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குடிவ்வரா்ளர், அ்கதி மற்றும 
தகுதிநிலை�ற்ற நிலை்க்ளிலுள்ள 
பெண்களுக்கரான குடுமெச்  
சட்ட விவ்கரா்ங்கள

அலனவரும பெண்கள.  
ஒரு குடுமெச் சட்டம. 

உங்களுல்ட� உரிலம்கல்ள அறியுங்கள.
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2 flew— Family Law Education for Women 

குடிவ்வரா்ளர், அ்கதி மற்றும தகுதிநிலை�ற்ற 

நிலை்க்ளிலுள்ள பெண்களுக்கரான குடுமெச்  

சட்ட விவ்கரா்ங்கள
சட்டமசரார்்நத வி்ட�ங்க்ளின அடிபெல்ட வி்ளக்கதலத உங்களுககுத தருவயத இ்நதக ல்கய�டடின 

யநராக்கமராகும. தனிபெட்ட சட்டபூர்வ ஆயைராசலனல� மற்றும உதவில� இது ெி்தி�டீு பசய�மராட்டராது. 

குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்க்ளில் நீங்கள சமெ்நதபெடடிரு்நதரால், உங்களுககுள்ள பதரிவு்கல்ள 

வி்ளங்கிகப்கராளவதற்கும உங்களுல்ட� உரிலம்கல்ளப ெராது்கராபெதற்கும முடியுமரான வில்வில் 

சட்டபூர்வ உதவில�ப பெற்றுகப்கராளவது சிற்நதது. ஒரு குடுமெச் சட்ட சட்டதத்ணில� எபெடிக 

்கணடுெிடிபெது மற்றும ெணம ப்கராடுபெது எனெது ெற்றி� யமைதி்க விெ்ங்களுககு, “உங்களுல்ட� 

குடுமெச் சட்டப ெி்ச்சிலன்களுககு உதவில�க ்கண்டறிதல்” எனற எங்களுல்ட� ல்கய�டல்டப 

ெராருங்கள. “ஒரு குடுமெச் சட்ட சட்டதத்ணில�த யத்டல்” மற்றும குடிவ்வுப ெி்ச்சிலன்கள  

சமெ்நதமரான இலண�க ்கருதத்ஙகு்கல்ளயும நீங்கள ெரார்க்க விருமெைராம. இ்நத ஆதரா்வ்ளங்கள 

அலனததும www.onefamilylaw.ca. எனும எங்களுல்ட� இலண�தத்ளததில் இருக்கினறன.

குடுமெ முறிவு ்கஷ்டதலதயும மன அழுதததலதயும தரும. நீங்கய்ளரா 

அல்ைது உங்களுல்ட� துலணவய்ரா இனபனராரு நராடடிைிரு்நது ்கன்டராவுககு 

வ்நதிரு்நதரால், உங்களுல்ட� உறவு முடிவல்டயும யெராது, குடுமெச் சட்டம 

மற்றும குடிவ்வுச் சவரால்்கள என இ்ணல்டயும நீங்கள எதிர்யநராக்கைராம. 

உதரா்ணததுககு, நிதி ஆத்வு, உங்களுல்ட� ெிளல்ள்கள ெற்றி� ஒழுஙகு்கள 

மற்றும உங்களுல்ட� குடுமெச் பசராததுப ெிரிபபு ெற்றி அயந்கமரா்க நீங்கள 

முடிவு எடுக்க யவணடி�ிருககும. நீங்கள ்கனடி�க குடியுரிலம�ரா்ள்ரா்க 

இல்ைராவிட்டரால், உங்களுல்ட� குடிவ்வுத தகுதிநிலை உங்களுல்ட� 

துலணவரு்டன அல்ைது ஏலன� குடுமெ நெரு்டன பதரா்டர்புல்ட�தரா்க 

இருக்கைராம. ெினவரும வி்ட�ங்கள ெற்றி நீங்கள ்கவலைபெ்டைராம:

• ்கன்டராவில் நீங்கள இருக்க முடியுமரா;

• உங்களுல்ட� ெிளல்ள்க்ளி்டமிரு்நது நீங்கள ெிரிக்கபெடுவரீ்்க்ளரா; 

•  உங்கல்ளப பெராறுபயெற்றிரு்நத உங்களுல்ட� துலணவரின உறலவ 

விடடு நீங்கள விை்கி�ிரு்நதரால் உங்கல்ள எபெடிப ெ்ராமரிபெது.

குடும்ப நீதிமன்றததில் உரிமமகள்
குடுமெச் சட்டததின ்ீகழ், ்கன்டராவில் ெிற்நத பெண்களுககுள்ள அயத உரிலம்களும 

பெராறுபபுக்களும குடிவ்வரா்ளர், அ்கதி மற்றும தகுதிநிலை�ற்ற நிலை்க்ளிலுள்ள 

பெண்களுககும உணடு. உங்களுல்ட� துலணவரி்டமிரு்நது நீங்கள ெிரியும யெராது, 

ெிளல்ள்களுக்கரான பெராறுபபு அல்ைது அணு்கல், ெிளல்ள்களுக்கரான ஆத்வு, 

வராழ்கல்க துலணக்கரான ஆத்வு யெரானறவற்றுககு விணணபெிக்க நீங்கள 

நீதிமனறததுககுப யெரா்கைராம. அதது்டன உங்களுல்ட� குடுமெச் பசராததில் ஒரு 

ெஙல்க வழஙகுமெடி நீங்கள நீதிமனறதலதக ய்கட்கைராம. உங்களுல்ட� குடிவ்வுத 

தகுதிநிலை எதுவரா்க இரு்நதராலும குடுமெ நீதிமனறததுககு நீங்கள யெரா்க முடியும. 
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குடிவ்வு, அ்கதி மற்றும தகுதிநிலை�ற்ற நிலை்க்ளிலுள்ள பெண்களுக்கரான 
 குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்கள

நீதிமனறச் பச�ல்முலற�ில் நீங்கள ெஙய்கற்றரால் உங்கல்ள நீங்கள 

அல்ட�ரா்ளபெடுதத யவணடும, அலனததுப பெண்களுககும உள்ளது யெரால் 

அயத குடுமெச் சட்ட உரிலம்கள உங்களுககும இரு்நதராலும கூ்ட, ்கன்டராவில் 

சட்டரீதி�ரான தகுதிநிலை உங்களுககு இல்ைராவிட்டரால், குடிவ்வு 

அதி்கராரி்க்ளின ்கவனததுககு நீங்கள உடெ்டைராம. அதது்டன நீங்கள நராடு 

்க்டததபெ்டைராம. ்கன்டராவில் நீங்கள இருபெதற்்கரான உரிலம உங்களுல்ட� 

குடிவ்வுத தகுதிநிலை�ில் தங்கியுள்ளது. உங்கல்ளயும உங்களுல்ட� 

ெிளல்ள்கல்ளயும ெராது்கராபெதற்கு, உங்களுல்ட� உரிலம்களும உங்களுககுள்ள 

பதரிவு்களும உங்களுககுத பதரி்நதிருக்க யவணடும. 

உ்றவு மு்றிவும குடிவரவுப் ்பிரச்ிமைகளும
உங்களுல்ட� உறவு முறியும யெராது, ்கன்டராவில் நீங்கள இருபெதற்்கரான 

உரிலம உங்களுல்ட� குடிவ்வுத தகுதிநிலை�ில் தங்கியுள்ளது. சட்டததின 

இ்நதப ெகுதி மி்கவும சிக்கைரானதரா்க மராறியுள்ளது. உங்களுல்ட� குடிவ்வுத 

தகுதிநிலை ஆெததில் இருக்கைராம என நீங்கள நிலனததரால், உங்களுககுள்ள 

சட்டபூர்வமரான பதரிவு்கல்ளக ்கண்டறிவதற்கு உ்டனடி�ரா்க ஒரு குடிவ்வுச் 

சட்டதத்ணியு்டன ்கலதபெது மி்கவும முக்கி�மராகும. 

நிரநதர வதிவிடவாளரகள்
ஒரு நி்்நத் வதிவி்டவரா்ள்ரா்க நீங்கள வருவதற்கு உங்களுல்ட� துலணவர் 

(ஒய் ெரால் துலணவர் உள்ள்டங்கைரா்க) பெராறுபயெற்றிரு்நது, நி்்நத் 

வதிவுரிலம உங்களுககு வழங்கபெ்ட முனைர உங்களுல்ட� உறவு 

முறி்நதரால், உங்களுல்ட� குடிவ்வுத தகுதிநிலைககு ஆெதது ஏற்ெ்டைராம 

அதது்டன ்கன்டராவிைிரு்நது நீங்கள பவ்ளிய�ற்றபெ்டைராம.

ஒரு நி்்நத் வதிவி்டவரா்ள்ரா்க நீங்கள இரு்நதரால், உங்களுல்ட� 

துலண�ி்டமிரு்நது நீங்கள ெிரி்நது விடடீர்்கள எனெதற்்கரா்க அ்நதத 

தகுதிநிலைல� நீங்கள இழக்க மராடடீர்்கள அதது்டன ்கன்டராவிைிரு்நது 

பவ்ளிய�ற்றபெ்டவும மராடடீர்்கள. நீங்கள ்கன்டராவுககு வருவதற்கு 

உங்களுல்ட� துலண பெராறுபயெற்றிரு்நதராலும இது பெராரு்நதும.

 



4 flew— பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்ட அறிவு  

ஒன்ராறிய�ராவில் உள்ள பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்டம

ஒரு நி்்நத் வதிவி்டவரா்ள்ரா்க நீங்கள வருவதற்்கரா்க, உங்கல்ளப 

பெராறுபயெற்ற உங்களுல்ட� துலணவரு்டனரான உங்களுல்ட� உறவு 

முறி்நதிரு்நதராலும கூ்ட, உங்களுககு நி்்நத் வதிவுரிலம வழங்கபெட்ட 

ெினன்ரான 3 வரு்டங்களுககு உங்களுக்கரான நிதிரீதி�ரான ஆத்லவ 

உங்கல்ளப பெராறுபயெற்றவர் த் யவணடும. அ்நத 3 வரு்ட பெராறுபயெற்றல் 

்கராைததுககும, உங்கல்ளப பெராறுபயெற்றவர் உங்கல்ளத பதரா்டர்்நது ெ்ராமரிக்க 

முடி�ராமல் அல்ைது ெ்ராமரிக்கராமல் இரு்நதரால் உங்கல்ளப ெ்ராமரிபெதற்்கரா்க 

நீங்கள சமூ்க உதவிககு விணணபெிக்கைராம. 

நீங்கள பெராறுபயெற்ற உங்களுல்ட� துலணவரு்டனரான உங்களுல்ட� உறவு 

முறி்நதராலும, 3- வரு்டப பெராறுபயெற்றல் ்கராைம முடியும வல்ககும 

உங்களுல்ட� துலணவருககு நீங்களதரான நிதிரீதி�ரா்கப பெராறுபபுள்ளவர் 

எனெலத அறி்நதிருங்கள. அ்நத 3 வரு்ட பெராறுபயெற்றல் ்கராைததில் அவன 

அல்ைது அவள சமூ்க உதவிககுப யெரானரால் நீங்கள ஒனறரா்க 

இல்ைராவிட்டராலும கூ்ட, இ்நதப ெணதலத அ்சராங்கததுககு நீங்கள  

அயந்கமரா்க திருபெிச் பசலுதத யவணடி�ிருககும. 
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குடிவ்வு, அ்கதி மற்றும தகுதிநிலை�ற்ற நிலை்க்ளிலுள்ள பெண்களுக்கரான 
 குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்கள

அகதிகள் மற்றும ்பாதுகாப்புத ததமவப்்படுதவார
நீங்கள ்கன்டராவில் இருபெது்டன, அங்ீக்கரிக்கபெட்ட ஒரு அ்கதி�ரா்க  

அல்ைது ெராது்கராபபுத யதலவபெடும ஒருவ்ரா்க நீங்கள இரு்நதரால், 

உங்களுல்ட� உறவு முறிவல்ட்நது விட்டது எனெதற்்கரா்க ்கன்டராவில்  

இரு்நது உங்கல்ள பவ்ளிய�ற்ற முடி�ராது. 

உங்களுல்ட� துலணயு்டன உங்களுல்ட� அ்கதிக ய்கராரிகல்கல� நீங்கள 

சமர்பெிததிருபெது்டன, அ்நத உறலவ முறிக்கவும நீங்கள விருமெினரால், அ்கதி 

விசரா்லணககு முனெரா்க உங்களுல்ட� துலண�ின ய்கராரிகல்க�ிைிரு்நது 

உங்களுல்ட�லத யவறராக்கக கூடி�தரா்க இருக்கைராம. இபெடிச் பசயவதற்கு 

உங்களுகப்கன ஒரு சட்டதத்ணில� நீங்கள நி�மிக்க யவணடும. 

உங்களுல்ட� துலணவ்ரால் நீங்கள துனபுறுததபெடடிரு்நதரால், ஏதராவது 

ெததி்ங்க்ளில் ல்கப�ராபெமிடுமெடி நீங்கள வற்புறுததபெடடிரு்நதரால் அல்ைது 

உங்களுல்ட� துலணவருகய்கரா அல்ைது உங்களுல்ட� பசரா்நத நராடடிலுள்ள 

குடுமெ அங்கததவர்்களுகய்கரா நீங்கள ெ�பெட்டரால் உங்களுல்ட� 

சட்டதத்ணிககு அலத நீங்கள பசரால்ையவணடும. 

உங்களுல்ட� அ்கதிக ய்கராரிகல்க ஏற்றுகப்கராள்ளபெ்டராவிட்டரால், தீர்மரானம ெற்றி 

அ்கதி யமனமுலற�டீடுப ெிரிவுககு (RAD) நீங்கள யமனமுலற�டீு பசய�க 

கூடி�தரா்க இருக்கைராம. யமனமுலற�டீு பசயவதற்கும உங்களுல்ட� 

ெததி் ங்கல்ளச் சமர்பெிபெதற்கும மி்கவும குறு்கி� ்கராை அவ்கராசயம உணடு. RAD 

ஐ அ்கதிக ய்கராரிகல்க�ரா்ளர்்கள அலனவரும அணு்க முடி�ராது. உதரா்ணததுககு, 

குறிபெி்டபெட்ட (ெராது்கராபெரான) நராடு்கல்ளப ெிறபெி்டமரா்கக (DCO) ப்கராண்ட 

ஒருவ்ரா்க நீங்கள இரு்நதரால் RAD ககு யமனமுலற�டீு பசய� முடி�ராது. 

கு்றிப்்பிடப்்படட (்பாதுகாப்்பாை) ்பி்றப்்பிட நாடுகள் (DCO) என அலழக்கபெடும, 

“ெராது்கராபெரானலவ” என அ்சராங்கம ்கருதும நராடு்க்ளின ெடடி�ல் ஒனலற 

அ்சராங்கம உருவராக்கியுள்ளது. ஒரு DCO வில் இரு்நது நீங்கள வ்நதீர்்க்ளரா 

எனக ்கண்டறிவது முக்கி�மரானது, ஏபனனில் உங்களுல்ட� ய்கராரிகல்க 

ஏற்றுகப்கராள்ளபெ்டராவிட்டரால், DCO வில் இரு்நது வரும ஒரு அ்கதிக 

ய்கராரிகல்கக்கரான ்கராையந்ம மி்கவும குறு்கி�து அதது்டன உங்களுககு 

இருககும பதரிவு்களும மடடுபெடுததபெட்டலவ. முடியுமரான வில்வில் 

நீங்கள இது ெற்றி ஒரு குடிவ்வுச் சட்டதத்ணியு்டன ்கலதக்க யவணடும. 
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ஒன்ராறிய�ராவில் உள்ள பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்டம

்டடபூரவமாை எநதத தகுதிநிமையும இல்ைாமம
சட்டபூர்வமரான தகுதிநிலை இல்ைராமல் நீங்கள ்கன்டராவில் இருக்கைராம. ஒரு 

வருல்க�ரா்ள்ரா்க அல்ைது மராணவ்ரா்க உங்களுககுக ்கில்டதத நுலழவு 

அனுமதி ்கராைராவதி�ரா்கி�ிரு்நதரால் அல்ைது உங்களுல்ட� அ்கதிக ய்கராரிகல்க 

நி்ரா்கரிக்கபெடடிரு்நதரால் அல்ைது இ்நத நராடடுககுள சட்டவிய்ராதமரா்க நீங்கள 

வ்நதிரு்நதரால், இது ந்டக்கைராம. அலனததுப பெண்களுககும உள்ளது யெரால் 

அயத குடுமெச் சட்ட உரிலம்கள உங்களுககும இரு்நதராலும கூ்ட, குடிவ்வு 

அதி்கராரி்க்ளின ்கவனததுககு நீங்கள உடெட்டரால், நீங்கள நராடு ்க்டததபெ்டைராம. 

உளளூர்ப பெண்கள அலமபபு்கள அல்ைது பெண்கள ்கராபெ்கங்க்ளில் நீங்கள 

உதவி பெறககூடி�தரா்க இருக்கைராம.

உங்களுல்ட� துலணவரின அல்ைது உங்களுல்ட� பசரா்நத நராடடிலுள்ள 

குடுமெ அங்கததவர்்க்ளின தீஙகுககு நீங்கள ெ�பெட்டரால் அ்கதிக ய்கராரிகல்க 

ஒனலறச் சமர்பெிககும சராததி�ம ெற்றி உங்களுல்ட� சட்டதத்ணியு்டன 

நீங்கள ்கலதக்க யவணடும.

மைிதா்பிமாைம மற்றும இரககததின அடிப்்பமடயிைாை  
(H மற்றும C) விண்ணப்்பம
உங்களுககு சட்டபூர்வமரான தகுதிநிலை இல்லை அல்ைது உங்களுல்ட� 

குடிவ்வு நிலை அெரா�ததில் இருக்கிறது எனறரால், மைிதா்பிமாைம மற்றும 

இரககததின அடிப்்பமடயிைாை (H மற்றும C) விண்ணப்்பதமத ஒரு 

பதரிவரா்கக ்கருதைராம. ்கன்டராவில் இருபெதற்்கரான அனுமதில� 

அ்சராங்கததி்டம ய்கடெதற்கு, H மற்றும C விணணபெம ஒனறு வியச்டமரான 

சூழ்நிலை்க்ளில் ெ�னெடுததபெடு்கினறது. H மற்றும C விணணபெம  

ஒனலறச் சமர்பெிபெது நராடு ்க்டததபெடுவதிைிரு்நது உங்கல்ளப ெராது்கராக்க 

மராட்டராது. முடியுமரான வில்வில் சட்டபூர்வமரான ஆயைராசலனல� நீங்கள 

பெற்றுகப்கராள்ள யவணடும. உங்களுல்ட� நிலைலமககு ஏற்ெ யவறுவல்க�ரான 

குடிவ்வுக ய்கராரிகல்க்கள உங்களுககுப பெராருததமரானலவ�ரா்க இருக்கைராம. 

உங்களுல்ட� உறவில் துனபுறுததல் இரு்நதிரு்நதரால், உங்களுககு எனன 

ந்ட்நதது எனெலத உங்களுல்ட� விணணபெததில் பசரால்ை யவணடும. 
H மற்றும C விணணபெம ஒனறில் ய்கட்கபெ்டககூடி� சிை ய்களவி்க்ளராவன:
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குடிவ்வு, அ்கதி மற்றும தகுதிநிலை�ற்ற நிலை்க்ளிலுள்ள பெண்களுக்கரான 
 குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்கள

• ்கன்டராவில், உங்களுககு பநருக்கமரான பதரா்டர்பு்கள உள்ளதரா?

• உங்களுககு நீங்கய்ள நிதிரீதி�ரான ஆத்வு ப்கராடுக்க முடியுமரா? 

•  உங்களுல்ட� பசரா்நத நராடடுககு நீங்கள திருமெிச் பசனறரால்  

்கணிசமரான இ்டர்்கல்ள நீங்கள எதிர்ப்கராள்ள யவணடுமரா?

H மற்றும C விணணபெததரால் ெராதிக்கபெடும அலனததுப ெிளல்ள்கல்ளயும 

கூ்ட, அவர்்கள ்கன்டராவில் ெிற்நதிரு்நதரால் எனன, ெிறக்கராவிட்டரால் எனன, 

குடிவ்வு அதி்கராரி்கள ்கருததில் ப்கராள்ள யவணடும. 

உங்களுல்ட� அ்கதிக ய்கராரிகல்க ெற்றி� தீர்மரானததுக்கரா்க நீங்கள 

்கராததிரு்நதரால், H மற்றும C விணணபெதலத நீங்கள சமர்பெிக்க முடி�ராது. 

உங்களுல்ட� அ்கதிக ய்கராரிகல்க ஏற்றுகப்கராள்ளபெ்டராவிட்டரால், ெினவரும 

்கரா்ணங்க்ளரால் உங்களுல்ட� வராழ்கல்க ஆெததில் இருக்கினறது என 

உங்க்ளரால் ்கராட்ட முடியுமரானதரா்க இரு்நதரால் அனறி, உங்களுல்ட� 

ய்கராரிகல்கல� நி்ரா்கரிதத தீர்மரானம வழங்கபெட்ட தி்கதி�ிைிரு்நது 12 
மராதங்களுககு H மற்றும C விணணபெதலத நீங்கள சமர்பெிக்க முடி�ராது.

•  உங்களுல்ட� பசரா்நத நராடு உங்களுககுத யதலவ�ரான ஆய்ராக்கி� 

அல்ைது மருததுவக ்கவனிபலெத த் முடி�ராது; அல்ைது

•  ்கன்டராவிைிரு்நது உங்கல்ள பவ்ளிய�ற்றுவது ஒரு ெிளல்ள�ில் 

எதிர்மலற�ரான ஒரு வில்ளலவ ஏற்ெடுததும. இ்நதப ெிளல்ள 

உங்களுல்ட� ெிளல்ள�ரா்க இருக்க யவணடும எனெதில்லை – இது 

உங்களு்டன ஒரு உறவிலுள்ள மற்றும உங்க்ளின பவ்ளிய�ற்றததரால் 

யந்டி�ரா்கப ெராதிக்கபெடும ஒரு ெிளல்ள�ரா்க இருக்கைராம. 

உங்களுல்ட� நிலைலமககு எது சிற்நத பதரிவு என நீங்கள தீர்மரானிபெதற்கு 

ஒரு சட்டதத்ணி உதவைராம.  

வடீடு வனமும்றயும துனபுறுததலும 
ெை ்கரா்ணங்களுக்கரா்க உறவு்கள முறிவல்ட்கினறன. அ்நதக ்கரா்ணங்க்ளில் 

ஒனறரா்க, உங்களுல்ட� துலணவரின வனமுலற அல்ைது துனபுறுததல் 

இருக்கைராம. உங்களுல்ட� துலணவ்ரால் அல்ைது குடுமெ அங்கததவ்ரால் 

நீங்கள துனபுறுததபெட்டதரா்க குடிவ்வு அதி்கராரி்களுககு நீங்கள பசரானனரால், 

்கன்டராவில் இருபெதற்்கரான உங்களுல்ட� குடிவ்வு விணணபெதலத அவர்்கள 

பச�ல்முலறபெடுததும யெராது, அலத அவர்்கள ்கருததில் ப்கராள்ளயவணடும. 
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ஒன்ராறிய�ராவில் உள்ள பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்டம

உங்களுல்ட� துலணவர் ஒரு வனமுலற�ரா்ளர் அல்ைது துனபுறுததுெவர் 

எனறரால் யமைதி்க த்கவல்்களுககு, தராக்கபெட்ட பெண்களுக்கரான உதவித 

பதராலையெசி இலணபெிலன (assaulted Women’s Helpline) அலழயுங்கள:
416-863-0511 
1-866-863-0511 (toll free) 
1-866-863-7868 (TTY) 

உங்களுககு உ்டனடி�ரான ஆெதது இரு்நதரால், ந்கர்்கராவைல்  
(அழுததுங்கள 911) நீங்கள அலழக்க யவணடும. 

நகரகாவைமர ஈடு்படுததுதல்
பெண்கல்ளத துனபுறுததல், ்கன்டராவில் சட்டததுககு விய்ராதமரானது. 

உங்களுல்ட� துலணவர் உங்கல்ளத தராக்கியுள்ளரார் என ந்கர்்கராவைர் 

நமெினரால், அவன அல்ைது அவளுககு எதி்ரா்க குற்றவி�ல் குற்றச்சராடடு 

ஒனலற அவர்்கள தராக்கல் பசயவரார்்கள. அவர்்கள அபெடிச் பசயவலத நீங்கள 

விருமெராவிட்டராலும கூ்ட அவர்்கள குற்றச்சராடல்டத தராக்கல் பசயவரார்்கள. 

உங்களுல்ட� துலணவல் நீங்கள தராக்கியுள்ளரீ்்கள என ந்கர்்கராவைர் 

நமெினரால், நீங்களும குற்றம சராட்டபெ்டைராம. 

உங்க்ளில் குற்றம சராட்டபெ்டராவிட்டராலும கூ்ட, ்கன்டராவில் உங்களுககு 

சட்டபூர்வமரான தகுதிநிலை இல்லை எனெலத ந்கர்்கராவைர், முடிககுரி� 

வக்ீகல் (அ்சராங்கச் சட்டதத்ணி) அல்ைது நீதிமனற அதி்கராரி ்கணடுெிடிதது, 

குடிவ்வு அதி்கராரி்களுககு அறிவிக்கைராம. அபெடி ந்ட்நதரால் நீங்கள 

தடுததுலவக்கபெடடு, நராடு்க்டததபெ்டைராம.

நீங்கள ஒரு நி்்நத் வதிவி்டவரா்ள்ரா்க இரு்நதராலும கூ்ட, ஒரு குற்றவி�ல் 

தண்டலன ஒரு நெரின குடிவ்வு தகுதிநிலைல�ப ெராதிக்கைராம அதது்டன 

நராடு ்க்டததலுககு வழிவகுக்கைராம. குறிதத சிை குற்றங்கள நிரூெிக்கபெட்டரால், 

நி்்நத் வதிவி்டவரா்ளர்்கள நராடு்க்டததபெ்டைராம. உங்களுல்ட� துலணவர் 

நராடு்க்டததபெடடிருபெது்டன, அவன அல்ைது அவள உங்கல்ளப 

பெராறுபயெற்கும பச�ல்முலறல� யமற்ப்கராணடிரு்நதரால், உங்களுல்ட� 

குடிவ்வுத தகுதிநிலையும ஆெததுககுடெ்டைராம. ்கனடி�க குடியுரிலம பெற்ற 

ஒருவ்ரா்க நீங்கள இல்ைராமைிருபெது்டன ஒரு குற்றவி�ல் குற்றதது்டனும 

நீங்கள சமெ்நதபெடடிரு்நதரால், ஒரு குற்றவி�ல் சட்டதத்ணி மற்றும ஒரு 

குடிவ்வுச் சட்டதத்ணி, இருவரி்டமும உ்டனடி�ரா்க சட்டபூர்வமரான 

ஆயைராசலனல�ப பெற்றுகப்கராள்ள யவணடும. 
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குடிவ்வு, அ்கதி மற்றும தகுதிநிலை�ற்ற நிலை்க்ளிலுள்ள பெண்களுக்கரான 
 குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்கள

குடிவரவாளர நிமையிலுள்ள ப்பணகளுககாை 

ஏமைய குடும்பச ்டட விவகாரஙகள்
நீங்களும உங்களுல்ட� துலணவரும இனபனராரு நராடடிைிரு்நது ்கன்டராவுககு 

வ்நதிருபெது்டன, நீங்கள ெிரியும யெராது, நீங்கய்ளரா அல்ைது உங்களுல்ட� 

துலணவய்ரா ்கன்டராலவ விடடு பவ்ளிய�ற முடிவுபசயதரால் குடுமெச் சட்ட 

விவ்கரா்ங்கள யமலும சிக்கைரானதரா்க அலம�ைராம. 

்ீகழ்வரும பெராதுவரான ெி்ச்சிலன்கல்ள நீங்கள எதிர்ப்கராள்ளைராம: 

• ெிளல்ள்களு்டன இ்டமமராறல்

• ெிளல்ள்களு்டன யெராககுவ்ததுச் பசயதல்

• ெிளல்ளல�க ்க்டததல்

• ஒன்ராறிய�ராவுககு பவ்ளிய� வராழும ஒருவரி்டம நிதி ஆத்லவப பெறல்

ெிளல்ள்களு்டன இ்டமமராறல், ெிளல்ள்களு்டன யெராககுவ்ததுச் பசயதல் 

அல்ைது ெிளல்ளல�க ்க்டததல் ெற்றி� யமைதி்க த்கவல்்களுககு 

“ெிளல்ளக்கரான பெராறுபபு மற்றும அணு்கல்” எனும எங்களுல்ட� 

ல்கய�டல்டப ெராருங்கள 

நிதி ஆத்லவப பெறல் ெற்றி� யமைதி்க த்கவல்்களுககு, “ெிளல்ளக்கரான 

ஆத்வு” மற்றும “வராழ்கல்கததுலணக்கரான ஆத்வு” எனும எங்களுல்ட� 

ல்கய�டல்டப ெராருங்கள.

• இதில் பசரால்ைபெடடுள்ள அெிபெி்ரா�ங்கள 
FLEW ன அெிபெி்ரா�ங்கள ஆகும. இலவ 
மரா்கராணததின அெிபெி்ரா�ங்க்ளரா்க இருக்க 
யவணடி� அவசி�மில்லை.

• Law Foundation of Ontario நிதி உதவி 
அ்ளிககும அயத யவல்ள�ில் இ்நத பவ்ளி�டீடின 
உள்ள்டக்கம, Foundation ன அெிபெி்ரா�ங்க்ளரா்க 
இருக்க யவணடி� அவசி�மில்லை.

பநருக்கமரான உறவு ஒனறு முறியும யெராது வனமுலறக்கரான ஆெதது அதி்க்ளவில் உணடு. உங்களுககு உ்டனடி ஆெதது 

இரு்நதரால், 911 ஐ அலழயுங்கள. நீங்கய்ளரா உங்களுககுத பதரி்நதவய்ரா ஆெததில் இரு்நதரால் உதவி பெறுவது ெற்றி� 

த்கவல்்களுககு FLEW இலண�தத்ளதலதப ெரார்லவ�ிடுங்கள.

ஒன்ராறிய�ராவில் வராழும ெிப்ஞ் யெசும பெணணரா்க நீங்கள இரு்நதரால், குடுமெ சட்ட நீதிமனற பச�ல்முலற்க்ளின 

யெராது ெிப்ஞ் பமராழிச் யசலவ்கல்ள அணுகுவதற்கு உங்களுககு உரிலம உணடு. உங்களுல்ட� உரிலம்கள ெற்றி�  

யமைதி்க விெ்ங்களுககு, ஒரு சட்டதத்ணில�, ஒரு சமூ்க சட்ட லம�தலத அல்ைது Femaide ஆத்வு இலணபலெ 
1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082 ல் பதரா்டர்பு ப்கராளளுங்கள.  

ெிப்ஞ்சில் யசலவ்கல்ள எபெடி அணுகுவது எனெது ெற்றி� யமைதி்க விெ்ங்கல்ள www.onefamilylaw.ca  
அல்ைது www.undroitdefamille.ca ல் நீங்கள ெரார்க்கைராம.



ஆஙகிைததில் உள்ள குடும்பச ்டட விடயஙகள்* 
  1.  மு்ணெராடடுக்கரான மராற்றுத தீர்மரானமும குடுமெச் சட்டமும 

(TML 001)

  2. ெிளல்ளப ெராது்கராபபும குடுமெச் சட்டமும (TML 002)

  3. ெிளல்ளக்கரான ஆத்வு (TML 003)

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

  5. ெிளல்ளக்கரான பெராறுபபும அணு்கலும (TML 005)

  6. குடுமெ ஒபெ்நதங்கள (TML 006)

  7. குடுமெச் சட்ட மததி�ஸதம (TML 007)

  8.  குடிவரவாளர, அகதி மற்றும தகுதிநிமையற்்ற 

நிமைகளிலுள்ள ப்பணகளுககாை குடும்பச ்டட 

விவகாரஙகள் (TML 008)

  9.  உங்களுல்ட� குடுமெச் சட்டப ெி்ச்சிலனககு உதவி யத்டல் 
(TML 009)

10. குடுமெச் சட்டததில் பசராதது ெிரிக்கபெடும விதம (TML 010)

11. திருமணமும விவரா்க்ததும (TML 011)

12. வராழ்கல்கத துலணக்கரான ஆதரா்ம (TML 012)
* இ்நதக ல்கய�டு ெை வடிவங்க்ளிலும பமராழி்க்ளிலும ்கில்டக்கினறது. யமைதி்க விெ்ங்களுககு த�வுபசயது 

www.onefamilylaw.ca ஐப ெரார்லவ�ிடுங்கள. உங்களுல்ட� குடுமெச் சட்ட உரிலம்கல்ள நீங்கள 

வி்ளங்கிகப்கராளவதற்கு உதவும யமைதி்க வி்ட�ங்கல்ளயும இ்நத இலண�தத்ளததில் நீங்கள ெரார்க்கைராம.


