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சிறுவர் பாதுகாப்பு மற்றும் 
குடும்பச் சட்டம்

இந்்தக னகய�டு சட்டம் சம்பந்்தப்பட்ட வி்ட�ஙகைில் 
அடிப்பன்ட�ாை ஒரு விைககதன்த உஙகளுககுத ்தரும் 
ய�ாககதது்டன உருவாககப்படடுள்ைது. ்தைிப்பட்ட முனற�ிலாை 
சட்ட ஆயலாசனை மற்றும் உ்தவிககு இனை�ாை ஒரு 
மாற்றறீ்டாக இது இருககமாட்டாது. குடும்பச் சட்டம் ப்தா்டர்பிலாை 
பி்ச்சினைகனை எ்திர்பகாள்கினற ஒருவ்ாக �றீஙகள் இருந்்தால், 
உஙகள் உரினமகனைக காப்ப்தற்காக முடிந்்தைவுககு வின்வாக 
சட்ட ஆயலாசனைன�ப் பபற்றுக பகாள்ளுஙகள். குடும்பச் 
சட்ட சட்டத்த்ைி ஒருவன்க கண்டறிவது மற்றும் அவருககுக 
கட்டைம் பசலுததுவது பற்றி� யமல்திக ்தகவல்கனைப் 
பபறுவ்தற்கு, www.onefamilylaw.ca எனற எமது இனை�த்தைத்தில் 
இருககும் “உஙகள் குடும்பச் சட்டப் பி்ச்சினைககு உ்தவி 
பபறு்தல்” எனற எமது னகய�டன்டப் பாருஙகள். 

ஒன்ாறிய�ாவில், சிறுவர், இனைய�ார் மற்றும் 
குடும்பச் யசனவகள் சட்டம் (“CYFSA”) எனபது 
சிறுவர்கைின சிறந்்த �லனகள், பாதுகாப்பு மற்றும் 
�ல்வாழனவ ஊககுவிககும் சட்டமாகும்.

சிறுவர்கனைப் பாதுகாப்ப்தற்காை யசனவகள் 
சிறுவர்கனை னம�மாகக பகாணடிருகக 
யவணடும் எனபன்த CYFSA அஙககீகரிககிறது. 
சிறுவர்கனைப் பாதுகாப்ப்தற்காை யசனவகள், 
குழப்பஙகள் குனறவாை பச�ல்்திட்டஙகள் பற்றிச் 
சிந்்திகக யவணடும், அதது்டன சிறுவர்களுககு 
�ினல�ாைப்தாரு சூழல் ப்தா்டர்ந்்திருப்ப்தில் 
கவைம் பசலுத்தயவணடும்.

அனமப்புரீ்தி�ாை இைவா்தம், பாகுபாடு 
யபானறனவயும் யமலாணனம பசய�ப்ப்ட யவணடும் 
எனபன்தயும் CYFSA அஙககீகரிககிறது.சிறுவர்கள் 
மற்றும் குடும்பத்திைருககாை யசனவகள் �ாவும் 
பனமுகத்தனனமன�யும் மைி்த உரினமகனையும் 
ம்திகக யவணடும், அதது்டன சிறுவர்கைின இைம், 
கலாச்சா்ம், பாலிைம் மற்றும் ஏனை� ்தைிப்பட்ட 
பணபுகனைக கருத்தில் பகாள்ையவணடும்.
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பாதுகாப்புத ய்தனவப்படும் 18 வ�்திற்குடபட்ட 
சிறுவர்களுககு உ்தவுவ்தற்காக சிறுவர் �ல 
அனமப்புகளுககு அ்சாஙகம் �ி்தி�ைிககிறது.
இந்்த முகவர் அனமப்புககள் பபரும்பாலும் 
சிறுவர் உ்தவி சனபகள் (CAS) அல்லது 
சிறுவர் மற்றும் குடும்பச் யசனவகள் (Child and 
Family Services) எனறு அனழககப்படுகினறை. 
துனபுறுத்தல் ப்தா்டர்பாை குற்றச்சாடடுகனை 
விசாரிப்பது, வழிகாடடு்தல்கனை வழஙகுவது, 
குடும்பஙகள் ஒனறாக இருகக உ்தவுவது, 
மற்றும் வி்திவிலககாை சம்பவஙகைினயபாது, 
பிள்னைகனை அவர்கைின வ றீடுகைிலிருந்து 
விலககு்தல் ஆகி�னவ CAS இன பஙகாகும். CAS 
பிள்னைகள் மற்றும் இனைய�ாருககாை ப்ாமரிப்னப 
வழஙகுகிறது, வைர்ப்புப் பபற்யறார் ப்ாமரிப்பு 
மற்றும் ்ததப்தடுத்தலுககு உ்தவுகிறது, அதது்டன 
குடும்பஙகளுககு ஆ்த்னவ வழஙகுகிறது.

ஒரு பபற்யறார் எனற வனக�ில், உஙகள் 
பிள்னைன� ஆபத்திலிருந்து பாதுகாப்பதும், 
உைவு மற்றும் ்தஙகுமி்டம் யபானற அடிப்பன்டத 
ய்தனவகனை அவருககு வழஙகுவதும் உஙகைின 
சட்டரீ்தி�ாை க்டனம�ாகும். இ்தனை �றீஙகள் 
பசய�வில்னல எனறு �ம்புவ்தற்காை கா்ைம் 
ஏ்தாவது CASககு இருந்்தால், உஙகைின குடும்பதன்த 
அது விசாரிககலாம்.

பிள்னை ஒருவர் பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாை �ினல�ில் 
இருககினறா்ா எனபன்தத ்தறீர்மாைிப்ப்தற்காக குறித்த 
வி்திமுனறகனையும் �ன்டமுனறகனையும் CAS 
பினபற்ற யவணடும். புலனவிசா்னை ஒனனற 
முடித்த பினைர், அடுத்த படிமுனறகள் எனை 
எனபன்த CAS ்தறீர்மாைிககும். அவர்கள் உஙகைின 
குடும்பதது்டன ப்தா்டர்பிலிருககத ய்தனவ�ில்னல 
எனறு CAS முடிவு பசய�லாம் அல்லது 
ஆ்த்வுககாக சமூக �ிறுவைபமானறுககு உஙகைின 
குடும்பதன்தப் பரிந்துன்ககலாம்.
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உஙகள் பிள்னை பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாை �ினல�ில் 
இருககிறார் எனறும், வ றீடடில் அந்்தப் பிள்னைன�ப் 
பாதுகாகக முடி�ாது எனறும் CAS �ம்பிைால், 
உஙகள் வ றீடடிலிருந்து உஙகள் பிள்னைன� விலககி 
அவன் ஒரு குடும்பதது்டன, சமூக அஙகத்தவரு்டன 
அல்லது வைர்ப்புப் பபற்யறாரு்டன வி்டககூடும். 

“பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாை �ினல” எனறால் 
எனை? 
ஒரு பிள்னை பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாை �ினல�ில் 
இருககிறார் எனபன்த CYFSA பினவருமாறு 
விபரிககிறது.பினவருமாறு அவர் இருப்பன்த இது 
உள்ை்டககுகிறது: 

 ·   ்தைி�ாக வி்டப்படுகிறார், 
கவைிககப்ப்டவில்னல அல்லது 
புறககைிககப்படுகிறார்;

 ·   துனபுறுத்தப்படுகிறார் அல்லது 
துனபுறுத்தப்ப்டககூடும்; 

 ·   வைர்ந்்தவர்களுககு இன்டய��ாை 
துனபுறுத்தல் அல்லது வனமுனறன� அந்்த 
வ றீடடில் பார்ககிறார்.

துனபுறுத்தல் எனபது உ்டல்ரீ்தி�ாை, 
பாலி�ல்ரீ்தி�ாை மற்றும் உைர்ச்சிரீ்தி�ாை 
துனபுறுத்தல்கனை உள்ை்டககுகிறது. CYFSA இன 
ககீழ, ப்ாமரிப்பாைர் எனபது பிள்னை ஒருவன்ப் 
ப்ாமரிப்ப்தற்குப் பபாறுப்பாக இருககும் வைர்ந்்தவர்கள் 
அனைவன்யும் உள்ை்டககுகிறது. எந்்தப் 
பபற்யறார் அல்லது ப்ாமரிப்பாைர் பிள்னைன�த 
துனபுறுததுகிறார் எனபது முககி�மல்ல.�றீஙகள் 
உஙகைின பிள்னைன�த துனபுறுத்தாவிட்டாலும்கூ்ட, 
துனபுறுத்தல் பற்றி உஙகளுககுத ப்தரிந்்திருந்்த்தா, 
அல்லது அன்தப் பற்றி �றீஙகள் அறிந்்திருந்து, அன்தத 
்தடுகக மு�ற்சிககவில்னல�ா எனபறல்லாம் CAS 
விசாரிகக முடியும்.
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CYFSA இன ககீழ,18 வ�துககு குனறவாைவாை ஒருவர் 
சிறுவர் எை வன்�றுககப்படுகிறார். இருந்்தாலும், 
16 அல்லது 17 வ�துன்ட� பிள்னை ஒனறின 
ப்தா்டர்பில் CAS இன்ட�டீு பசயயும்யபாது, அந்்தப் 
பிள்னை ்தனைார்வ ஒப்பந்்தபமானனற ஏற்றுகபகாள்ை 
யவணடும் (ஒப்பு்தல்). அந்்தப் பிள்னை�ின ஒப்பு்தல் 
இல்லாமல் 16 அல்லது 17 வ�துப் பிள்னை 
ஒருவன் வ றீடடிலிருந்து விலகக முடி�ாது.

குடும்பஙகளு்டன CAS எவவனக�ில் 
சம்பந்்தப்படுகிறது?
பிள்னை ஒருவர் பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாை �ினல�ில் 
இருககிறார் எனறு �ம்புபவர் எவ்ா�ினும் CASககு 
அது பற்றிச் பசால்ல யவணடும். இது அறிகனக 
பசய� யவணடி� க்டனம எனறு அனழககப்படுகிறது.

சிறுவர்களு்டன பைிபுரியும் ப்தாழில்முனற 
வல்லு�ர்கள் எவருககாவது 16 வ�்திற்குடபட்ட 
பிள்னை ஒருவர் துனபுறுத்தப்படுகிறார் அல்லது 
புறககைிககப்படுகிறார் எனற சந்ய்தகம் இருந்்தால் 
அவர்கள் CASஐக கட்டா�மாக அனழககயவணடும். 
ஆசிரி�ர்கள், மருததுவர்கள், சமூக யசனவ�ாைர்கள், 
ம்தத ்தனலவர்கள் மற்றும் சிறுவர் காப்பகப் 
பைி�ாைர்கள் இ்தில் அ்டஙகுகினறைர். CASககு 
அவர்கள் அது பற்றி அறிவிககாவிட்டால், அவர்கள் 
மீது குற்றம்சுமத்தப்ப்டலாம்.

அந்்தப் பிள்னை 16 அல்லது 17 வ�துன்ட�வ்ாக 
இருந்்தால், துனபுறுத்தல் பற்றி CASககு அவர் 
அறிவிகக விரும்புகிறா்ா எனபன்த அந்்த �ிபுைர் 
்தறீர்மாைிககலாம். இந்்த வ�்திைர் பற்றி அறிகனக 
பசய�யவணடி�து கட்டா�மாை்தல்ல.

அறிகனக பசய�யவணடி� க்டனம 
முடிவற்றது. இ்தன கருதது எனைபவனறால், 
துனபுறுத்தனலப் பற்றி ஏற்கையவ ஒருவர் 
புகா்ைித்திருந்்தாலும்கூ்ட, பினைர் எப்யபா்தாவது 
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அந்்தப் பிள்னை துனபுறுத்தப்படுவ்தாக அல்லது 
புறககைிககப்படுவ்தாக அவர்கள் �ினைத்தால் 
அதுபற்றி அவர்கள் அறிவிககயவணடும்.

உ்தவிககாக �றீஙகளும் CAS ஐ அனழககலாம்.

குடும்ப வனமுனற மற்றும் CAS 

�றீஙகள் துனபுறுத்தப்படுகிறறீர்கள் அதது்டன 
காவல்துனற�ிைரும் அனழககப்படடிருககிறார்கள் 
எைில், CAS கூ்ட உஙகள் வ றீடடிற்கு 
அனழககப்ப்டலாம். சிலயவனைகைில் 
துனபுறுத்தப்படும் பபணகள் CASஆல் 
விசாரிககப்படுகிறார்கள். வ�துவந்ய்தாருககு 
�ிகழும் துனபுறுத்தல் பிள்னை�ின பாதுகாப்னபயும் 
�ல்வாழகனகன�யும் பா்திககிறது எனற 
அககனற�ால் CAS இன்தச் பசயகிறது. CAS 
விசா்னைகைினயபாது பிள்னை�ின சிறந்்த 
�லனகயை முககி�மாக உள்ைை. 

CAS பைி�ாைர் ஒருவர் உஙகள் வ றீடடிற்கு வந்்தால், 
உஙகைி்டமும் உஙகள் பிள்னை�ி்டமும் அவர்கள் 
யகள்விகனைக யகடபார்கள். துனபுறுத்தல் பற்றி 
அந்்தப் பைி�ாைர் உஙகள் துனைவரு்டனும் 
யபசககூடும்.

ஆபத்திலிருந்து உஙகைின பிள்னைன�ப் 
பாதுகாப்ப்தற்கு �றீஙகள் பசய�யவணடி�ன்தச் 
பசய�வில்னல எனறு CAS உைர்ந்்தால், �றீஙகள் 
துனபுறுததுபவ்ாக இருககாவிட்டாலும்கூ்ட உஙகள் 
பிள்னைன� வ றீடடிலிருந்து அவர்கள் விலககககூடும். 
உஙகளுககாை சிறந்்த ப்தரிவுகள் எனவ எனபன்தக 
கண்டறிவ்தற்கு வழககறிஞர் ஒருவரு்டன யபசுவது 
மிகவும் முககி�மாகும்.
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CAS சம்பந்்தப்படும்யபாது எனை �்டககும்?
படிமுனற 1: ம்திப்படீு

எவ்ாவது CAS ககு அனழப்பு விடுககும்யபாது 
அல்லது அறிவிககும்யபாது, பிள்னைப் 
பாதுகாப்புககாை பைி�ாைர் ஒருவர் ஆ்ம்ப ம்திப்படீு 
பசயவார். உஙகள் குடும்பதது்டன CAS சம்பந்்தப்ப்ட 
யவணடுமா எனபன்தத ்தறீர்மாைிப்ப்தற்காக 
அந்்தப் பிள்னைப் பாதுகாப்புப் பைி�ாைர் அந்்த 
அறிகனகன� ஆ்ாயும் சில �்டவடிகனககனை 
எடுப்பார் எனபய்த இ்தன பபாருள் ஆகும். உஙகைின 
பிள்னை �னகு கவைிததுக பகாள்ைப்படுகிறாப்ை 
CAS ்திருப்்தி�ன்டந்்தால், யமல்திக �்டவடிகனககள் 
என்தயும் எடுககத ய்தனவ�ில்னல எனறு அந்்த 
ய�்த்தில் அது சிலயவனைகைில் முடிவுபசயயும். 
சமூகத்தில் இருககும் யசனவகளு்டன உஙகைின 
குடும்பதன்தப் பிள்னைகனைப் பாதுகாககும் 
பைி�ாைர் இனைககவும் கூடும்.

படிமுனற 2: புலனவிசா்னை

ம்திப்படீடின (படிமுனற 1) பினைர், 
புலனவிசா்னை ஒனனற யமற்பகாள்வ்தற்கு CAS 
முடிபவடுககககூடும். அப்படி முடிபவடுககப்பட்டால், 
CAS உஙகள் வ றீடடிற்கு வருனக்தந்து, உஙகளு்டன, 
உஙகள் துனைவரு்டன மற்றும் உஙகள் 
பிள்னையு்டன யபசுவார்கள். ஏனை� குடும்ப 
உறுப்பிைர்கள், ஆசிரி�ர்கள், மருததுவர்கள் மற்றும் 
அ�லவர்கள் யபானற குடும்பததுககு பவைிய� 
உள்ைவர்கனையும் CAS ய�ர்காைல் பசய�ககூடும்.

CASஆல் விசாரிககப்படுவது எனபது மிகவும் 
பா்தூ்மாைது. அவர்கைின கரிசனைகனை �றீஙகள் 
்தறீர்ககாவிடில், உஙகைின பிள்னை பாதுகாப்பாக 
இருககிறார் எனபன்த உறு்திப்படுததுவ்தற்காக அ்திக 
ஈடுபாடன்ட CAS காட்டககூடும். CASஇன �ி�ா�மாை 
யகாரிகனககளுககு ஒததுனழககிறறீர்கள் மற்றும் 
பி்ச்சினைகனைக னக�ாை மு�ற்சிககிறறீர்கள் 
எனபன்தக காடடும் �்டவடிகனககனை எடுகக 
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யவணடி�து அவசி�மாகும். எைினும், உஙகளுககுச் 
சட்டரீ்தி�ாை உ்தவி ய்தனவப�ைில் வழககறிஞர் 
ஒருவரு்டன யபசுவ்தற்கு உஙகளுககு உரினம 
இருககிறது.

விசா்னைகைின முடிவில், உஙகைின பிள்னைககுப் 
பாதுகாப்புத ய்தனவ�ில்னல எனறு CAS முடிவு 
பசய�ககூடும். அப்படி �்டந்்தால், யவறு எந்்தப் 
படிமுனறகனையும் அது எடுககமாட்டாது. 

படிமுனற 3: யசனவ ஒப்பந்்தஙகள் அல்லது �றீ்திமனற 
அணுனக 

உஙகைின பிள்னை பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாை 
�ினல�ில் இருககிறார் எனறு CAS முடிவு பசய்தால், 
உஙகள் பிள்னை பாதுகாப்பாக இருககிறார் எனபன்த 
உறு்திப்படுததுவ்தற்காை �்டவடிகனககனை 
அது எடுககும். உஙகைின பிள்னைன� உஙகள் 
வ றீடடில் ்தஙக னவப்ப்தற்காக, பி்ச்சினைகனைக 
னக�ாளும் மு�ற்சி�ாக �றீ்திமனறத்திற்கு பவைிய� 
உஙகள் குடும்பத்திைரு்டன பச�ல்ப்டனல 
(்தனைார்வததுககுரி�து) இந்்தச் பச�ல் 
உள்ை்டககுகிறது.

குடும்பஙகளு்டன �றீ்திமனறத்திற்கு பவைிய� 
CAS பச�ல்படும்யபாது, உஙகைின பிள்னை 
பாதுகாப்பாக இருப்பன்த உறு்திப்படுததுவ்தற்காக 
�றீஙகள் எடுககவிருககும் �்டவடிகனககனை 
உள்ை்டககும் ஒரு ்தனைார்வச் யசனவ ஒப்பந்்தத்தில் 
னகப�ழுத்திடும்படி அது உஙகனைப் பபரும்பாலாை 
ய�்ஙகைில் யகடகும். 

வ றீடடுககு வருனக, பிள்னை வைர்ப்புப் 
பற்றி� கற்னககள், கவுனசலிங அல்லது 
யபான்தப்பபாருள் யசா்தனை யபானற யசனவகனை 
ஏற்றுகபகாள்வன்தயும் ்தனைார்வச் யசனவ 
ஒப்பந்்தபமானறு உள்ை்டககலாம். 
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்தற்காலிகப் ப்ாமரிப்பு ஒப்பந்்தம் ஒனறில் 
னகப�ழுத்திடும்படி CAS உஙகனைக யகடக முடியும். 
இது பிள்னை�ின ப்ாமரிப்பு மற்றும் அணுனகன� 
CAS 6 மா்தஙகள் வன்ககும் னவத்திருப்ப்தற்கு 
அனும்திககும். 12 வ�துககு யமற்பட்ட பிள்னை எைில் 
அவர் இந்்த ஒப்பந்்ததன்த ஏற்றுகபகாள்ை யவணடும். 

்தனைார்வச் யசனவ ஒப்பந்்தம் அல்லது ்தற்காலிகப் 
ப்ாமரிப்பு ஒப்பந்்தம் ஒனறில் னகப�ழுத்திடும்படி 
உஙகைி்டம் யகடகப்படடிருந்்தால், அந்்தப் பத்தி்த்தில் 
னகப�ழுத்திடுவ்தற்கு முனபு சட்டரீ்தி�ாை 
ஆயலாசனைன�ப் பபற்றுகபகாள்வது மிகவும் 
முககி�மாகும். னகப�ாப்பமிடுவ்தற்கு மு்தல் 
சட்டரீ்தி�ாை ஆயலாசனைன�ப் பபற்றுகபகாள்ை 
உஙகைால் முடி�வில்னலப�ைில், அ்தன 
பினபாவது முடிந்்த வின்வில் �றீஙகள் சட்டரீ்தி�ாை 
ஆயலாசனைன�ப் பபற்றுகபகாள்ை யவணடும்.

CASஐச் சந்்திககும்யபாது உஙகளுககு ஒரு 
பமாழிபப�ர்ப்பாைர் ய்தனவப்பட்டால், உ்டைடி�ாக 
அவர்களுககு அன்தச் பசால்லயவணடும். 
சந்்திப்புககைினயபாது உஙகளுககுத துனை�ாக 
ஒருவர் இருத்தல் யபானற, யவறு ஏ்தாவது 
யமல்திக உ்தவிகள் உஙகளுககுத ய்தனவப்பட்டால் 
அவற்னறயும் �றீஙகள் CASககுச் பசால்லயவணடும்.

ஒப்பந்்தம் ஒனறில் �றீஙகள் 
னகப�ழுத்திடடிருககிறறீர்கள், ஆைால் அந்்த 
�ிபந்்தனைகனைப் பினபற்றவில்னல எனறால் 
உஙகள் வ றீடடிலிருந்து உஙகள் பிள்னைன� CAS 
விலககமுடியும்.

ஒப்பந்்தம் ஒனறில் �றீஙகள் னகப�ழுத்திட்ட பினைர், 
உஙகைின பிள்னை பாதுகாப்பாக இருககிறார் 
அதது்டன �னகு கவைிததுக பகாள்ைப்படுகிறார், 
மற்றும் �றீஙகள் ஒப்பந்்ததன்த பினபற்றுகிறறீர்கள் 
எனபன்த உறு்திப்படுததுவ்தற்காக பபாதுவாக CAS 
உஙகைின குடும்பத்திைரு்டன ப்தா்டர்பில் இருககும்.
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பிள்னைன� விலககு்தல் 
உஙகள் பிள்னைககுப் பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாக 
இருககிறது எனறும் உஙகள் பிள்னைன�ப் 
பாதுகாப்பாக னவத்திருகக யவறு வழி�ில்னல 
எனறும் CAS முடிவு பசய்திருந்்தால், உஙகள் 
பிள்னைன� வ றீடடிலிருந்து விலககலாம் அல்லது 
அவர்கைின பாதுகாப்பின ககீழ னவத்திருககலாம். 

அப்படி �்டந்்தால், உ்டைடி�ாகச் சட்டரீ்தி�ாை 
ஆயலாசனைன�ப் பபற்றுகபகாள்ைவும். 

ஒரு பிள்னைன� வ றீடடிலிருந்து விலககி� ஐந்து 
�ாடகளுககுள் CAS கட்டா�மாக �றீ்திமனறததுககுச் 
பசல்லயவணடும். இது பிள்னைன�ப் பாதுகாககும் 
விசா்னை�ின மு்தல் கட்ட விசா்னை எைப்படும். 

உஙகைின பிள்னைன� வ றீடடிலிருந்து அவர்கள் 
விலககி�வு்டன சட்டரீ்தி�ாை ஆயலாசனைன�யும் 
பி்்தி�ி்திததுவதன்தயும் �றீஙகள் பபற்றுகபகாள்ை 
யவணடும். பபாதுவாக, மு்தல் விசா்னை�ினயபாது, 
வழககறிஞர் மற்றும் ஆ்தா்ஙகள் பபற்யறாரி்டம் 
இல்னலப�ைில், CASஇன ஆ்தா்ஙகைின 
அடிப்பன்ட�ில் ஒரு ஆ்ம்ப உத்த்னவ �றீ்திமனறம் 
வழஙகககூடும், அதது்டன ஒரு வழககறிஞன்ப் 
பபற்யறார் பபற்றுகபகாள்வ்தற்காக வழகனக 
இனபைாரு ்திக்திககுப் பிற்யபாடும்.

முடிந்்தைவு வின்வாக வழககறிஞர் ஒருவன் 
�றீஙகள் பபற்றுகபகாள்ை யவணடும். உஙகைின 
பககக கன்தன� �றீஙகள் பசால்லககூடி� விசா்னை 
ஒனறுககாக வழகனக எவவாறு ்திட்டமி்டலாபமை 
அவர்கள் உஙகளு்டன கலந்துன்�ாடுவார்கள்.

அந்்தப் பிள்னை எஙகு ்தஙகயவணடும் எனபது பற்றி 
உஙகளுககும் CAS ககும் இன்ட�ில் ஒரு உ்டனபாடு 
வ்வில்னல எனறால், �றீஙகள் விசா்னை (�ி�ா� 
விசா்னை) ஒனனறக யகாருவ்தற்கு உஙகளுககு 
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உரினம இருககிறது. பிள்னைகைின பாதுகாப்புத 
ப்தா்டர்பாை விசா்னை�ில் ஐந்து சாத்தி�மாை 
முடிவுகள் இருககினறை.

 ·   �ி்ாகரித்தல் எனறால், பிள்னைககாை 
பாதுகாப்புத ய்தனவ�ாக உள்ைது எனற 
உத்த்வு ய்தனவ�ில்னல எை �றீ்திமனறம் 
்தறீர்மாைித்தல். 

 ·   யமற்பார்னவ உத்த்வு எனறால், 
பபற்யறார், குடும்பத்தவர் அல்லது சமூக 
உறுப்பிைர் ஒருவரின வ றீடடில் பிள்னை 
்தஙகுவார், ஆைால் அவன் யமற்பார்னவ 
பசயவ்தில் CAS சம்பந்்தப்படடிருககும். 
அந்்தப் ப்ாமரிப்பாைர் பினபற்ற யவணடி� 
வி்திமுனறகள் மற்றும் �ிபந்்தனைகளும் சில 
இருககககூடும். 

 ·   சிறுவர் உ்தவிச் சனப�ின இன்டககாலப் 
ப்ாமரிப்பு எனறால் வன்�றுககப்பட்ட 
காலததுககுப் பிள்னை CAS இன பாதுகாப்பில் 
இருப்ப்தற்காை உத்த்வு ஆகும் (வைர்ப்புப் 
பபற்யறார்).

 ·   சிறுவர் உ்தவிச் சனப�ின �றீடடிககப்பட்ட 
ப்ாமரிப்பு எனறால் பிள்னை �ி்ந்்த்மாக CAS 
இன பாதுகாப்பில் இருப்ப்தாகும், அதது்டன 
அந்்தப் பிள்னை ்ததப்தடுககப்ப்டவும் கூடும்.

 ·   பாதுகாப்பு உத்த்வு எனறால், பபற்யறார், 
உறவிைர் அல்லது சமூக உறுப்பிைர் ஒருவர் 
பிள்னை�ின பாதுகாப்புப் பபாறுப்பாக 
இருத்தல் ஆகும்.

பபற்யறாரி்டம் அவர்கைின பிள்னைன� மீைக 
பகாடுககமுடி�ாவிட்டால் அந்்தப் பிள்னை 
ப�ருஙகி� உறவிைர்களு்டன இருகக யவணடி�்தன 
முககி�ததுவதன்த CYFSA வலியுறுததுகிறது

உஙகள் வ றீடடிலிருந்து உஙகள் பிள்னை 
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விலககப்ப்ட யவணடுமாைால் அந்்தப் பிள்னைன� 
குடும்ப அஙகத்தவர் அல்லது சியைகி்தரு்டன 
்தஙகனவககுமாறு �றீஙகள் யகடக முடியும்.அந்்தப் 
பிள்னைன� அந்்த �ப்ால் ப்ாமரிகக முடியுமா 
எனபன்தத ்தறீர்மாைிப்ப்தற்காக அந்்த �பரின வ றீடன்ட 
CAS ம்திப்படீு பசய�யவணடும்.

உஙகள் பிள்னை ்தஙகுவ்தற்கு பபாருத்தமாைவர் 
ஒருவரும் இல்னலப�னறால், ஒரு வைர்ப்புப் 
பபற்யறான் அல்லது குழுவாக வாழும் வ றீடு 
ஒனனற CAS ய்தடும்.

சிலவனக�ாை துனபுறுத்தல்களும் குற்றஙகள் 
ஆக இருககினறை.ஒருவர் உ்டல்ரீ்தி�ாை 
அல்லது பாலி�ல்ரீ்தி�ாை துனபுறுத்தனல 
எப்யபா்தாவது பசயகிறார் எைில் அது பற்றிக 
காவல்துனறககுப் புகார் பசய�யவணடும் 
எனற பகாள்னககள் CAS அலுவலகஙகைில் 
உள்ைை. துனபுறுத்தனலப் பற்றி காவல்துனற 
விசாரிப்பது்டன குற்றவி�ல் குற்றச்சாடடுகனை 
முனனவககககூடும். பிள்னைககாை பாதுகாப்பு 
வழககு விசா்னைகனைத ்தவி் குற்றவி�ல் 
வழககு விசா்னைகளும் �்டககும். குற்றவி�ல் 
குற்றச்சாடடுகள் பிள்னைககாை பாதுகாப்பு 
வழககுகனை �றீககுவ்தில்னல. உஙகள் மீது 
குற்றம் சுமத்தப்படடிருந்்தால் உ்டைடி�ாக 
குற்றவி�ல் வழககறிஞர் ஒருவரி்டம் சட்டரீ்தி�ாை 
ஆயலாசனைன� �றீஙகள் பபற்றுகபகாள்ை யவணடும்.

பிறந்்தவு்டன பாதுகாப்பில் எடுத்தல்
உஙகள் பிள்னை�ின பாதுகாப்புத ப்தா்டர்பாக 
குறிப்பி்டத்தகக கரிசனைகள் இருந்்தால், உஙகள் 
குழந்ன்த பிறககும்யபாய்த CAS அ்தனை எடுததுச் 
பசல்லலாம். யவறு எந்்த ய�்த்திலும் பசயவன்தப் 
யபால, இந்்த �்டவடிகனகன� எடுப்ப்தற்கு CASககு 
சந்ய்தகமற்ற கரிசனைகள் இருகக யவணடும். 
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உ்தா்ைததுககு, பினவரும் கா்ைஙகைிைால் 
உஙகள் பிள்னை�ின பாதுகாப்புத ப்தா்டர்பாக 
CASககுக கரிசனைகள் இருககலாம்: 

 ·   உஙகளுன்ட� மற்றப் பிள்னைகள் CASஆல் 
எடுததுச் பசல்லப்படடிருககிறார்கள்;

 ·   உஙகளுககுப் பா்தூ்மாை யபான்தப் பபாருள் 
மற்றும் மதுபாைப் பி்ச்சினை இருககிறது;

 ·   �றீஙகள் வ்திவி்டம் அற்றவர் அல்லது 
பாதுகாப்பற்ற சூழலில் வசிககிறறீர்கள்; அல்லது  

 ·   உஙகைின உைர்ச்சிரீ்தி�ாை மற்றும் 
மை ஆய்ாககி�ம் உள்ை்டஙகலாக யவறு 
வனக�ாை �ினல�ற்ற ்தனனம.

சுருககம்
பிள்னைப் பாதுகாப்புத ப்தா்டர்பாை �ன்டமுனறகள் 
அல்லது விசா்னைகள் சிககலாைனவ. 
அனவ வின்வாக �கர்பனவ. உஙகள் பிள்னை 
எடுததுச்பசல்லப்பட்டால், ஐந்து �ாடகளுககுள் அந்்தப் 
பி்ச்சினைன� ஒரு �றீ்திப்திககு முன CAS பகாணடு 
வ்யவணடும்.

்தற்காலிக அடிப்பன்ட�ில் வைர்ப்புப் பபற்யறாரின 
ப்ாமரிப்பில் ஒரு பிள்னை எவவைவு காலம் 
இருககமுடியும் எனப்தற்காை மிகக கடுனம�ாை 
காலவரினசகளும் உள்ைை. 6 வ�துககுடபட்ட 
பிள்னைககு அ்திகபடசக காலம் 12 மா்தஙகள் ஆகும். 
6 வ�து அல்லது அ்தற்கு யமற்பட்ட வ�துள்ை 
பிள்னைககு அ்திகபடசக காலம் 24 மா்தஙகள் ஆகும். 
கால அவகாசம் முடிந்்ததும், �றீ்திமனறம் அந்்தப் 
பிள்னைன�ப் பபற்யறாரி்டம், சமூக அஙகத்தவரி்டம் 
அல்லது குடும்ப அஙகத்தவரி்டம் மீைக 
பகாடுககயவணடும், அல்லது அந்்தப் பிள்னைன� 
சிறுவர் உ்தவிச் சனப�ின �றீடடிககப்பட்ட 
பாதுகாப்பின ககீழ பகாணடுவ் யவணடும் 
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�றீஙகள் ஒன்ாறிய�ாவில் வாழும் பிப்ஞ்சு பமாழி யபசும் ஒரு பபண எனறால் குடும்பச் 
சட்ட �றீ்திமனற �ன்டமுனறகைின பபாழுது பிப்ஞ்சு பமாழி�ில் யசனவகனைப் 
பபறுகினற உரினம உஙகளுககு உணடு.

பிப்ஞ்சு பமாழி�ில் யசனவகள் பபறுவது எப்படி எனபது பற்றி� யமல்திக ்தகவல்கனை 
www.onefamilylaw.ca அல்லது “http://www.undroitdefamille.ca” www.undroitdefamille.ca. 
எனற எஙகள் இனை�த்தைத்திலும் �றீஙகள் பார்கக முடியும்.

(்ததப்தடுககப்ப்டலாம்).

இ்தைால்்தான உஙகைால் முடிந்்தைவு வின்வில் 
சட்டரீ்தி�ாை ஆயலாசனைன� �றீஙகள் பபறுவது 
மிகவும் முககி�மாகும், அப்படி�ாைால் உஙகள் 
பிள்னை உஙகைி்டம் ்திரும்பி வருவ்தற்கு 
எனை �்டககயவணடும் எனபன்த �றீஙகள் 
புரிந்துபகாள்வ றீர்கள்.

உஙகள் பிள்னை CASஆல் எடுததுச் பசல்லப்பட்டால், 
உ்டைடி�ாகச் சட்டரீ்தி�ாை ஆயலாசனைன�ப் 
பபற்றுகபகாள்ளுஙகள். பிள்னைகள் பாதுகாப்புச் 
சட்டத்தில் அனுபவம் உள்ை வழககறிஞர் ஒருவன் 
கண்டறிவன்த �றீஙகள் உறு்திப்படுத்திக பகாள்ளுஙகள். 
Legal Aid Ontario அல்லது Justice Netஐ அனழப்ப்தன 
மூலம் �றீஙகள் அன்த ஆ்ம்பிககலாம்.



குடும்பச் சட்டம் பற்றி� வி்ட�ஙகள் 
கின்டககினறை*

1.  மு்ணபாடடுககாை மாற்றறீடடுத ்தறீர்வு மற்றும் குடும்பச் 
சட்டம்

2.  பிள்னைப் பாதுகாப்பு மற்றும் குடும்பச் சட்டம் 
3. பிள்னைககாை உ்தவித ப்தானக
4.  குற்றவி�ல் மற்றும் குடும்பச் சட்டம்
5.  பிள்னைப் பாதுகாப்பு மற்றும் அணுகல்
6. குடும்ப ஒப்பந்்தஙகள்
7. குடும்பச் சட்ட �டு�ினலனம
8.  குடிய�றி�, அக்தி�ினல மற்றும் ்தகு்தி�ினல�ற்ற 

பபணகள் பி்ச்சினைகளுககாை குடும்பச் சட்டம்
9.  உஙகளுன்ட� குடும்பச் சட்டப் பி்ச்சினைகளுககாை 

உ்தவின�க கண்டறி்தல்
10.  குடும்பச் சட்டத்தில் பசாதது பிரிககப்படும் வி்தம்
11. ்திருமைம் மற்றும் விவாக்தது
12. துனைவருககாை ஆ்த்வு (TML 012)

 *  இந்்தக னகய�டு பல வடிவஙகைில் கின்டககிறது. யமல்திக ்தகவல்களுககுத ்த�வுபசயது 
பார்னவ�ிடுஙகள்: www.onefamilylaw.ca. உஙகளுன்ட� குடும்பச் சட்ட உரினமகனை 
அறிந்துபகாள்ை உ்தவும் யமல்திக ஆவைஙகனையும் இந்்த இனை�த்தைத்தில் �றீஙகள் 
கண்டறி�லாம். 
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