இருவரும தனித்தனிச் 
சட்டத்த்ைி�ி்டம ்கராடடி� ெினனர �றீதிைனறத்தில் அத்னத் 
தராக்கல்பசயதல் இனனும சிறபெராகும.

ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க அ்ளவு ெற்றி �றீங்கள இைக்கம 
்கராை முடி�வில்்ல, ெிள்்ள�ின ைற்றப பெற்யறராரு்டனரான 
உங்கள உறவுமு்ற துனபுறுத்தும உறவரா்க இருக்கிறது 
அல்லது இருந்தது, உங்கள இைக்க ஒபெந்தம முறிந்து 
விட்டது அல்லது உங்கள ெிள்்ள உங்களு்டன ய�்த்தில் 
ஒரு ெகுதி்�க ்கைிக்கிறது எனறரால் ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்கககுக ்கட்ட்்ள�ிடுமெடி �றீதிைனறத்தி்டம �றீங்கள 
ய்கட்கலராம. இந்த எல்லரா �ி்ல்ை்க்ளிலும �றீங்கள ஒரு 
சட்டத்த்ைியு்டன ்க்தபெது �ல்லது

பெற்யறரார ஒருவர எவவ்ளவு ்கராலத்துககு 
ெிள்்ளக்கரான உதவித்பதரா்்க�ி்னச்  
பசலுத்த யவணடும?
ஒரு ெிள்்ள, பெற்யறராரின ஆத்விலிருபெவர ஆ்க 
இருககும வ்்�ில், ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க 
ப்கராடுக்கபெ்டல் யவணடும. பெருமெராலரான சந்தரபெங்க்ளில் 
இதன அரத்தம ெிள்்ள ஆ்கககு்றந்தது 18 வ�்த 
அ்்டயும வ்் எனெதராகும. ஒரு ெிள்்ள 18 வ�்த 
அ்்டந்த ெினபும ய�ராயவராயபெடடு இருத்தல் அல்லது 
வலுவிைப்ெக (disability) ப்கராணடிருத்தல் அல்லது 
முழுய�் ைராைவ்ரா்க இருத்தல் யெரானற ்கரா்ைங்க்ளரால் 
தன்னத்தராயன அபெிள்்ள ஆதரிக்க முடி�ராது இருந்தரால், 
ெைம பசலுத்துெவர ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க்�த் 
பதரா்டரந்து பசலுத்தயவணடி இருக்கலராம. 16 வ�துககு 
யைற்ெட்ட ெிள்்ள்கள திருைைம பசயது ப்கராண்டரால் அல்லது 
வ றீட்்ட விடடு அ்கனறு ப்கராண்டரால் ஆத்விலிருபெவர எனறு 
்கருதபெ்ட ைராட்டரார்கள.
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ெிள்்ளயு்டன பெருமெராலரான ய�்ம வராழும பெற்யறரார, ைீணடும 
திருைைம பசயது ப்கராண்டராலும அல்லது யவறு ஒருவரு்டன 
யசரந்து வராை ஆ்மெித்தராலும ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்க�ி்னப பெறு்கினற உரி்ை்�க ப்கராணடு இருபெரார.

ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க�ின அ்ளவி்ன 
�றீதிைனறம எபெடித் தறீரைரானிக்கிறது?
ெைம பசலுத்தும பெற்யறரார பசலுத்த யவணடி� ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்க�ின அடிபெ்்ட அ்ளவி்ன ைத்தி� அ்சும 
ைரா்கராை அ்சும யசரந்து தறீரைரானம பசய்கினறன. ஒவபவராரு 
ைரா்கராைத்தினதும வராழக்்கச் பசலவின அ்ள்வப பெராறுத்து 
இத்பதரா்்க்கள அ்ையும. எவவ்ளவு �ிதி வைங்கபெ்ட 
யவணடும எனறு விெரிக்கினற ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க 
வைி்கராட்டல் விதி்களுககு (Child Support Guidelines) 
அ்ை� இவவுதவித் பதரா்்க்கள ்கைிக்கபெடு்கினறன

வைி்கராட்டல் விதி்க்ளில் அ்டங்கியுள்ள ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்க அட்டவ்ை�ரானது வைங்கபெ்ட உள்ள அடிபெ்்டத் 
பதரா்்க�ி்னத் தறீரைரானிபெதற்கு உெய�ரா்கிக்கபெடு்கிறது. 
ஒவபவராரு ைரா்கராைத்துககும, ஆடசிபெி்யதசத்திற்கும 
பவவயவறரான அட்டவ்ை்கள உள்ளன. பெருமெராலரான 
சந்தரபெங்க்ளில் ெிள்்ளக்கரான உதவித்பதரா்்க 
அட்டவ்ை�ில் குறிபெிடடுள்ள �ிதித் பதரா்்க்க்்ள 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்கக ்கட்ட்்ள்க்்ள 
வைஙகுமயெராது �றீதிைனறம ெ�னெடுத்தும.

வைக்கைரா்க ெ�னெடுத்தபெடும அட்டவ்ை, ெைம 
பசலுத்துெவர ்கன்டராவில் எஙய்க வராழு்கிறரார எனெதன 
அடிபெ்்ட�ில் அ்ையும. உதரா்ைத்துககு பெற்யறரார 
இருவரும ஒன்ராறிய�ராவில் வராழந்தரால், ஒன்ராறிய�ரா 
அட்டவ்ை ெ�னெடுத்தபெடும. ெைம பசலுத்துெவர 
யவபறராரு ைரா்கராைத்தில் அல்லது ஆடசிப ெி்யதசத்தில் 
வராழந்தரால் அந்த ைரா்கராைத்துக்கரான அல்லது ஆடசிப 
ெி்யதசத்திற்்கரான அட்டவ்ை ெ�னெடுத்தபெடும. ெைம 
பசலுத்துெவர ்கன்டராவிற்கு பவ்ளிய� வசிக்கிறரார எனெது்டன 
ெிள்்ள்�ப ெ்ராைரிககும ெராது்கராபெி்ன பெற்றிருககும 
பெற்யறரார ஒன்ராறிய�ராவில் வராழந்தரால், ஒன்ராறிய�ராவுக்கரான 
அட்டவ்ை ெ�னெடுத்தபெடும.

ெைம பசலுத்துெவர ஒருவர பசலுத்தயவணடி� அடிபெ்்டத் 
பதரா்்க ெினவருவனவற்றின அடிபெ்்ட�ில் அ்ையும: 

·  ெைம பசலுத்துெவரின பைராத்த வரு்டராந்த வருைரானம 
(gross annual income). இதன அரத்தம வரி்கள 
ைற்றும ்கைிபெனவு்கள எனென பசலுத்தபெடும முனெரா்க 
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ெைம பசலுத்துெவர எவவ்ளவு வருைரானம பெற்றிருந்தரார 
எனெதராகும, அத்து்டன

·  தங்கி�ிருககும எத்த்ன ெிள்்ள்களுககு ஆதரா்ம 
வைங்கப ெைம பசலுத்துெவர பெராறுபெரா்க இருக்கிறரார.

ெைம பசலுத்துெவர சு�பதராைில் பசயெவ்ரா்க அல்லது 
பசராந்தைரான வரத்த்கம ்வத்திருபெவ்ரா்க இருந்தரால், 
அவர எவவ்ளவு சமெராதிக்கிறரார எனெது பவ்ளிபெ்்ட�ரா்க 
இ்ராது. ெைம பசலுத்துெவர அவ்து வருைரானத்திலிருந்து 
�ி்ற�ச் பசலவு்க்்ளக ்கைிக்கககூடும, அல்லது அவரு்்ட� 
உண்ை�ரான வருைரானத்்தக கு்றத்துக ்கராடடுவதற்்கரா்க 
தனககு அதி்க ெைம பசலுத்தராைல் இருக்கககூடும. ெைம 
பசலுத்துெவர சு�பதராைில் பசயெவ்ரா்க இருந்தரால், அவ்து 
வரத்த்கம ெற்றி� த்கவல்்கள உள்ள்டங்கலரா்க அவ்து 
வருைரானம ெற்றி� யைலதி்க த்கவல்்க்்ளக ய்கடெதற்கு 
உங்களுககு உரி்ை உணடு.

ெல சந்தரபெங்க்ளில், உதவித்பதரா்்க வைி்கராட்டல் விதி்க்ளில் 
கூறபெடடுள்ள அடிபெ்்டத் பதரா்்க்�ச் பசலுத்துமெடி ெைம 
பசலுத்துெவருககு �றீதிைனறம உத்த்வு இடு்கிறது. இருபெினும, 
குறிபெிட்ட சில சந்தரபெங்க்ளில் வைி்கராட்டல் விதி்க்ளில் இருந்து 
யவறுெடும ஓர உதவித்பதரா்்க்� வைஙகுமெடி �றீதிைனறம 
உத்த்வு இடுவதும உணடு. உதரா்ைைரான சந்தரபெங்கள:

·  18 வ�திலும கூடுதலரா்க உள்ள ஒரு ெிள்்ளககு 
உதவித்பதரா்்க வைங்கல்;

·  ெிள்்ள ஒவபவராரு பெற்யறராரு்டனும ்கிட்டத்தட்ட ஒய் 
அ்ளவு ய�்த்்தக ்கைித்தல்;

·  குறிபெிட்ட உறவினரால் ெல ெிள்்ள்கள இருபெது்டன 
ஒவபவராரு பெற்யறராரு்டனும ஆ்கக கு்றந்தது ஒரு 
ெிள்்ள�ராவது வசித்தல், அல்லது;

·  ெைம பசலுத்துெவருககு ைி்கவும கூடி� வரு்டராந்த 
வருைரானம உணடு.

இவவராறரான சந்தரபெங்க்ளில் �றீதிைனறம உங்கள 
குடுமெத்தின �ி்ல்ை்� ்கருத்தில் எடுத்துக ப்கராளளும. 
உதவித்பதரா்்க�ின அ்ளவு, இ்ணடு பெற்யறராரினதும 
வருைரானம ைற்றும ெிள்்ளககுத் யத்வபெடும அ்ளவு 
எனெவற்்றப பெராறுத்து அ்ையும.

குைந்்த்க்ளின ெ்கல்ய�்ப ெ்ராைரிபபு, ெிள்்ளப ெ்ராைரிபபு, 
சில, ்கல்விககுப புறமெரான ைற்றும ்கல்விக்கரான பசலவு்கள 
அல்லது தனி�ரார அல்லது அ்சராங்க ஆய்ராக்கி�க ்கராபபுறுதித் 
திட்டத்துககுள அ்டங்கராத ஆய்ராக்கி�ப ெ்ராைரிபபுச் பசலவு 
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யெரானற வியச்ட அல்லது அசராதரா்ை பசலவு்கள �ிைித்தம 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க்� �றீங்கள யைலதி்கைரா்கப 
பெறககூடும. பெற்யறராரின வருைரானம ைற்றும ெிள்்ளககு 
யத்வபெடும அ்ளவு எனெவற்்றப பெராறுத்து வியச்ட பசலவு 
எனன எனெது யவறுெடுைராதலரால் இந்த யைலதி்க பசலவு்கள 
ெற்றிச் சட்டத்த்ைி ஒருவரு்டன ்க்தபெது �ல்லது.

உங்கள ெிள்்ளககு வியச்ட பசலவு்கள இருககுைரானரால், 
�றீங்களும ைற்றப பெற்யறராரும யசரந்து அவற்்றப ெங்கிடடுக 
ப்கராள்ள யவணடும. உங்க்ளில் ஒவபவராருவரும பசலுத்தும 
ெைத்தின அ்ளவு உங்க்ளின வருைரானத்தில் தங்கி இருககும

அரிதரான �ி்ல்ை்க்ளின ்ீகழ �றீதிைனறம உதவித் 
பதரா்்கக்கரான அடிபெ்்டப ெைத் பதரா்்க்� கு்றக்கவும 
கூடும. வைி்கராட்டல் விதி்க்ளில் கூறபெட்ட பதரா்்க்�க 
ப்கராடுபெது தனககு அ்ளவுககு ைீறி� ்கஷ்டத்்தக ப்கராடுககும 
எனறு ெைம பசலுத்தும பெற்யறரார �ிரூெிக்க முடிந்தரால் 
ைடடுயை �றீதிைனறம இவவராறு பசயயும. இதன அரத்தம 
அந்தப பெற்யறராருககு அவரு்்ட� பசராந்த வராழக்்கச் 
பசலவு்களுககு ெ�னெடுத்த ெைம யெராதராது இருக்கிறது 
எனெதராகும. உதரா்ைைரா்க, ெைம பசலுத்துெவருககு 
வலுவிைபபு இருககுைரானரால் அல்லது அவர ஆத்விலிருககும 
யவறு �ெர்களுககு உதவித் பதரா்்க பசலுத்த யவணடும 
எனறரால் �றீதிைனறம உதவித் பதரா்்க�ின அ்ள்வக 
கு்றக்கக கூடும.

அ்ளவுககு ைீறி� ்கஷ்டம எனற ய்கராரிக்்க்� ஏற்றுக 
ப்கராள்ள முனெரா்க, ஒவபவராரு வ றீடடினதும வராழக்்கத் 
த்த்்த ஒபெிடுவதற்்கரா்க இ்ணடு வ றீடு்க்ளிலும உள்ள குடுமெ 
அங்கத்தவர்கள ஒவபவராருவரின வருைரானத்்தயும �றீதிைனறம 
ெராரககும. இதன ்கருத்து எனனபவனறரால் �றீங்கள அல்லது 
ைற்றப பெற்யறரார ைீணடும திருைைம பசயதிருந்தரால் அல்லது 
புதி� ஒரு வராழக்்கப ெங்கரா்ளரு்டன வராழந்து வந்தரால் 
�றீதிைனறம அத்னயும ்கருத்தில் எடுத்துக ப்கராளளும.

வருைரான வரி அறிக்்க்�ப ெதிவு பசய்்க�ில், ெைம 
பசலுத்துெவர வரிக்கைிபபுககுக ்கராடடும ஒரு பதரா்்க�ரா்க 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க்� உெய�ரா்கிக்க முடி�ராது. 
அயதசை�ம ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க்� உங்க்ளின 
வருைரானைரா்க �றீங்கள ்கராட்ட யவணடி�தில்்ல.

உதவித் பதரா்்க ஒபெந்தம அல்லது �றீதிைனறக 
்கட்ட்்ள ஒனறி்ன ைராற்றமுடியுைரா?
�றீங்களும ைற்றப பெற்யறராரும ஏற்்கனயவ இருந்துவரும 
ஒபெந்தம ஒன்ற ்வத்திருக்கிறறீர்கள எனறரால் 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க�ில் ைராற்றம ஏற்ெடுத்த 
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யவணடும எனறு இருவரும இைங்கிக ப்கராண்டரால் 
புதி�பதராரு ஒபெந்தத்தில் �றீங்கள ்்கப�ராபெம இ்டலராம. 
ஏற்்கனயவ இருந்துவரும ஒபெந்தத்்த ைராற்றுவது ெற்றி 
�றீங்களும ைற்றப பெற்யறராரும இைங்க முடி�வில்்ல 
எனறரால், உங்க்ளில் �ரா்ராவது ஒருவர ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்க�ின அ்ள்வ ைராற்றும ்கட்ட்்ள ஒன்ற 
வைஙகுமெடி �றீதிைனறத்்தக ய்கட்க முடியும.

�றீதிைனறக ்கட்ட்்ள ஒனறு உங்களுககு இருக்கிறது எனறரால், 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க�ில் அல்லது ஏற்்கனயவ 
இருககும ஒபெந்தத்தில் உள்ள வி்ட�ங்க்ளில் ஏதராவது ைராற்றம 
ஏற்ெடுத்துவதற்கு �றீதிைனறத்்த �றீங்கள ய்கட்க யவணடும. இது 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க உத்த்்வ ைராற்றல் எனபெடும.

�ி்ல்ை பெரி� அ்ளவில் ைராறி இருந்தரால் ைடடுயை 
�றீதிைனறம உதவித் பதரா்்க�ின அ்ள்வ ைராற்றும. 
உதரா்ைைரா்க, ெைம பசலுத்தும பெற்யறராரின வருைரானம 
அதி்கரித்து விட்டரால் அல்லது கு்றந்து விட்டரால் அல்லது 
ெிள்்ள�ின வராழும மு்ற ஏற்ெராடு்க்ளில் ைராற்றம ஏற்ெடடு 
இருந்தரால் அல்லது புதிதரா்க வியச்டபசலவு்கள யதரானறி 
இருந்தரால் உதவித் பதரா்்க�ில் ைராற்றம பசய�பெடும.

உதவித் பதரா்்க�ின அ்ளவி்ன �றீதிைனறம ைராற்றுவதற்கு 
இனனும ஒரு ்கரா்ைம புதி� வைி்கராட்டல் விதி்கள சட்ட 
அங்ீக்கரா்ம பெறுதல் ஆகும. முந்தி� வைி்கராட்டல் விதி்க்ளின 
அடிபெ்்ட�ில் இபபெராழுது �்்டமு்ற�ில் இருககும 
்கட்ட்்ள�ில் குறிபெிடடுள்ள ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்க�ின அ்ளவு சட்டம ைராறுமபெராழுது தரானரா்கயவ 
ைராறுவதில்்ல.

புதிதரா்க வந்த வைி்கராட்டல் விதி்க்ளினெடி �றீங்கள 
பெற்றுவரும ெிள்்ளக்கரான உதவித்பதரா்்க ைராறுபைனறரால் 
உதவித் பதரா்்கக்கரான ்கட்ட்்ள்� ைராற்றுமெடி �றீங்கள 
�றீதிைனறத்தி்டம ய்கட்கயவணடும. ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்க�ி்ன �றீங்கள பெற்று வரு்கிறறீர்கள எனறரால் 
சில வரு்டங்களுககு ஒருமு்ற அது ெற்றி விசராரித்து, 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்கக்கரான புதி� வைி்கராட்டல் 
விதி்கள வந்துள்ளனவரா எனறு அறிந்து ப்கராளளுங்கள. 
குடுமெச் சட்டத்திற்்கரான சட்டத்த்ைி ஒருவர இதில் 
உங்களுககு உதவ முடியும.

உங்கள ்க்ட்ை்களும பெராறுபபு்களும
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்கககு �றீங்கள விணைபெிககும 
யெராது. உங்களுககு சில உரி்ை்களும ்க்ட்ை்களும 
இருக்கினறன.
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1. ெைம பசலுத்துெவரின �ிதி �ி்ல்ை பதரா்டரெரா்க 
த்கவல்்க்்ளப பெறும உரி்ை

�றீங்கள ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்கககு விணைபெித்து 
இருக்கிறறீர்கள அல்லது அத்னப பெற்று வரு்கிறறீர்கள 
எனறரால் ெைம பசலுத்துெவரின �ிதி�ி்ல்ை பதரா்டரெரான 
உண்ைத் த்கவல்்க்்ளப பெறு்கினற உரி்ை உங்களுககு 
உணடு. இத்ன �ிதி�ி்ல்ை விெ் பவ்ளி�டீு (financial 
disclosure) எனறு அ்ைபெர.

ெைம பசலுத்துெவர வைஙகும ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்க சரி�ரானது எனறு �றீங்கள �ிச்ச�பெடுத்திக 
ப்கராளவதற்்கரா்க உங்களுககு இத்த்கவல் யத்வபெடு்கிறது. 
�றீங்கள ய்கட்டரால், ஒவபவராரு வரு்டமும ெைம பசலுத்துெவர 
தனது வருைரானத்்தப ெற்றி� த்கவல்்க்்ள உங்களுககுக 
்கட்டரா�ம வைங்க யவணடும.

சில சை�ங்க்ளில் ெைம பசலுத்தும பெற்றரார இந்த 
வி்ட�த்தில் ஒத்து்ைபபு வைஙகுவது இல்்ல. அத்து்டன 
அவர ெினவருைராறு பசய�ககூடும:

·  �றீங்கள ய்கடகும த்கவல்்க்்ள உங்களுககுத் த்ராைல் 
வி்டலராம, அல்லது;

·  ெிள்்ளக்கரான உதவித்பதரா்்க பசலுத்துவ்தத் 
தவிரபெதற்்கரா்க யவ்ல�ற்று இருக்க மு�ற்சிக்கலராம, 
அல்லது அதி்க சமெ்ளம ப்கராடுக்கராத ஒரு யவ்ல�ில் 
ெைிபுரி�ககூடும.

இவவராறு �ி்கழுைரானரால், ெைம பசலுத்துெவ்ரால் யைலும 
கூடுதலரா்கச் சமெராதிக்க முடியும எனறராலும அவர அ்தச் 
பசய�ராைல் இருபெ்தத் பதரிவுபசயதிருக்கிறரார எனெ்த 
�றீதிைனறம �மபுமெடி �றீங்கள ்கராட்ட யவணடும. அவ்து 
வருைரானம எந்த அ்ளவு இருக்கிறது அல்லது இருக்கயவணடும 
எனறு �றீதிைனறம ைதிபெி்ட முடியும. ெைம பசலுத்தும 
பெற்யறராரின வருைரானத்்த ைதிபெி்டல் (imputing) 
எனறு இது அ்ைக்கபெடும. எனன பதரா்்க ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்க�ரா்க உங்களுககு ்கி்்டக்க யவணடும 
எனறு தறீரைரானிபெதற்கு இவவராறு ைதிபெிட்ட வருைரானத்தின 
அ்ள்வ �றீதிைனறம ெ�னெடுத்தலராம.

2. சமூ்க உதவித் திட்டத்தில் இருககும பெற்யறரார

2017 இல், சமூ்க உதவி (Ontario Works (OW) அல்லது 
ஒன்ராறிய�ரா வலுவிைபபு ஆதரா் திட்டத்தில் (ODSP)) 
இருககும பெற்யறராருககு ஒன்ராறிய�ரா அ்சராங்கம ெிள்்ள 
ஆத்வுத் பதரா்்க ெற்றி� புதி� விதி்க்்ள அறிமு்கபெடுத்தி�து.
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சமூ்க உதவி ெைம உங்களுககுக ்கி்்டத்தரால், OW அல்லது 
ODSP இலிருந்து பெறும ெைத்்தயும ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்க்�யும �றீங்கள ்வத்திருக்கலராம. முனபு, 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க உங்களுககுக ்கி்்டக்கிறது 
அல்லது ்கி்்டக்கலராம எனறரால் சமூ்க உதவித் பதரா்்க்� 
அ்சராங்கம கு்றத்துக ப்கராடுத்தது. இபயெராது அதுவல்ல 
சட்டம. இருந்தராலும சமூ்க உதவித் பதரா்்க்�யும �றீங்கள 
பெறு்கிறறீர்கள எனில் ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க 
உங்களுககுக ்கி்்டக்கிறது எனெ்த �றீங்கள  
அறிவிக்க யவணடும.

சமூ்க உதவித் திட்டத்தில் இருககும ெைம பசலுத்தும 
பெற்யறராரும, உதவித் பதரா்்க வைி்கராட்டல் விதி்க்ளில் 
உள்ளவராறு சிறித்ளவு ெைைராவது ெிள்்ளக்கரான உதவித் 
பதரா்்க�ரா்கக ்கட்டயவணடும எனறு எதிரெராரக்கபெடுவர. ெைம 
பசலுத்துெவரின வரு்டராந்த வருைரானம ைி்கக கு்றவரா்கத் 
பதரிந்தராலுமகூ்ட ெிள்்ளக்கரான உதவித்பதரா்்க்� அவர 
வைங்கயவணடும எனறு எதிரெராரக்கபெ்டலராம.

ஒன்ராறிய�ரா அ்சராங்கம எல்்ல ஒன்ற �ிரை�ிக்கினறது, 
அந்த எல்்லககுக ்ீகழ சமெராதிககும பெற்யறரார ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்க்�ச் பசலுத்த யவணடி�தில்்ல. 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க்�ச் பசலுத்த யவணடி� 
வருைரான எல்்லககு ்ீகழ உங்கள ெங்கரா்ளர இருக்கினறரா்ரா 
என எபெடி அறிவது எனெது ெற்றிச் சமூ்க உதவி அலுவல்கம 
ஒன்ற அல்லது சடத்த்ைி ஒருவ்் �றீங்கள ய்கட்கலராம.

ஆத்வுக ்கட்ட்்ள்கள எபெடி அமுல் 
பசய�பெடு்கினறன?
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்கக ்கட்ட்்ள்கள குடுமெ 
பெராறுபெதி்கரா்ப ெைி�்கத்தினரால் (Family Responsibility 
Office (FRO)) அமுலராக்கபெடு்கினறன. FRO எனெது 
ைரா்கராை அ்சின்ீகழ உள்ள ஒரு ்கராரி�ரால�ம ஆகும. 
ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்கக்கரான �றீதிைனறக ்கட்ட்்ள 
ஒவபவரானறும இபெைி�்கத்தில் சு�மு்ற�ில் தரானரா்கயவ 
ெதிவரா்கிறது. உங்களு்்ட� உதவித் பதரா்்கக ்கட்ட்்ள்� 
FRO அமுலராககுவ்த �ிறுத்துவதற்கு உதவித் பதரா்்க  
பெறுெவர ஒபபுதல் ப்கராடுக்க யவணடும.

ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க சமெந்தைரா்க உங்களுககும 
உங்கள முன்ன� வராழக்்கத் து்ைவருககும இ்்ட�ில் 
ஒபெந்தம ஒனறு இருபெது்டன, FRO அ்த அமுலராக்க 
யவணடுபைன விருமெினரால், முதலில் �றீதிைனறத்து்டன அந்த 
ஒபெந்தத்்தத் தராக்கல் பசய� யவணடும. ெினனர அவர்கள 
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அமுல் பசயவரார்கள எனெ்த எபெடி உறுதிபசயவது என 
அறி� �றீங்கள FRO ஐத் பதரா்டரபு ப்கராள்ள முடியும.

FRO ெைி�்கம எபெடிச் பச�ல்ெடு்கிறது?
ெைி�்கத்தில் ஓர உதவித் பதரா்்கக்கரான �றீதிைனற உத்த்வு 
ெதிவு பசய�பெட்டதும, உதவித் பதரா்்கக்கரான எல்லராப ெைக 
ப்கராடுபெனவு்க்்ளயும ைற்றப பெற்யறரார FRO ெைி�்கத்துககு 
அனுபெயவணடும. FRO ெைி�்கத்தில் ெைம ்கி்்டத்தும, 
அத்ன அது உங்களுககு அனுபெி ்வககும. 

FRO ெைி�்கத்தில் ெல ய்கரா்வ்கள இருந்து வரு்கினறன. 
இபெைி�்கம ைிகுந்த யவ்லப ெழுவு்டன இ�ஙகும 
்கரா்ைத்தரால், உத்த்்வப ெதிவு பசயத ெினனர உதவித் 
பதரா்்கப ெைம உங்களுககு வ்த் பதரா்டங்க ெல 
ைராதங்கள �றீங்கள ்கராத்திருக்க யவணடி�ிருக்கலராம. ெைம 
பசலுத்துெவரின வருைரானம அல்லது ஏ்ன� பசராத்துப 
ெற்றி� த்கவல்்கள FRO இ்டம இல்லராவிட்டரால் ெைத்்த 
�றீங்கள பெறுவதற்கு அதி்க ்கராலம எடுக்கலராம.

ெைம பசலுத்துெவர ெைம பசலுத்தத் தவறினரால் 
எனன �்டககும?
சில சை�ங்க்ளில் ெைம பசலுத்துெவர ெைம பசலுத்தத் 
தராைதம ஆ்கலராம, அல்லது ஒரு ப்கராடுபென்வச் பசலுத்தத் 
தவறலராம. ெைத்்த அறவிடுதற்கு FRO ெைி�்கம 
்்க�ராளும மு்ற இபெடி இருக்கலராம:

·  ெைம பசலுத்துெவர யவ்ல பசய்கிறரார எனறரால், 
அவ்து சமெ்ளத்தில் இருந்து ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்கப ெைத்்த FRO ெைி�்கத்துககு 
அனுபபுமெடி அவருககு யவ்ல வைஙகுெவருககு 
FRO ெைி�்கம உத்த்வி்ட முடியும. ெைத்்த 
அறவி்டல் (garnishing wages) எனறு இது 
அ்ைக்கபெடு்கிறது.

·  ெைம பசலுத்துெவர யவ்ல�ற்று இருக்கிறரார 
அல்லது சு�ைரா்கத் பதராைில் பசய்கிறரார எனறரால், 
ெைம பசலுத்துெவ்து வங்கிக ்கைக்கில் இருந்து 
FRO ெைி�்கம ெைத்தி்ன எடுக்க மு�ற்சிக்கலராம. 
வங்கிக ்கைக்கிலிருந்து அறவி்டல் எனறு இது 
அ்ைக்கபெடு்கிறது. அவரு்்ட� பசராந்தச் பசராத்தரா்க 
இருககும வரா்கனம அல்லது வ றீடு யெரானறவற்றின 
ைீது உரி்ைக ய்கராரிக்்க (lien) ஒன்றயும 
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FRO ெைி�்கம விதிக்க முடியும. அச்பசராத்தி்ன 
அவர விற்்க மு�லுமபெராழுது உங்களுககுப ெைம 
பசலுத்துெவர பசலுத்தயவணடி இருககும பதரா்்க்� 
FRO எடுத்துகப்கராளளும.

·  ெைம பசலுத்துெவர எபபெராழுதும தராைதித்து 
ெைத்்தக ்கடடினரால், அல்லது ெிள்்ள ஆதரா் உதவித் 
பதரா்்க�ரா்கக ்கட்டராத பெருந்பதரா்்க்� �ிலு்வ�ில் 
்வத்திருந்தரால், �ராை��ி்லப ெைி�்கத்துககு (credit 
bureau) ெைம பசலுத்துெவர ெற்றி அறிவித்தல், 
அவ்து வரா்கன ஓடடு�ர அனுைதிப ெத்தி்த்்த 
அல்லது ்க்டவுச்சீட்்ட இ்்ட�ிறுத்தி ்வத்தல். 
அல்லது சி்ற�ில் அ்்டத்தல் மூலம FRO ெைி�்கம 
ெைத்்தக ்கடடுமெடி அவ்் �ிரபெந்திக்க முடியும.

·  வரி ைீளப்கராடுபெனவு (tax refund) அல்லது பதராைில் 
்கராபபுறுதி �ன்ை்கள (employment insurance 
benefits) யெரானறவற்றுக்கரா்க ெைம பசலுத்துெவருககு 
அ்சராங்கம ப்கராடுக்கயவணடி உள்ள பதரா்்க�ிலிருந்து 
ெிள்்ள ஆதரா் உதவித் பதரா்்க ்கடடுவதற்்கரான 
ெைத்்தயும FRO ெைி�்கம எடுத்துக ப்கராள்ள முடியும.

·  ெிள்்ள ஆதரா் உதவித் பதரா்்க்�ச் 
பசலுத்தரா்ைக்கரா்க, �ராை��ி்லப ெைி�்கத்துககு 
(credit bureau) ெைம பசலுத்துெவர ெற்றி FRO 
அறிவிக்க முடியும. ெைம பசலுத்துெவர ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்க்� ஆறு ைராதங்கள அல்லது அதற்கு 
யைலரா்கச் பசலுத்தவில்்ல அத்து்டன அவ்் FRO 
ஆல் ்கண்டறி� முடி�வில்்ல எனறரால், அவ்்ப 
ெற்றி� தனிபெட்ட த்கவல்்க்்ள அது ெைம பசலுத்தராத 
பெற்யறரார ெற்றி� வ்லத்த்ளத்தில் இ்ட முடியும. 
இ்தச் பசயவதற்கு முதல் ெைம பெறும பெற்யறராரின 
ஒபபுத்ல FRO பெற்றுகப்கராளளும.

முதல்குடி ைக்களுககு வியச்ட விதிமு்ற்கள 
உள்ளன.
ெைம பசலுத்தும பெற்யறரார ைத்தி� அ்சு இந்தி�ன 
சட்டத்தின ்ீகழ (Indian Act) இந்தி�ன �ி்ல�ில் (Status 
Indian) இருந்தரால், சில சந்தரபெங்க்ளில் ெிள்்ளக்கரான 
உதவித் பதரா்்கக்கரான �றீதிைனற உத்த்்வ FRO எபெடி 
அமுல்ெடுத்தலராம எனெ்த ைத்தி� அ்சுச் சட்டம 
்கடடுபெடுத்தும.
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·  ெைம பெறுெவர (ெிள்்ள அல்லது பெற்யறரார) 
இந்தி�ன �ி்ல�ிலும (Status Indian) 
ெைம பசலுத்துெவர இந்தி�ன �ி்ல (Status 
Indian) அற்றவ்ரா்கவும இருந்தரால், ெிள்்ள 
ைற்றும து்ைவர ஆத்வு உத்த்வு்க்்ள 
அமுல்ெடுத்த அ்னத்து விதிமு்ற்க்்ளயும FRO 
ெி்ய�ரா்கிக்கலராம.

·  ெைம பசலுத்துெவர இந்தி�ன �ி்ல�ிலும 
(Status Indian) ெைம பெறுெவர (ெிள்்ள 
அல்லது பெற்யறரார இந்தி�ன �ி்ல (Status 
Indian) அற்றவ்ரா்கவும இருந்தரால், அவரு்்ட� 
�ிலத்துககு அபெரால் உள்ள பசராத்துக்களுககு 
அல்லது சமெராதித்த ெைத்துககு ைடடுயை அந்த 
விதிமு்ற்க்்ள FRO ெி்ய�ரா்கிக்கலராம. �ிலத்தில் 
உள்ள பசராத்துக்க்ளில் அல்லது சமெராதித்த 
ெைத்திலிருந்து ெைத்்தக ்கடடுமெடி FRO 
வற்புறுத்த முடி�ராது. ஆனரால், ஆத்வுத் பதரா்்க்� 
பசலுத்தராதற்்கரா்க �ராை��ி்லப ெைி�்கத்துககு 
(credit bureau) ெைம பசலுத்துெவர ெற்றி 
அறிவித்தல், அவ்து வரா்கன ஓடடு�ர அனுைதிப 
ெத்தி்ம ைற்றும ்க்டவுச்சீட்்ட இ்்ட�ிறுத்தி 
்வத்தல் ைற்றும சி்ற�ில் அ்்டத்தல் யெரானற 
ஏ்ன� மு்ற்கள மூலம ஆத்வு உத்த்வு்க்்ள 
FRO அமுல்ெடுத்தலராம.

உதவித்பதரா்்க்� ்கராலதராைதைரா்கத் தரு்கிறரார, அல்லது 
ெைம பசலுத்தவில்்ல எனற ்கரா்ைத்தரால் உங்கள 
ெிள்்ள்� அணுகும உரி்ை்� ெைம பசலுத்தும 
பெற்யறராருககு �றீங்கள ைறுக்க முடி�ராது எனெ்த �றீங்கள 
அறிந்திருத்தல் முக்கி�ம. உங்கள ெிள்்ள�ின ெராது்கராபபுக 
்கருதி �றீங்கள ெ�பெட்டரால் ைடடுயை சட்ட உரி்ையுள்ள 
அவர ெராரபெதற்கு �றீங்கள அனுைதி ைறுக்கலராம. அபெடி�ரான 
�ி்ல்ை�ில் �றீங்கள உ்டனடி�ரா்க உதவி பெறயவணடும. 
உங்களுக்கரான வைி்கள ெற்றி ஒரு சட்டத்த்ைி�ி்டம 
்க்தக்கலராம. அவச் �ி்ல்ை�ின ்ீகழ 911 எனற 
இலக்கத்தில் ்கராவல் து்ற�ின்் அ்ையுங்கள.
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ெைம பசலுத்துெவர ஒன்ராறிய�ராவில் 
வசிக்கவில்்ல எனறரால் எனன �்டககும?
்கன்டராவில் அல்லது ஐக்கி� அபைரிக்கராவில் 
எங்கிருந்தராலும ெைம பசலுத்தும பெற்யறராரி்டம இருந்து 
உதவித் பதரா்்க�ி்ன அறவிடுதற்கு FRO ெைி�்கம 
உங்களுககு உதவமுடியும. எல்்ல்க்்ளக ்க்டந்து FRO 
ெைி�்கம ைற்றும அது யெரானற ்கராரி�ரால�ங்கள உதவித் 
பதரா்்க்�ப பெற்பறடுக்க அனுைதிககும ஒபெந்தத்தில் 
எல்லரா ைரா்கராைங்களும ைரா�ிலங்களும ்்கப�ழுத்து 
இடடுள்ளெடி�ரால் இது சராத்தி�ம ஆ்கிறது. யெரமு்டரா, ்கரானரா, 
ப�ராஙப்கராங, ஐக்கி� இ்ராச்சி�ம ைற்றும ஐய்ராபெராவிலுள்ள 
ெல �ராடு்களு்டனும ஒன்ராறிய�ரா ைரா்கராைம இதுயெரானற 
ஒபெந்தங்க்்ளச் பசயதுள்ளது

ஒன்ராறிய�ராவு்டன ஒபெந்தம பசயதிருக்கராத ஒரு �ராடடில் 
ெைம பசலுத்தும பெற்றவர வராழு்கிறரார எனறரால், அந்தப 
ெைம பசலுத்தும பெற்யறராருககு ஒன்ராறிய�ராவில் 
வருைரானம அல்லது பசராத்து இருபெது ெற்றி� த்கவல்்கள 
உங்க்ளி்டம இருந்தராயல�னறி, உதவித் பதரா்்கக்கரான 
உத்த்்வ �ி்றயவற்றுவதில் FRO ெைி�்கம உங்களுககு 
உதவ முடி�ராது. இல்லராவிடில், �றீங்கள உதவித் பதரா்்க்� 
அறவிடுதற்கு ெைம பசலுத்துெவர வராழும �ராடடுககுரி� 
சட்டங்க்்ளப ெ�னெடுத்துவயத ஒய் ஒரு வைி ஆகும. 
இத்னச் பசயவதற்கு ஒரு சட்டத்த்ைி உங்களுககு  
உதவக கூடும.
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ப�ருக்கைரான உறவு ஒனறு முடிவுககு வருமபெராழுது 
வனமு்றக்கரான ஆெத்து அதி்க்ளவில் இருக்கிறது. 
உங்களுககு உ்டனடி�ரா்க ஆெத்து ய�ரிடும �ி்ல்ை 
இருந்தரால் 911 பதரா்லயெசி இலக்கத்்த அ்ையுங்கள. 
�றீங்கய்ளரா உங்களுககுத் பதரிந்த ஒருவய்ரா ஆெத்்த 
எதிரய�ராக்கினரால் தகுந்த உதவி பெறுவதற்குரி� 
த்கவல்்க்்ளப பெற FLEW இ்ை�த்த்ளத்்தப ெராருங்கள.

�றீங்கள ெிப்ஞ்சு பைராைி யெசும ஒரு பெணைரா்க 
ஒன்ராறிய�ராவில் வராழந்து வரு்கிறறீர்கள எனறரால் குடுமெச் 
சட்ட �றீதிைனற �்்டமு்ற்க்ளின பெராழுது ெிப்ஞ்சு 
பைராைி�ில் யச்வ்க்்ளப பெறு்கினற உரி்ை உங்களுககு 
உணடு. உங்கள உரி்ை்கள ெற்றி �றீங்கள யைலதி்க த்கவல் 
பெறுவதற்கு ஒரு சட்டத்த்ைி அல்லது ஒரு சமூ்க சட்ட 
உதவி �ி்ல�த்து்டன பதரா்டரபு ப்கராளளுங்கள: அல்லது 
Femaide எனறு அ்ைக்கபெடும ஆதரா்த் பதரா்லயெசி 
இ்ைபபு்டன 1-877-336-2433 எனற இலக்கத்திலும, 
பசவிபபுலன கு்றந்தவர்களுக்கரான 1-866-860-7082  
எனற இலக்கத்திலும, பதரா்டரபு ப்கராள்ளலராம.

ெிப்ஞ்சு பைராைி�ில் யச்வ்கள பெறுவது எபெடி எனெது 
ெற்றி� யைலதி்க த்கவலி்ன www.onefamilylaw.ca 
அல்லது www.undroitdefamille.ca. எனற எங்கள 
இ்ை�த்த்ளத்திலும �றீங்கள ெராரக்க முடியும. 



குடுமெச் சட்ட வி்ட�ங்கள ்கி்்டக்கினறன*

1.  மு்ணெராடடுக்கரான ைராற்றறீடடுத் தறீரவு ைற்றும குடுமெச் சட்டம (TML 001) 

2.  ெிள்்ளப ெராது்கராபபு ைற்றும குடுமெச் சட்டம (TML 002)

3.  ெிள்்ளக்கரான உதவித் பதரா்்க (TML 003)

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

5.  ெிள்்ளப ெராது்கராபபு ைற்றும அணு்கல் (TML 005)

6.  குடுமெ ஒபந்தங்கள (TML 006)

7.  குடுமெச் சட்ட �டு�ி்ல்ை (TML 007)

8.  குடிய�றி�, அ்கதி�ி்ல ைற்றும தகுதி�ி்ல�ற்ற பெண்களுக்கரான 
குடுமெச் சட்டம (TML 008)

9.  உங்களு்்ட� குடுமெச் சட்ட ெி்ச்சி்ன்களுககு உதவி்�க  
்கண்டறிதல் (TML 009)

10.  குடுமெச் சட்டத்தில் பசராத்து ெிரிக்கபெடும விதம (TML 010)

11.  திருைைம ைற்றும விவரா்க்த்து (TML 011)

12.  து்ைவருக்கரான ஆத்வு (TML 012)

* இந்தக ்்கய�டு ெல வடிவங்க்ளிலும பைராைி்க்ளிலும ்கி்்டக்கிறது. யைலதி்க த்கவல்்களுககுத் த�வுபசயது 

ெரார்வ�ிடுங்கள: www.onefamilylaw.ca. குடுமெச் சட்டத்தின ்ீகழ உங்களு்்ட� உரி்ை்க்்ள �றீங்கள 

வி்ளங்கிகப்கராள்ள உதவும யைலதி்க ஆவைங்க்்ளயும இந்த வ்லத்த்ளத்தில் �றீங்கள ்கண்டறி�லராம.

இதில் பசரால்லபெடடுள்ள அெிபெி்ரா�ங்கள FLEW ன 
அெிபெி்ரா�ங்கள ஆகும. இ்வ ைரா்கராைத்தின அெிபெி்ரா�ங்க்ளரா்க 

இருக்க யவணடி� அவசி�ைில்்ல.
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