
10 
ஒன்ராறிய�ராவில் உள்ள பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்டம

குடுமெச் சட்டத்ில் பசராததுப் 
ெிராிக்கப்ெடும வி்ம

அனனவரும பெண்கள.  
ஒரு குடுமெச் சட்டம.

உங்களுன்ட� உராினை்கன்ள அறியுங்கள.
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குடுமெச் சட்டத்ில் பசராததுப் 
ெிராிக்கப்ெடும வி்ம
சட்டமசரார்ந் வி்ட�ங்க்ளின அடிப்ென்ட வி்ளக்கதன் 
உங்களுககுத ்ருவய் இ்ந்க ன்கய�டடின ய�ராக்கைராகும. 
்னிப்ெட்ட சட்டபூரவ ஆய�ராசனனன� ைற்றும உ்வின�  
இது ெி்்ியீடு பசய�ைராட்டராது. குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்க்ளில் 
�ீங்கள சமெ்ந்ப்ெடடிரு்ந்ரால், உங்களுககுள்ள ப்ராிவு்கன்ள 
வி்ளங்கிகப்கராளவ்ற்கும உங்களுன்ட� உராினை்கன்ளப் 
ெராது்கராப்ெ்ற்கும முடியுைரான வின்வில் சட்டபூரவ உ்வின�ப் 
பெற்றுகப்கராள்ல் ெராி்நதுன்க்கப்ெடு்கினறது. குடுமெச் 
சட்ட சட்டத்்ணி ஒருவன் எப்ெடிக ்கண்டறிவது ைற்றும 
அவருககு எப்ெடிக ்கட்டணம பசலுததுவது எனெது ெற்றி� 
யை�்ி்க விெ்ங்களுககு, “உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்டப் 
ெி்ச்சினன்களுககு உ்வி ய்்டல்” எனற எங்களுன்ட� 
ன்கய�டன்டப் ெராருங்கள. “குடுமெ ஒப்ெ்ந்ங்கள  
(Domestic Contracts)”, எனெது ெற்றி� எங்களுன்ட� 
ன்கய�டன்டயும �ீங்கள வராசிக்க விருமபுவது்டன, “குடுமெச் 
சட்ட சட்டத்்ணி ஒருவன்க ்கண்டறி்ல்”, “்ிருைணைரான 
ைற்றும இனண்நதுவராழும ெங்கரா்ளர்க்ளின பசராததுராினை்கள 
ைற்றும ்க்டனை்கள”, ைற்றும ஏனன� குடுமெச் சட்ட 
வி்ட�ங்க்ளி�ரான எங்களுன்ட� இனண�க ்கருத்்ஙகு்கன்ளப் 
ெராரப்ெ்ற்கும �ீங்கள விருமெககூடும. இ்ந் ஆ்ரா்வ்ளங்கள 
�ராவும எங்களுன்ட� இனண�த்்ளத்ில் உள்ளன:  
www.onefamilylaw.ca.

�ீங்களும உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளரும ெிராியும யெராது, 
உங்க்ளி்டம இரு்ந் குடுமெ உன்டனை்க்ளில் என், எவர 
எடுப்ெது எனென் �ீங்கள ்ீரைரானிக்க யவணடும. வீடு, ்கரார, 
்னிப்ெட்ட ைற்றும வீடடுப் பெராருள்கள, ஓயவூ்ி�ம, வங்கிக 
்கணககு்கள, ஏனன� மு்லீடு்கள யெரானற ஒருவருககுச் 
பசரா்ந்ைரான அனனததும உன்டனை்கள எனப்ெடும. 
உன்டனை்கள, பெராறுப்பு்கன்ளயும/்க்டன்கன்ளயும (debts) 
உள்ள்டககு்கினறது. ்க்டன வராங்கி� ெணதன்த ்ிருமெச் 
பசலுததும உறு்ிபைராழிய� பெராறுப்பு ஆகும. வீடடின ைீ்ரான 
அ்டைரானக ்க்டன (mortgage), ்கரார குத்ன்கக ்க்டன (lease) 
ைற்றும ்க்டனஉ்வின�யும (loan) பெராறுப்பு உள்ள்டக்க�ராம.
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்கராணி, வரத்்கம, வங்கிக ்கணககு்கள, மு்லீடு்கள யெரானற 
சி� உ்டனை்க்ளின பெறுை்ி ்கரா�தது்டன ைராற�ராம. குடுமெ 
உ்டனை்கன்ளப் ெங்கரா்ளர்கள ெிராிககுமயெராது, ்ராங்கள இனி 
ஒனறுயச் ைராடய்டராம எனத ப்ராி்ந்�ின��ில் அவர்கள ெிராி்ந் 
�ரா்ளனறு இரு்ந் உ்டனை�ின ெணப் பெறுை்ின�, உ்டனை�ின 
பெறுை்ி�ரா்கப் பெராதுவரா்கப் ெ�னெடுதது்கினறனர.

ெங்கரா்ளர்கள ெிராியும யெராது, அவர்களுன்ட� 
உறவினயெராது அவர்களுககு இரு்ந் உ்டனை்கன்ளப் 
ெிராிப்ெ்ற்ப்கன சட்டராீ்ி�ரான வி்ிமுனற்கள இருக்கினறன. 
குடுமெ உ்டனை்கன்ளப் ெிராிப்ெ்ற்்கரான வி்ிமுனற்கள 
ைி்கவும சிக்க�ரானனவ�ரா்க இருக்க�ராம. இத்ன்க� 
�ி�னைப�ரானறில் �ீங்கள இரு்ந்ரால், குடுமெச் சட்டச் 
சட்டத்்ணி ஒருவராி்டம சட்டராீ்ி�ரான ஆய�ராசனன பெறு்ல் 
ெராி்நதுன்க்கப்ெடு்கினறது.

ஒன்ராறிய�ராவில், ெங்கரா்ளர்கள ெிராியும யெராது, 
அவர்களுன்ட� உ்டனை்கள ெிராிக்கப்ெடும வி்ம, அவர்கள 
சட்டப்ெடி ்ிருைணைரானவர்க்ளரா இல்ன��ரா எனெ்ில் 
்ங்கியுள்ளது. ்ிருைணைரான ்மெ்ி்கள ெிராி்ந்ரால், 
அவர்களுன்ட� குடுமெ உ்டனை்க்ளின பெறுை்ி 
இ�ல்ெரா்கயவ ெங்கி்டப்ெடும. இனண்நது வராழும, ஆனரால் 
சட்டப்ெடி ்ிருைணம பசய�ரா் ்மெ்ி்களுககு, ெங்கி்டப்ெட்ட 
உ்டனை்க்ளில் சி� உராினை்கள இருக்க�ராம, ஆனரால் இ்ந் 
உராினை ்ரானரா்க அவர்களுககுக ்கின்டக்க ைராட்டராது, இன் 
�ீ் ிைனறம ீ்ரைரானிக்க யவணடி�ிருக்க�ராம.

்ிருைணைரான ்மெ்ி்க்ளின்டய� உ்டனை்கள 
ெிராிக்கப்ெடும வி்ம 
்ிருைணதன் ஒரு பெராரு்ளரா்ரா் கூட்டராணனை�ரா்கச் சட்டம 
ெராரப்ெது்டன, ்ிருைணைரான துனணவர்கள இருவரும 
உறவு, �ி்ி ைற்றும ெிற வழி்க்ளில் சைைரான ெங்க்ளிப்புச் 
பசய்ிருக்கினறரார்கள என அனுைரானிக்கினறது. ்ிருைணைரான 
்மெ்ி்கள ெிராியுமயெராது, ்ிருைண ெ்ந்த்ில் இரு்ந்யெராது 
பெற்றுகப்கராண்ட அய்யவன்ள�ில் ெிராியுமயெராதும 
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பசரா்ந்ைரா்க னவத்ிருககும உ்டனை்கள �ராவற்னறயும 
சைைரா்கப் ெங்கி்ட யவணடும எனெய் பெராது வி்ி�ராகும. 
பெராதுவரா்க, துனணவர்கள ஒவபவராருவரும ்ங்களுன்ட� 
பசரா்ந் உ்டனை்கன்ள ்ராங்கய்ள னவத்ிருப்ெரார்கள, 
ஆனரால் ்ிருைண ெ்ந்த்ினயெராது அவர்களுன்ட� அ்ந் 
உ்டனை�ின பெறுை்ி அ்ி்கராித்ிரு்ந்ரால், அ்ற்கு �ரார ெணம 
பசலுத்ினரால் எனன, அ்ந் உ்டனை�ில் எவருன்ட� பெ�ர 
சட்டராீ்ி�ரா்க இரு்ந்ராப�னன, அ்ந் அ்ி்கராிப்பு ெங்கி்டப்ெ்ட 
யவணடும. இன்ச் பசயவ்ற்கு, பெராதுவரா்க, ஒரு துனணவர, 
ைற்றத துனணவருககு, “சைப்ெடுத்ல் ப்கராடுப்ெனவு”, என 
அனழக்கப்ெடும ெணதன்ச் பசலுத் யவணடும. இ்ந்ச் 
சைப்ெடுத்ல் ்கட்டணதன்க ்கண்டறி� உ்வும ெடிமுனற்கள 
்கீயழ வி்ளங்கப்ெடுத்ப்ெடடுள்ளன. 

குடுமெ உ்டனை்கன்ளப் ெிராிப்ெ்ற்்கரான  
�ன்டமுனற எனன?
்ிருைணம பசய் ்மெ்ி்களுக்கின்டய� குடுமெ உ்டனைன�ப் 
ெிராிககும �ன்டமுனற சைப்ெடுத்ல் என அனழக்கப்ெடு்கிறது. 
இ்ந்ச் சைப்ெடுத்ல் �ன்டமுனற�ில் இ்ணடு ெி்்ரான  
ெடி்கள உள்ளன.

ெடிமுனற 1: �ி்க் குடுமெ உ்டனை்கன்ளக ்கணித்ல் (NFP)
துனணவர்கள ஒவபவராருவரும ்ங்களுன்ட� அனனததுச் 
பசரா்ந் உ்டனை்க்ளிலிரு்நதும அவர்களுன்ட� 
பெராறுப்புக்கன்ளக(்க்டனன) ்கழித்ரால் வரும பெறுை்ின�க 
்கணிக்க யவணடும. அது �ி்க் குடுமெ உ்டனை (NFP) என 
அனழக்கப்ெடும. 

இன்ச் பசயவ்ற்கு, துனணவர்கள ஒவபவராருவரும 
மு்லில், அவர்களுன்ட� ்ிருைணத்னறு அவர்களுன்ட� 
உ்டனை்க்ளிலிரு்நது அவர்களுன்ட� பெராறுப்புக்கன்ளக (்க்டனன) 
்கழித்ரால் வரும பெறுை்ின�யும ெினனர ெிராியுமயெராது 
அவர்களுன்ட� உ்டனை்க்ளிலிரு்நது அவர்களுன்ட� 
பெராறுப்புக்கன்ளக (்க்டனன) ்கழித்ரால் வரும பெறுை்ின�யும 
்கணிக்க யவணடும. �ி்க் குடுமெ உ்டனைக ்கணிப்னெ 
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பூரத்ிபசயவ்ற்கு, ெிராியுமயெராது அவர்களுன்ட� அனனதது 
உ்டனை்க்ளிலிரு்நதும அவர்களுன்ட� பெராறுப்புக்கன்ளக 
(்க்டனன) ்கழித்ரால் வரும பெறுை்ி�ிலிரு்நது அவர்களுன்ட� 
்ிருைணத்னறு அவர்களுன்ட� உ்டனை்க்ளிலிரு்நதும 
அவர்களுன்ட� பெராறுப்புக்கன்ளக ்கழித்ரால் வரும 
பெறுை்ின�க ்கழிக்க யவணடும. உ்ரா்ணததுககு:

துணவர A – பைராத் உ்டனை்க்ளிரு்நது 
பெராறுப்பு்கன்ள/்க்டன்கன்ளக ்கழித்ல் 
ெிராியும ்ி்க்ி�ில்:    $120,000
்ிருைணைரான ்ி்க்ி�ில்:   $50,000
ெிராியும ய�்ம – ்ிருைண ய�்ம = $70,000
துணவர A �ின, �ி்க் குடுமெ  
உ்டனை (NFP) = $70,000

துணவர B – பைராத் உ்டனை்க்ளிரு்நது 
பெராறுப்பு்கன்ள/்க்டன்கன்ளக ்கழித்ல்
ெிராியும ்ி்க்ி�ில்:    $45,000
்ிருைணைரான ்ி்க்ி�ில்:    $25,000
ெிராி்ல் ய�்ம – ்ிருைண ய�்ம = $20,000
துணவர B �ின, �ி்க் குடுமெ  
உ்டனை (NFP) =    $20,000

ெடிமுனற 2: குடுமெ உ்டனை்க்ளின அ்ி்கராிப்னெச்  
சைைரா்கப் ெ்கிர்ல் 
துனணவர்கள ஒவபவராருவரும ்ங்களுன்ட� பசரா்ந் �ி்க் 
குடுமெ உ்டனைன�க (NFP) ்கணித் ெினனர, அ்ி்கைரான 
�ி்க் குடுமெ உ்டனைன�க ப்கராண்ட துனணவர அ்ில் 
ப்கராஞசதன் ைற்றத துனணவரு்டன ெ்கி் யவணடும. இ்ந் 
உ்ரா்ணத்ில், $70,000 �ி்க் குடுமெ உ்டனைன�க ப்கராண்ட 
துனணவர A, $20,000 �ி்க் குடுமெ உ்டனைன�க ப்கராண்ட 
துனணவர B உ்டன ப்கராஞசதன்ப் ெ்கி் யவணடும. 

இ்ணடு அ்ளவு்களுககும இன்ட�ிலுள்ள வித்ி�ராசத்ின 
ெரா்ின�த துனணவர A, துனணவர Bககுச் பசலுத் 
யவணடும. இதுயவ சைப்ெடுத்ல் ப்கராடுப்ெனவு ஆகும: 
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சைப்ெடுத்ல் ப்கராடுப்ெனவு – குடுமெ உ்டனை்க்ளின 
அ்ி்கராிப்னெத துனணவர்கள சைைரா்கப் ெங்கி்டல் 
துனணவர A NFP =    $70,000
துனணவர B NFP =    $20,000
துனணவர A – துனணவர B =   $50,000,  
இது குடுமெ உ்டனை்க்ளின அ்ி்கராிப்பு ஆகும. 
$50,000 இ்ண்டரா்கப் ெிராித்ரால் =  $25,000
துனணவர A, சைப்ெடுத்ல் ப்கராடுப்ெனவரா்க 
$25,000 துனணவர Bககுச் பசலுத் யவணடும. 

சி� வழககு்க்ளில், சைப்ெடுத்ல் அ்ளவு �ி�ரா�ைற்ற்ரா்க 
இரு்ந்ரால், �ீ் ிைனறம வித்ி�ராசைரானப்ராரு சைப்ெடுத்ல் 
ப்கராடுப்ெனனவ உத்்வி்டககூடும. உ்ரா்ணததுககு, 
்ிருைணத்ின யெராது துனணவர ஒருவர பெராி� பெராறுப்பு்கன்ள/
்க்டன்கன்ள ைனறத்ிரு்ந்ரால், அல்�து யவணடுபைனறு 
அ்ி்க்ளவரான பெராறுப்பு்கன்ள/்க்டன்கன்ள பெற்றிரு்ந்ரால், அ்ி்க 
ெணம பசலுததுமெடி அவருககு �ீ் ிைனறம உத்்வி்ட�ராம.

பெராது வி்ி்களுக்கரான வி்ிவி�ககு்கள 
i) துனணவர ஒருவருககு உ்டனை்க்ளிலும அ்ி்கைரான 
பெராறுப்பு்கள/்க்டன்கள இருப்ெின எனன �்டககும?
சி� ய�்ங்க்ளில், துனணவர ஒருவராின பெராறுப்பு்கள/
்க்டன்கள, ய�ரைனற�ரான பெறுை்ியுள்ள (பசராததுக்கள 
எனவும அனழக்கப்ெடு்கிறது) உ்டனை்க்ளிலும அ்ி்கைரா்க 
இருககும. அவர்களுன்ட� பெராறுப்பு்கள/்க்டன்கன்ளச் பசலுத் 
யெராதுைரான ெணம, ்ிருைணத்ின முடிவில், அவராி்டம இல்ன� 
எனெது இ்ன பெராரு்ளரா்க�ராம.

சி� யவன்ள்க்ளில், துனணவர ஒருவராின அனனதது 
உ்டனை்க்ளினதும பெறுை்ி ்ிருைண ெ்ந் ்கரா�த்ினயெராது 
குனற்ந்ிருக்க�ராம. அவர்கள ்ிருைணம பசய் ய�்த்ில் 
இரு்ந்ன்வி்ட ்ிருைணத்ின முடிவில், அவராி்டம குனறவரான 
உ்டனை்கள இருக்கினறன எனெது இ்ன பெராரு்ளரா்க�ராம.
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இ்ந் �ின�னை்க்ளில் ஏ்ராவது ஒனறு �்ட்ந்ரால், அ்ந்த 
துனணவராின �ி்க் குடுமெ உ்டனை்களுக்கரான (NFP) 
்கணிப்பீடு, பூச்சி�ைரா்க அல்�து அன் வி்டக குனறவரா்க  
(அது ஒரு ஏ்ிரைனற இ�க்கைராகும) இருககும. 

இப்ெடி�ரான �ின�னை்க்ளின யெராது, சைப்ெடுத்ப்ெட்ட 
ப்கராடுப்ெனனவக ்கணிப்ெ்ற்கு, �ி்க் குடுமெ உ்டனை்களுக்கரான 
(NFP) ்கணிப்பீடு, பூச்சி�ைரா்க அல்�து எ்ிரைனற இ�க்கைரா்க 
இரு்ந்ரால், அ்ந்த துனணவருக்கரான சைப்ெடுத்ல் 
ப்கராடுப்ெனவு, பூச்சி�ம ($0) (எ்ிரைனற�ரா்க இருப்ெ்ற்குப் 
ெ்ி�ரா்க) எனக ப்கராள்ளப்ெடும. இப்ெடிச் பசயவ்ரால், அ்ி்க்ளவு 
உ்டனை்கன்ள னவத்ிருககும துனணவர, ைற்னற� துனணவராின 
்க்டன்கன்ள ் ிருப்ெிச் பசலுததுவ்ற்கு உ்வி பசய� யவணடிய�ரா 
அல்�து �ி�ரா�ைற்ற சைப்ெடுத்ப்ெட்ட ப்கராடுப்ெனனவக 
ப்கராடுக்க யவணடிய�ரா இருக்கைராட்டராது.

ii) குடுமெ வீடு
்ிருைணைரான ்மெ்ி�ினராின வீடு, ைற்னற� அனனதது 
உ்டனை்க்ளிலிரு்நதும வித்ி�ராசைரான்ரா்கக ்கரு்ப்ெடு்கினறது. 
குடுமெ வீடு, ்ிருைணெ்ந் வீடு எனவும அனழக்கப்ெடு்கினறது, 
�ீங்கள ெிராியுமயெராது, இ்ந் வீடடில்்ரான உங்களுன்ட� 
குடுமெம வராழ்்நது ப்கராணடிரு்ந்து. 

்ிருைணெ்ந் ்கரா�த்ினயெராது, துனணவர்கள அ்ந்க 
குடுமெ வீடன்ட வராங்கி�ிரு்ந்ரால், ெிராியுமயெராது அ்ற்கு 
இருககும பெறுை்ின�ச் சைைரா்கப் ெங்கிடடுக ப்கராளவரார்கள. 
்ிருைணைரான ்மெ்ி�ர ெிராியுமயெராது, அ்ந்க குடுமெ 
வீடு சட்டபூரவைரா்க எவருன்ட� பெ�ராில் இரு்ந்ராலுமசராி, 
ெிராியும�ரா்ளனறு இருககும அ்ன முழுப் பெறுை்ின�ச் 
சைைரா்கப் ெங்கிடடுக ப்கராளளும உராினை துனணவர்கள 
இருவருககும உள்ளது. 

சைப்ெடுததும �ன்டமுனற�ிலிரு்நது குடுமெ வீடு வி�க்கி 
னவக்கப்ெ்ட யவணடுபைன �ீங்களும உங்களுன்ட� 
துனணவரும ஒப்ெ்ந்ம (்ிருைண ஒப்ெ்ந்ம அல்�து 
ெிராி்ல் உ்டனெராடு) ஒனறில் ன்கப�ழுத்ிடடிரு்ந்ரால் 
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ைடடுயை, அ்ந்க குடுமெ வீடடின பெறுை்ி சைப்ெடுததும 
ப்கராடுப்ெனவுககுள அ்டங்கைராட்டராது. 

ஆனரால், ்ிருைணத்ின முன, துனணவர்க்ளில் ஒருவருககுச் 
பசரா்ந்ைரா்க அ்ந் வீடு இரு்ந்ிருப்ெது்டன, ெிராியுமயெராதும 
அது குடுமெ வீ்டரா்கவும இரு்ந்ிரு்ந்ரால், அ்ற்கு வியச்டைரான 
வி்ிமுனற்கள உள்ளன. ்ிருைணத்ின முன, அ்ந் வீடன்டச் 
பசரா்ந்ைரா்க னவத்ிரு்ந் துனணவர, ெிராியும�ரா்ளனறு 
இருககும அ்ந் வீடடின பெறுை்ின� ்னனுன்ட� 
�ி்க் குடுமெ உ்டனைன�க (NFP) ்கணிககுமயெராது 
யசரததுகப்கராளவரார ஆனரால் ்ிருைண �ரா்ளனறு பசரா்ந்ைரா்க 
னவத்ிரு்ந் உ்டனை்க்ளில் அ்ந் வீடடின பெறுை்ின�ச் 
யசரததுகப்கராள்ள ைராட்டரார.

துனணவர ஒருவர ்ிருைண ெ்ந்ததுககுள அ்ந் வீடன்டக 
ப்கராணடு வ்ந்ிருப்ெது்டன, ெிராியுமயெராதும அன்ச் 
பசரா்ந்ைரா்க னவத்ிரு்ந்ரால், அ்ந்த துனணவராின �ி்க் 
குடுமெ உ்டனை்கள, பவறுையன ்ிருைண ெ்ந்த்ினயெராது 
பெறுை்ி�ில் ஏற்ெட்ட ைராற்றதன் ைடடுைனறி, வீடடின முழுப் 
பெறுை்ின�யும உள்ள்டககும எனெது இ்ன ்கருத்ராகும. 
சைப்ெடுத்ல் ப்கராடுப்ெனவுக ்கணிப்ெில், இது பெராி�ப்ராரு 
்ராக்கதன் ஏற்ெடுத்�ராம. 

iii) உ்டனை்களுககுள அ்டங்கரா்னவ– அனெ்ளிப்பு்கள  
ைற்றும பூரவீ்க பசராதது 
குடுமெ உ்டனை்கன்ளப் ெிராிப்ெ்ற்்கரான பெராது வி்ி்க்ளில், 
வியச்டைரான அனெ்ளிப்பு்களுககும ெணததுககும சி� 
வி்ிவி�ககு்கள இருக்கினறன. வி்ிவி�ககு்களுக்கரான 
சி� உ்ரா்ணங்கள: அவருன்ட� துனணவர அல்�ரா் 
இனபனராருவராி்டம இரு்நது ஒரு துனணவருககுக ்கின்டத் 
அனெ்ளிப்பு்கள அல்�து ெணம; இனபனராருவருன்ட� ஆயுள 
்கராப்புறு்ி�ிலிரு்நது ்கின்டத் ஆ்ரா�ங்கள; ைற்றும பூரவீ்க 
பசராதது. ஒருவர, உங்களுக்கரா்க விருமெித ்ரும அல்�து 
இற்ந்ெினனர விடடுச் பசல்ெனவ பூரவீ்க பசராதது எனப்ெடும. 
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்ிருைண ெ்ந்த்ின யெராது உங்களுககுக ்கின்டககும இத்ன்க� 
உ்டனை்கள, பெராதுவரா்க “வி்ிவி�க்கரான உ்டனை்கள”, ஆகும, 
இனவ அ்ந்த துனணவராின �ி்க் குடுமெ உ்டனை்கள (NFP) 
்கணிப்ெில் யசரக்கப்ெடுவ்ில்ன� எனெது இ்ன பெராரு்ளராகும. 
்ிருைண்கரா�த்ின யெராது, ஆயுள ்கராப்புறு்ி அல்�து பூரவீ்க 
பசராதது யெரானற அனெ்ளிப்புக்க்ளிலிரு்நது வரும ெணதன் 
�ீங்கள பச�வழித்ரால், அது எவவ்ளவு ெணம எனென்க 
்கணடுெிடிப்ெது சி்ைைராகும, அ்னரால் பச�வழித் அ்ந்ப் 
ெணத்ின அ்ளவுககு அ்ந் �ெராின �ி்க் குடுமெ உ்டனை்கள 
(NFP) ்கணிப்ெில் வி்ிவி�க்க்ளிக்க முடி�ராது. 

ஆனரால், அ்ந் அனெ்ளிப்பு அல்�து பூரவீ்க பசராதது குடுமெ 
வீடன்ட வராஙகுவ்ற்கு அல்�து அன் யைமெடுததுவ்ற்கு 
ெ�னெடுத்ப்ெடடிரு்ந்ரால், அது குடுமெ வீடடின 
பெறுை்ி�ின ஒரு ெங்கரா்க ைராறும, அதது்டன �ி்க் குடுமெ 
உ்டனை்கள (NFP) ்கணிப்ெில் அது உள்ள்டக்கப்ெடும 
எனென் அறி்ந்ிருப்ெது முக்கி�ைராகும.

இனண்நதுவராழும ய�ராடி்க்ளின உ்டனை்கள 
ெிராிக்கப்ெடும வி்ம 
உறபவரானறில் யசர்நது வராழும ய�ராடி்கள, சட்டபூரவைரா்கத 
்ிருைணம பசய�ராைலிருப்ென்த ப்ராிவுபசயயும யெராது, 
“இனண்நதுவராழும (common-law)” ெங்கரா்ளி்கள எனச் சி� 
யவன்ள்க்ளில் அனழக்கப்ெடு்கினறனர. சட்டம ெ� வழி்க்ளில், 
இனண்நதுவராழும உறவு்கன்ள அங்கீ்கராித் யெராதுமகூ்ட, 
்ிருைணைரான ்மெ்ி்கள ெிராியுமயெராதுள்ள குடுமெ உ்டனை்கள 
ெங்கி்டல் ெற்றி� வி்ி்கள ஒன்ராறிய�ராவில் இனண்நதுவராழும 
ய�ராடி்களுககுப் பெராரு்ந்ராது. 

இனண்நதுவராழும உறவில், �ீங்கள ஒவபவராருவரும எ்ந் 
உ்டனை்கன்ளக ப்கராணடுவ்ந்ீர்கய்ளரா, அவற்றுககு �ீங்கள 
பசரா்ந்க்கரா்்ரா்க இருப்பீர்கள. அய் யெரா�, �ீங்கள 
யசர்நது இருககுமயெராது உங்களுன்ட� பசரா்ந்ப் ெணத்ில் 
எனனபவல்�ராம வராங்கினீர்கய்ளரா அவற்றுககு �ீங்கள 
பசரா்ந்க்கரா்்ரா்க இருப்பீர்கள. �ீங்களும உங்களுன்ட� 
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ெங்கரா்ளரும ெிராி்ந்ரால், உ்டனை�ின பெறுை்ி அ்ி்கராிப்னெப் 
ெிராிப்ெ்ற்கு அல்�து ெங்கிடுவ்ற்கு இ�ல்ெரான உராினை 
இருக்கராது. 

இரு்ந்ராலும, �ீங்களும உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளரும யசர்நது 
வராங்கி� உ்டனை உங்கள இருவருககும பசரா்ந்ைரான்ரா்க 
இருககும. �ீங்கள இருவரும ெிராியுமயெராது, இ்ணடு யெருககும 
பெராதுவரான பசரா்ந்ைரா்கவிருககும பசராத்ினனப் ெிராிப்ெ்ற்கு, 
உங்க்ளில் ஒருவர அல்�து �ீங்கள இருவரும விருமெினரால், 
அ்ன பெறுை்ி�ின ஒரு ெகு்ிக்கரான உராினை இருவருககும 
இருககும. இது குடுமெ வீடன்டயும உள்ள்டககு்கினறது. 

i) குடுமெ வீடு
இனண்நதுவராழும உறவிலுள்ள ெங்கரா்ளரார்களுககு, குடுமெ 
வீடடின பெறுை்ின�ப் ெங்கிடடுக ப்கராளவ்ற்கு இ�ல்ெரான 
சை உராினை இருக்கராது. ்மெ்ி்க்ளரா்க �ீங்கள வராழ்்ந் வீடு 
சட்டராீ்ி�ரா்க எவராின பெ�ராில் இருக்கினறய்ரா, அவருகய்க 
அ்ந் வீடு உராித்ரா்க இருககும. 

ii) இனண்நதுவராழல் ஒப்ெ்ந்ங்கள 
�ீங்கள ெிராி்ந்ரால், உ்டனை்கள ைற்றும ்க்டன்கன்ள எப்ெடி 
�ீங்கள ன்க�ராளவீர்கள எனெது ெற்றி� இனண்நதுவராழல் 
ஒப்ெ்ந்ம ஒனனற �ீங்களும உங்களு்டன இனண்நதுவராழும 
ெங்கரா்ளரும எழு் முடியும. இனண்நதுவராழல் ஒப்ெ்ந்ம 
ஒனறு, சட்டராீ் ி�ரான ஒரு ஒப்ெ்ந்ைரா்க இருப்ெ்ற்கு, 
அது எழுத்ில் இருப்ெது்டன, இ்ணடு ெங்கரா்ளர்க்ளராலும 
ன்கப�ராப்ெைி்டப்ெடடிருக்க யவணடும; அதது்டன அ்ந்ப் 
ெங்கரா்ளர்கள ன்கப�ராப்ெைிடுவன்ப் ெராரத் அல்�து அ்ற்குச் 
சராடசி�ரா்க இரு்ந் இனபனராருவரும ன்கப�ராப்ெைிடடிருக்க 
யவணடும. இனண்நதுவராழல் ஒப்ெ்ந்ம ஒனறில் ன்கப�ராப்ெைி்ட 
முனனர, சட்டத்்ணி ஒருவரு்டன ்கன்ப்ெது �ல்�து. 

iii) �ீ்ிைனறததுககுச் பசல்�ல் 
இனண்நதுவராழல் ஒப்ெ்ந்தன்ப் ெினெற்றுமெடி உங்களு்டன 
இனண்நதுவராழ்்ந் ெங்கரா்ளருககு உத்்விடுமெடி �ீ் ிைனறம 
ஒனனற �ீங்கள ய்கட்க முடியும. உங்க்ளி்டம இனண்நதுவராழல் 
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ஒப்ெ்ந்ம ஒனறு இல்�ராைல் இருப்ெது்டன, உங்களுன்ட� 
உ்டனை்கன்ளப் ெிராிககும வி்ம ெற்றி உங்க்ளரால் ஒததுவ் 
முடி�ராவிட்டரால் உங்கள இருவராில் எவ்ராவது �ீ் ிைனறததுககுப் 
யெரா்க�ராம. ்மெ்ி்க்ளரா்க �ீங்கள வராங்கி�வற்றில் ஒரு ெஙன்கத 
்ருமெடி அல்�து அ்ந் உறவினயெராது அ்ந் உ்டனை�ில் 
ஏற்ெட்ட பெறுை்ி அ்ி்கராிப்னெப் ெங்கிடுமெடி �ீ் ிெ்ி 
ஒருவராி்டம �ீங்கள ய்கட்க முடியும. 

இ்ந் வன்க�ரான ்ீரப்னெப் பெறுவ்ற்கு, அ்ந் 
உ்டனை�ின ெ்ராைராிப்புககு அல்�து பெறுை்ி 
அ்ி்கராிப்புககு �ீங்கள ெங்க்ளித்ிருக்கினறீர்கள எனறு 
உங்க்ளரால் �ிரூெிக்கககூடி�்ரா்க இருக்க யவணடும. 
உ்ரா்ணததுககு, உங்களுன்ட� ெங்கரா்ளராின வீடடின 
சி� ்கட்டணச் சீடடுக்கன்ள �ீங்கள பசலுத்ி�்ரா்க 
அல்�து �ீங்கள இ�வசைரா்க யவன�பசயது அவருன்ட� 
வரத்்கத்ிற்கு பெறுை்ி யசரத்்ரா்க உங்க்ளரால் �ிரூெிக்க 
முடி்ந்ரால், உங்களுககுக ப்கராஞசப் ெணம ்கின்டக்க�ராம. 
�ீ்ிைனறததுககுச் பசல்வது ெற்றி �ீங்கள ய�ராசித்ரால், 
சட்டத்்ணி ஒருவரு்டன ்கன்ப்ெது முக்கி�ைராகும. 

குடுமெ வீடடில் இருத்ல் 
குடுமெ வீடடில் �ரார இருக்கப் யெரா்கிறரார்கள, எவ்ரால் அன் 
விற்்க முடியும எனெனவ ெற்றி� வி்ி்களும ெங்கரா்ளர்கள 
சட்டபூரவைரா்க ்ிருைணம பசய்வர்க்ளரா அல்�து 
இனண்நதுவராழும ஒரு உறவில் இரு்ந்வர்க்ளரா எனெ்ில் 
்ங்கி�ிருக்கினறது.

i) ்ிருைணைரான ்மெ்ி்கள
குடுமெ வீடன்ட விற்குமவன்ககும, அல்�து �ீ்ிைனற 
உத்்வு அல்�து ஒப்ெ்ந்ம ஒனறு வருமவன்ககும, 
்ிருைணைரான துனணவர்கள இருவருககும குடுமெ வீடடில் 
இருப்ெ்ற்குச் சை உராினை இருக்கினறது; அ்ந் உ்டனை�ின 
குத்ன்க அல்�து உறு்ி �ராருன்ட� பெ�ராில் இரு்ந்ராலும 
அது பெராருட்டல்�. துனணவர எவரும, ைற்றத துனணவராின 
அனுை்ி இல்�ராைல், பூடடு்கன்ள ைராற்றயவரா, விற்்கயவரா, 
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அ்டைரானம பசய�யவரா, வரா்டன்கககு வி்டயவரா அல்�து 
உளகுத்ன்கககு வி்டயவரா முடி�ராது.

ii) இனண்நதுவராழ்்ந் ்மெ்ி்கள 
குடுமெ வீடு்களுக்கரான வி்ிமுனற்கள இனண்நதுவராழ்்ந் 
்மெ்ி்களுககுப் பெராரு்ந்ராது. அ்ந் உ்டனை�ின 
குத்ன்க�ில் அல்�து உறு்ி�ில் பெ�ர இல்�ராவிடின, அ்ந் 
இனண்நதுவராழ்்ந் ெங்கரா்ளருககு அ்ந்க குடுமெ வீடடில் 
இருக்க இ�ல்ெரா்க உராினை ்கின்ட�ராது. ஒரு ெங்கரா்ளர ைடடுயை 
அ்ந் உ்டனை�ின பசரா்ந்க்கரா்்ரா்க இரு்ந்ரால், ைற்றப் 
ெங்கரா்ளராின அனுை்ி இல்�ராைல், அ்ந் �ெர பூடடு்கன்ள 
ைராற்ற�ராம, விற்்க�ராம, அ்டைரானம பசய��ராம, வரா்டன்கககு 
வி்ட�ராம அல்�து உளகுத்ன்கககு வி்ட�ராம. வீடன்ட 
அல்�து ப்ரா்டரைராடிக ்கடடி்டக குடி�ிருப்னெ �ீங்கள 
வரா்டன்கககு எடுத்ிரு்ந்ரால், குத்ன்க�ில் ன்கப�ராப்ெைிட்ட 
குடி�ிருப்ெரா்ளருககு ைடடும அஙகு ப்ரா்டர்ந்ிருப்ெ்ற்கு 
உராினை இருககும. 

iii) துனபுறுத்ல் இருககும சூழ்�ின�்க்ளில் 
சட்டராீ்ி�ரா்க ்ிருைணம பசய் ்மெ்ி்க்ளில், ெங்கரா்ளர ஒருவர, 
்னககு ைற்றப் ெங்கரா்ளர ்ீங்கினழக்க�ராம எனப் ெ�்ந்ரால், 
அ்ந்ப் ெ�ப்ெடும �ெர, குடுமெ �ீ்ிைனறபைரானறில், குடுமெ 
வீடடினனத ்னி உன்டனை�ராககும உத்்வு ஒனனற ய்கட்க 
முடியும. ்னி உ்டனை எனறரால் ெங்கரா்ளர ஒருவருககு ைடடுயை 
குடுமெ வீடடிலிருக்கவும பூடன்ட ைராற்றவும உராினையுணடு. 
அ்ந் வீடடுககுப் யெராகும உராினை ைற்றப் ெங்கரா்ளிககு 
இல்�ராைல் யெராகும. 

்மெ்ி்களுககுச் பசரா்ந்ைரான வீடடுககுப் பெராதுவரா்க 
்னியு்டனை உத்்வு்கள பெராரு்நதும. இ்ணடு ெங்கரா்ளர்களும 
வீடடின பெறுை்ின�ப் ெங்கி்ட யவணடுபைனற உராினைன�த 
்னியு்டனை ைராற்ற ைராட்டராது. குடுமெ வீடடின உராினைததுவம 
ைற்றும ெங்கி்டப்ெடும பெறுை்ி ெற்றித ்ீரைரானிககும 
்ீரைரானம ஒனறு எடுக்கப்ெடுமவன்்ரான பெராதுவரா்கத 
்னியு்டனை உத்்வு பசல்லுெடி�ராகும.
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இனண்ந்வராழ்கன்க உறவிலுள்ள துனணவர ஒருவர குடுமெ 
வீடடின ்னிப்ெட்ட உ்டனைக்கரான உத்்னவப் பெற முடி�ராது. 

அனனிய�ரான�ைரான துனணவ்ரால், ஒருவர அல்�து 
அவருன்ட� ெிளன்ள்கள துனபுறுத்ப்ெடுவரார்கள எனப் 
ெ�ப்ெடுெவர, அவர ்ிருைணைரா்கி�ிரு்ந்ராப�னன 
இல்ன�ப�னறராப�னன ்கடடுப்ெடுததும உத்்பவரானனற 
குடுமெ �ீ் ிைனறம ஒனறி்டம ய்கட்க முடியும. ெங்கரா்ளர ஒருவன் 
அல்�து அவ்து ெிளன்ள்கன்ள துனபுறுததும ைற்றப் ெங்கரா்ளர, 
அவர்களு்டன ப்ரா்டரபுப்கராள்ளவ்ற்ய்கரா அல்�து அவர்களுககு 
அரு்கில் பசல்�வ்ற்ய்கரா அனுை்ிக்கப்ெ்டைராட்டரார என 
்கடடுப்ெடுததும உத்்வு கூற�ராம. குடுமெ வீடு, ெணி�ி்டம, 
ெரா்டசரான� ைற்றும ெராது்கராக்கப்ெடும ெங்கரா்ளரும ெிளன்ள்களும 
பெராதுவரா்கப் யெராகும இ்டங்க்ளிலிரு்நது வி�்கி�ிருத்ன� இது 
உள்ள்டக்க�ராம. 

்ிருைண ெ்ந்த்ில் இருககும அல்�து ்ிருைண ெ்ந்த்ில் 
இரு்ந் அல்�து யசர்நது வராழும, அல்�து யசர்நது 
வராழ்்ந், ஒருவர, துனபுறுததும ெங்கரா்ளருககு எ்ி்ரா்கக 
்கடடுப்ெடுததும உத்்வு ஒனனறப் பெற முடியும. அவர்கள 
பசரா்ந் வீடடில் இருக்கினறரார்க்ளரா அல்�து வரா்டன்க 
வீடடில் இருக்கினறரார்க்ளரா, உ்டனை�ின சட்டராீ்ி�ரான 
உறு்ி�ில் எவராின பெ�ர இருக்கினறது எனெப்ல்�ராம 
ஒரு பெராருட்டல்�. குடுமெ வீடடுககு �ரார பசரா்ந்க்கரா்ர 
எனெ்ிய�ரா அல்�து வீடடின பெறுை்ி எப்ெடிப் ெங்கி்டப்ெடும 
எனெ்ிய�ரா ்கடடுப்ெடுததும உத்்வு எ்ந்ப் ெரா்ிப்னெயும 
ஏற்ெடுத் ைராட்டராது. 

ஒதுக்கப்ெட்ட �ி�த்ிலுள்ள (Reserves) குடுமெ 
உ்டனை்களுக்கரான வி்ி்கள 
ஒன்ராறிய�ரா அ்சராங்கத்ரால் �ினறயவற்றப்ெட்ட குடுமெச் 
சட்டம மு்ல் குடி்களுககு ஒதுக்கப்ெட்ட �ி�ங்க்ளின, ்கராணி, 
வீடு்கள ைற்றும ்கடடி்டங்களுககுப் பெராரு்ந்ராது. ஆனரால், 
ஒதுக்கப்ெட்ட �ி�ங்களுககுச் பசரா்ந்ைரான ஒரு குழு (Band) 
்ங்களுன்ட� �ி�ங்களுக்கரான ்ங்களுன்ட� பசரா்ந் 
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குடுமெச் சட்டத்ில் பசராததுப் ெிராிக்கப்ெடும வி்ம

flew— Family Law Education for Women

வி்ி்கன்ள னவத்ிருக்கராவிட்டரால், ைத்ி� அ்சராங்கத்ரால் 
�ினறயவற்றப்ெட்ட ஒரு சட்டம, அ்ந் ஒதுக்கப்ெட்ட 
�ி�ங்க்ளிலுள்ள குடுமெச் பசராததுக்களுககும பெராரு்நதும. 

்ிருைணைரான ெங்கரா்ளர்களுககும ஒரு வரு்டததுககு அல்�து 
அ்ற்கும அ்ி்கைரா்க இனண்நதுவராழும ெங்கரா்ளர்களுககும 
ைத்ி� அ்சராங்கச் சட்டம பெராரு்நதும. ஒதுக்கப்ெட்ட 
�ி�ங்க்ளில் குடுமெச் பசராததுக்கள இருககும பூரவீ்ககுடிப் 
பெண்களுககும, பூரவீ்ககுடி அல்�ரா் பெண்களுககும இது 
முக்கி�ைரான்ரா்க இருக்கினறது.

ைத்ி� அ்சராங்கச் சட்டம ெினவருவனவற்னறக கூறு்கினறது:
· உறவின யெராது குடுமெ வீடு, ்கராணி, ைற்றும 

்கடடி்டங்க்ளின அ்ி்கராித் பெறுை்ி�ின 
அன்வராசிக்கரான உராினை இ்ணடு 
ெங்கரா்ளர்களுககும இருக்கினறது;

· ்மெ ி்்கள ெிராி்ந் ெினனர, ெங்கரா்ளர ஒருவருககு வீடு 
பசரா்ந்ைரா்க இரு்ந்ராப�னன, இல்ன�ப�னறராப�னன 
அ்ந்ப் ெங்கரா்ளிககு அ்ந்க குடுமெ வீடடில் இருக்க 
உராினையுணடு எனத ்னித் இருப்புக்கரான உத்்னவ 
�ீ் ிைனறம உத்்வி்ட முடியும;

· அனனிய�ரான�ைரான ெங்கரா்ளர்க்ளின்டய� அல்�து 
வீடடில் வனமுனற இருககுமயெராது, ்ீங்கிலிரு்நது 
ெராது்கராப்ெ்ற்்கரான அவச்்கரா� �ின� இரு்ந்ரால், 
அ்ந்க குடுமெ வீடடில் 90 �ராட்களுககு வராழ்வ்ற்கு 
அ்ந்ப் ெரா்ிக்கப்ெட்ட ெங்கரா்ளருககு உராினை 
இருக்கினறது எனற அவச்்கரா� ெராது்கராப்பு 
உத்்னவ �ீ்ிைனறம உத்்வி்ட முடியும. ைற்றப் 
ெங்கரா்ளருககு வீடு பசரா்ந்ைரா்க இரு்ந்ராப�னன, 
இல்ன�ப�னறராப�னன அ்ந் ைற்றப் ெங்கரா்ளர 
வி�்கி�ிருக்க யவணடும.
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ஒதுக்கப்ெட்ட �ி�ங்க்ளில் இருககும குடுமெச் பசராதது ெற்றி� 
யை�்ி்க ்்கவல்்களுககு, பூரவீ்ககுடிப் பெண்களுக்கரான, “குடுமெச் 
சட்டத்ினெடி எப்ெடிச் பசராதது ெிராிக்கப்ெடு்கினறது”, எனற FLEW 
ன்கய�டன்டப் ெராரக்கவும. ஒதுக்கப்ெட்ட �ி�ங்க்ளில் உள்ள குடுமெ 
வீடடுக்கரான பெண்க்ளின உராினைன�ப் ெராது்கராத்ல்”, எனற 
எங்களுன்ட� இனண�க்கருத்்ஙன்கயும �ீங்கள ெராரக்க�ராம. 
இ்ந் ஆ்ரா்வ்ளங்கள எங்களுன்ட� www.onefamilylaw.ca எனற 
வன�த்்ளத்ில் உள்ளன. 
இ்ில் பசரால்�ப்ெடடுள்ள அெிப்ெி்ரா�ங்கள FLEW ன 
அெிப்ெி்ரா�ங்கள ஆகும. இனவ ைரா்கராணத்ின அெிப்ெி்ரா�ங்க்ளரா்க 
இருக்க யவணடி� அவசி�ைில்ன�.
Law Foundation of Ontario �ி்ி உ்வி அ்ளிககும அய் 
யவன்ள�ில் இ்ந் பவ்ளியீடடின உள்ள்டக்கம, Foundation ன 
அெிப்ெி்ரா�ங்க்ளரா்க இருக்க யவணடி� அவசி�ைில்ன�.
ப�ருக்கைரான உறவு ஒனறு முறியும யெராது வனமுனறக்கரான ஆெதது 
அ்ி்க்ளவில் உணடு. உங்களுககு உ்டனடி ஆெதது இரு்ந்ரால், 911 
ஐ அனழயுங்கள. �ீங்கய்ளரா உங்களுககுத ப்ராி்ந்வய்ரா ஆெத்ில் 
இரு்ந்ரால் உ்வி பெறுவது ெற்றி� ்்கவல்்களுககு FLEW 
இனண�த்்ளதன்ப் ெராரனவ�ிடுங்கள.
ஒன்ராறிய�ராவில் வராழும ெிப்ஞ யெசும பெணணரா்க �ீங்கள 
இரு்ந்ரால், குடுமெ சட்டவி�ல் �ீ்ிைனற பச�ல்முனற்க்ளின யெராது 
ெிப்ஞ பைராழிச் யசனவ்கன்ள அணுகுவ்ற்கு உங்களுககு உராினை 
உணடு. உங்களுன்ட� உராினை்கள ெற்றி� யை�்ி்க விெ்ங்களுககு, 
ஒரு சட்டத்்ணின�, ஒரு சமூ்க சட்ட னை�தன் அல்�து Femaide 
ஆ்்வு இனணப்னெ 1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082 ல் 
ப்ரா்டரபு ப்கராளளுங்கள.
ெிப்ஞசில் யசனவ்கன்ள எப்ெடி அணுகுவது எனெது ெற்றி�  
யை�்ி்க விெ்ங்கன்ள www.onefamilylaw.ca அல்�து  
www.undroitdefamille.ca எனற எங்களுன்ட� வன�த்்ளத்ில் 
�ீங்கள ெராரக்க�ராம



்ைிழில் உள்ள குடுமெச் சட்ட வி்ட�ங்கள*
1. மு்ணெராடடுக்கரான ைராற்றுத ீ்ரைரானமும குடுமெச் சட்டமும (TML 001)

2. ெிளன்ளப் ெராது்கராப்பும குடுமெச் சட்டமும (TML 002)

3. ெிளன்ளக்கரான ஆ்்வு (TML 003)

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

5. ெிளன்ளக்கரான பெராறுப்பும அணு்கலும (TML 005)

6. குடுமெ ஒப்ெ்ந்ங்கள (TML 006)

7. குடுமெச் சட்ட ைத்ி�ஸ்ம (TML 007)

8.  குடிவ்வரா்ளர, அ்க்ி ைற்றும அ்ந்ஸது அற்ற �ின�்க்ளிலுள்ள 
பெண்களுக்கரான குடுமெச் சட்ட விவ்கரா்ங்கள (TML 008)

9. உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்டப் ெி்ச்சினனககு உ்வி ய்்டல் (TML 009)

10. குடுமெச் சட்டத்ில் உ்டனை்கள ெிராிக்கப்ெடும வி்ம (TML 010)

11. ்ிருைணமும விவரா்க்ததும (TML 011)

12. வராழ்கன்கத துனணக்கரான ஆ்ரா்ம (TML 012)

*  இ்ந்க ன்கய�டு ெ� வடிவங்க்ளிலும பைராழி்க்ளிலும ்கின்டக்கினறது. 
யை�்ி்க விெ்ங்களுககு ்�வுபசயது www.onefamilylaw.ca ஐப் 
ெராரனவ�ிடுங்கள. உங்களுன்ட� குடுமெச் சட்ட உராினை்கன்ள 
�ீங்கள வி்ளங்கிகப்கராளவ்ற்கு உ்வும யை�்ி்க வி்ட�ங்கன்ளயும 
இ்ந் இனண�த்்ளத்ில் �ீங்கள ெராரக்க�ராம.

இ்ி�் சொ�்�ெ்ெ்்ட்டு்்ள்ள அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்்ள FLEWன் 
அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்்ள ஆ்குை்.  இவன �ி்ிவழங்்கி�ோ்ின் 

அெிெ்ெி்ரா�ங்்க்ளரா்க இ்ு்்க்க வயண்்டி� அவசி�ைி�்�ன


