பெற் றறோருக்கும்
மற் றறோருக்குமோன கடமமகள்
பெற் றறோருக்கும் மற் றறோருக்குமோன கடமமகள் : புதிய சட்டக் கடெ் ெோடுகள்
2019 யூனில் , கனடா அரசாங் கம் விவாகரத்துச் சட்டத்தில் மாற் றங் களைச்
சசய் தது. மாற் றங் கைிற் சில செற் றறார் கடளம றேரத்ளத அல் லது
தீர்மானசமடுத்தற் சொறுெ் ளெக் சகாண்டுை் ை, அல் லது விவாகரத்துச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒரு ேீ திமன்ற விடயத்தில் தரெ் பினராகவுை் ை செற் றறாருக்கும்
மற் றறாருக்குமான புதிய கடளமகளை உருவாக்குகின்றன. மாற் றங் கைில் சட்ட
ஆறலாசகர்களுக்கான புதிய கடளமகளும் உை் ைடங் குகின்றன. இம் மாற் றங் கை்
2021 மார்ச்சு 1 ஆளகயில் ேளடமுளறக்கு வருகின்றன.

சிறுவர்கை் உை் ைடங் கும் எல் லாக் குடும் ெச் சட்ட விடயங் கைிலும் பிை் ளையின்
சிறே்த ேலன்களைக் கருதிச் சசயற் ெடுவது முதலாம் முன்னுரிளமயாகும் .
புதிய விவாகரத்துச் சட்டம் ேீ திமன்றங் கை் ஈடுொடாகும் றொது உட்ெட
அவர்களுக்கு பிை் ளையின் சிறே்த ேலன்களைக் கருதிச் சசயற் ெட உதவியாக
செற் றறாருக்கும் மற் றறாருக்குமான கடளமகளைக் குறித்துளரக்கின்றன.

விவாகரத்துச் சட்டத்துக்கான மாற் றங் கைில் சட்டத்தின் கீழ் செற் றறாரும்
மற் றறாரும் தமது கடளமகளை ேிளறறவற் ற உதவியாக சட்ட
ஆறலாசகர்களுக்கும் புதிய கடளமகை் உை் ைடங் குகின்றன.

இே்த ஆவணம்
 உங் களுக்கு ஒவ் சவாரு கடளமளயயும்
ெற் றிய தகவல் களை வழங் கும் ,
அத்துடன்
 உங் கை் சட்டக் கடெ் ொடுகளை
சிறெ் ொக ேிளறறவற் றுவது
எெ் ெடிசயன விைங் க உதவும் .

இெ் ெக்கத்தில்











 புதிய விவாகரத்துச்
சட்டத்தின் கீழ் உங் களுக்கு
ஒரு சதாடர்புக் கட்டளை
இருக்குமாயின்,
இக்கடளமகை்
உங் களுக்கும்
சொருே்துகின்றன.
 ேீ ங் கை் தம் ெதியரில்

பிள் மளயின் சிறந் த நலன்கமளக்
ஒருவராக இல் லாதிருே்த
கருதிச் பசயற் ெடுதல்
றொதிலும் ஒரு
பிள் மளகமள
செற் றறாரின் ேிளலயில்
முரண்ெோட்டிலிருந் து
இருக்கிறீர்கைாயின்
ெோதுகோத்தல்
அல் லது ஒரு செற் றறாரின்
குடும் ெத் தகரோறு தீர்க்கும்
ேிளலயில் இருக்க
பசயன்முமறமயெ்
உத்றதசித்திருெ்பின்,
ெயன்ெடுத்துதல்
இக்கடளமகை்
முழுமமயோன, துல் லியமோன,
உங் களுக்கும்
இற் மறயோன தகவல் கமள
சொருே்துகின்றன.
வழங் குதல்
கட்டமளகளுக்குக் கீழ் ெ் ெடிதல்
சோன்றளித்தல்
சட்ட ஆறலோசகர்களுக்கோன கடமமகள்

விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் தரெ்பினருக்கு ஐே்து கடளமகை் உை் ைன
1) பிள் மளயின் அதிசிறந் த நலன்கமளக் கருதிச் பசயற் ெடுதல்
ஒரு பிை் ளையின் சிறே்த ேலன்களைக் கருதித் தீர்மானங் களை றமற் சகாை் வது
முக்கியம் . பிை் ளையின் சிறே்த ேலன்கை் ேீ திமன்றங் கை் பிை் ளைகை்
உை் ைடங் கும் வழக்குகளைத் தீர்க்கும் றொது ெயன்ெடுத்தும்
றசாதளனயாவதுடன், அளவ இெ் றொது புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு
முக்கிய கடளமயாகும் .
புதிய விவாகரத்துச் சட்டடத்தின் கீழ் , உங் களுக்கு செற் றறார் ேிளலக் காலம் ,
தீர்மானசமடுத்தற் சொறுெ் பு அல் லது ஒரு பிை் ளையுடன் சதாடர்பு இருே்தால் ,
ேீ ங் கை் அவருக்கான உங் கை் சொறுெ் புக்களை றமற் சகாை் ளும் றொது
அெ் பிை் ளையின் சிறே்த ேலன்கைின் கருதிச் சசயற் ெட்டாக றவண்டும் .
புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தில் ஒரு குறிெ்ொன ேிளலளமயில் உங் கை்
பிை் ளைக்கு எது சிறே்தசதனத் தீர்மானிக்க உங் களுக்கும் ேீ திமன்றங் களுக்கும்

உதவியாக குறிெ் ொன காரணிகைின் ஒரு ெட்டியல் உை் ைடங் குகிறது. இளவ
பின்வருவன றொன்ற காரணிகைாகும் . பிை் ளையின்







ேிளலெ் புக்கான அவரது றதளவ றொன்ற வயதுக்கும் விருத்தி ேிளலக்கும்
ஏற் ற றதளவகை்
ஒவ் சவாரு செற் றறாருடனுமான உறவு
சறகாதர சறகாதரிகளுடனும் தாத்தா ொட்டிமாருடனும் அவரது வாழ் வில்
ஏளனய முக்கிய ஆட்களுடனுமான உறவுகை்
பிரிவுக்கு முே்திய ெராமரிெ் பு ஏற் ொடுகளும் பிை் ளையின்
ெராமரிெ் புக்கான எதிர்காலத் திட்டங் களும்
கண்றணாட்டங் களும் விருெ் ெ முன்னுரிளமகளும்
ஆதிவாசி வைர்ெ்பும் மரபும் உட்ெட கலாச்சார, சமாழியியல் , சமய, ஆன்மிக
வைர்ெ்பும் மரபும்

ஏளனய காரணிகைில் ஒவ் சவாரு செற் றறாரினதும் இவற் றுக்கான
இயலுளமயும் விருெ்ெமும் உை் ைடங் குகின்றன




பிை் ளைக்கான ெராமரிெ் பு
அடுத்த செற் றறாருடனான பிை் ளையின் உறவுக்கு ஆதரவைித்தல்
செற் றறார் ேிளலெ் பிரச்சிளனகை் சதாடர்பில் ஒத்துளழத்தலும்
சதாடர்ொடலும்

பின்வருவன றொன்ற பிை் ளையின் ொதுகாெ் ளெெ் ொதிக்கக் கூடிய றவறு
காரணிகளும் இருக்கின்றன




குடும் ெ வன்முளற எதுவும் அதன் தாக்கமும்
o அவ் வன்முளற ேடத்ளதயில் ஈடுெட்ட எவருக்கும் பிை் ளைளயெ்
ெராமரிக்கவும் அதன் றதளவகளை ேிளறறவற் றவும் இருக்கும்
இயலுளமயும் விருெ்ெமும்
o பிை் ளைளயெ் ொதிக்கக் கூடிய பிரச்சிளனகைில் ஒத்துளழக்குமாறு
ஆட்களை றவண்டக் கூடிய ஒரு கட்டளைளய ஏற் ெடுத்துவதன்
சொருத்தம்
பிை் ளையின் ொதுகாெ் புக்கும் காத்தலுக்கும் ேல் வாழ் வுக்கும்
சதாடர்புை் ைதாக ேிலுளவயிலுை் ை குடியியல் அல் லது குற் றவியல் வழக்குத்
சதாடுெ் பு, கட்டளை, ேிளலளம, அல் லது ேடவடிக்ளக எதுவும்

ேீ ங் கை் உங் கை் பிை் ளைளயெ் ெற் றித் தீர்மானங் களை றமற் சகாை் ளும் றொது
இக்காரணிகளைக் கருத்திற் சகாை் ளுங் கை் . உதாரணமாக, ேீ ங் கை் ஒரு புதிய
ொடசாளலளயத் சதரிவு சசய் வதாயின், ேீ ங் களும் அடுத்த செற் றறாரும்
உங் கை் பிை் ளைக்கு எது சிறே்தது என்ற அடிெ் ெளடயிறலறய உங் கை்
தீர்மானத்ளத றமற் சகாை் ை றவண்டும் . ேீ ங் களும் அடுத்த செற் றறாரும் இணங் க
முடியாவிடின், ஒரு ேீ திெதி ஒரு தீர்மானத்ளத றமற் சகாை் ை றமற் ெடி இறத
காரணிகளைெ் ொர்ெ்ொர்.

சிறே்த ேலன் காரணிகளைெ் ெற் றி றமலும் தகவல் கை் இங் றக கிளடக்கெ்
செறுகின்றன.

2) பிள் மளகமள முரண்ெோட்டிலிருந் து ெோதுகோத்தல்
ேீ ங் கை் உங் கை் பிை் ளைகளுக்காகச் சசய் யக்கூடிய ஆக முக்கியமான
விடயங் கைில் ஒன்று உங் களுக்கும் அடுத்த செற் றறாருக்கும் இளடயிலான
முரண்ொட்ளடெ் ொர்க்கறவா றகட்கறவா சசய் யாமல் அவர்களைெ்
ொதுகாெ் ெதாகும் .
புதிய விவாகரத்துச் சட்டம் உங் கை் பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின் விளைவாக
ஏற் ெடக்கூடிய முரண்ொட்டிலிருே்து உங் கை் பிை் ளைகளைெ் ொதுகாக்க ேீ ங் கை்
உங் கைால் இயன்றளதச் சசய் ய றவண்டிய ஒரு குறிெ் ொன கடளமளய
ஏற் ெடுத்துகிறது.
உங் களுக்கு இக்கடளமளய ேிளறறவற் ற உதவ, மனத்திற் சகாை் ை றவண்டிய
சில விடயங் கை் இறதா:






உங் கை் பிை் ளைகை் சசவிமடுக்கக் கூடிய றொது உங் கை் ேீ திமன்ற
விடயத்ளதெ் ெற் றிய விெரங் களைெ் ெற் றி விவாதிெ் ெளத அல் லது
கலே்துளரயாடுவளதத் தவிருங் கை் – அவர்கை் வீட்டில் இல் லாதிருக்கும்
வளர காத்திருங் கை் அல் லது அவர்கை் சசவிமடுக்க முடியாத
ஓரிடத்துக்குச் சசல் ல முயலுங் கை்
பிை் ளைகைின் முன் அடுத்த செற் றறாளரெ் ெற் றி விமர்சிெ் ெளத அல் லது
முளறயிடுவளதத் தவிருங் கை்
பிை் ளைகை் தாம் அடுத்த செற் றறாருக்கு எதிரான “ெக்கத்ளத எடுக்க”
றவண்டுசமன உணரச் சசய் வளதத் தவிருங் கை்

ஒரு சட்டத்தரணி, ேடுவர் அல் லது றவறு குடும் ெச் சட்ட ேிபுணர் உங் களுக்கு
உங் கை் பிை் ளைகளை முரண்ொட்டிலிருே்து ொதுகாக்க உதவும் உொயங் கை்
சதாடர்பில் உங் களுக்கு உதவலாம் .

3) ஒரு குடும் ெத் தகரோறு தீர்க்கும் பசயன்முமறமயெ்
ெயன்ெடுத்துதல்
‘குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தல் ’ என்ெது விவாகரத்துச் சடத்தில் ஒரு புதிய ெதமாகும் .
அது குடும் ெங் கை் செற் றறார் ேிளல, குடும் ெ உதவி, சில குடும் ெங் களைெ்
சொறுத்த வளரயில் சசாத்து என்ென சதாடர்ொன பிரச்சிளனகளைத் தீர்க்கெ்
ெயன்ெடுத்தக் கூடிய ஒரு ேீ திமன்றத்துக்குெ் புறம் ொன ஒரு
சசயன்முளறயாகும் . குடும் ெத் தகலாறு தீர்த்தற் சசயன்முளறகைின்
உதாரணங் கைில் றெச்சுவார்த்ளத, ஒத்துளழெ் ொன சட்டம் , பிணக்குத் தீர்த்தல் ,
ேடுவர் தீர்ெ்பு என்ென உை் ைடங் குகின்றன.

புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் , ேீ ங் கை் ஒரு குடும் ெத் தகராறு தீர்க்கும்
சசயன்முளறளயெ் ெயன்ெடுத்தி, ஆனால் அது சொருத்தமாயிருே்தால்
மாத்திரறம உங் கை் குடும் ெச் சட்டெ் பிரச்சிளனகளைத் தீர்க்க முயல றவண்டும் .
உதாரணமாக, ேீ ங் கை் குடும் ெ வன்முளறக்கு ஆட்ெட்டிருே்து சதாடரும்
ொதுகாெ் புெ் பிரச்சிளனகை் இருே்தால் , அல் லது உங் களுக்கும் அடுத்தவருக்கும்
இளடயில் குறிெ்பிடத்தக்க வலுச் சமனின்ளம இருே்தால் குடும் ெத் தகராறு
தீர்த்தற் சசயன்முளறகை் சொருே்தாமற் றொகலாம் .
ஒரு ேீ திெதி உங் களுக்கான தீர்மானத்ளத றமற் சகாை் ை றவண்டியிருெ் ெதற் குெ்
ெதிலாக குடும் ெத் தகராறு தீர்க்கும் சசயன்முளறளயெ் ெயன்ெடுத்துவதில் ெல
ேன்ளமகை் இருக்கின்றன:






ேீ ங் கை் உங் கை் பிை் ளைகளுக்கு என்ன றதளவசயன்ெளத அறிவீர்கை் .
ேீ திமன்றச் சசயன்முளறயின் றொது உங் கை் குடும் ெத்தின் ஒரு
றமசலழுே்த ொர்ளவளய மாத்திரறம காணும் ஒரு ேீ திெதிக்கு இதளன
விைக்குவது கடினமாகலாம் .
குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தல் சசலவு குளறவானதாகவும் ேீ திமன்றத்துக்குச்
சசல் வளத விட மிக றவகமானதாகவும் இருக்கலாம்
அது செற் றறார் ஒத்துளழெ் ெளதக் காண்ெதில் உங் கை் பிை் ளைகளுக்கு
ேல் லதாகலாம்
சில குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தற் சசயன்முளறகை் ஒருவருக்சகாருவர்
சதாடர்ொடல் சகாை் ளும் உங் கை் இயலுளமளய றமம் ெடுத்த உதவலாம்

ஒரு சட்டத்தரணி, ேடுவர் அல் லது றவறு குடும் ெச் சட்ட ேிபுணர் எக்குடும் ெத்
தகராறு தீர்த்தற் சசயன்முளறகை் உங் களுக்குச் சிறே்தது என்ெளதத்
தீர்மானிக்க உங் களுக்கு உதவலாம் .
உங் கை் ெகுதியில் அரசாங் க அடிெ் ெளடயிலான குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தற்
சசயன்முளற எதுவும் உை் ைதாசவனெ் ொர்க்க, ேீ ங் கை் இங் றக கனடா ேீ தித்
திளணக்கைத்தின் வளலத்தைத்திலும் றதடலாம் .
மக்கை் பிரிவு அல் லது விவாகரத்துத் சதாடர்ொன பிரச்சிளனகளைெ் ெற் றித்
தீர்மானங் களை றமற் சகாை் ைக் கூடிய ெல வழிகை் இருக்கின்றன. ேீ ங் கை்
உங் களுக்கும் உங் கை் குடும் ெத்துக்கும் சிறெ் ொகச் சசயற் ெடும்
அணுகுமுளறளயத் தீர்மானிக்க றவண்டும் . ேீ ங் கை் எச்சசயன்முளறளயெ்
ெயன்ெடுத்தினாலும் , உங் கை் பிை் ளைகைின் சிறே்த ேலன்கைிற் கவனஞ்
சசலுத்துவது முக்கியம் . குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தல் : ேீ திமன்றத்துக்குெ்
புறம் றெ குடும் ெச் சட்டெ் பிரச்சிளனகளைத் தீர்த்தல் - சமய் யறிக்ளகயில்
ஆறலாசளன செறுங் கை் .

4) முழுமமயோன, துல் லியமோன, இற் மறயோன தகவல் கமள
வழங் குதல்

புதிய விவாகரத்துச் சட்டம் தரெ் பினர் விவாகரத்துச் சட்டத்தினதும் அதன்
ஒழுங் குறுத்தல் கைினதும் கீழ் றதளவயான எல் லாத் தகவல் களையும் வழங் க
றவண்டிய ஒரு கடளமளயக் சகாண்டுை் ைனர் என்கிறது. இது செற் றறார்
ஒெ் ெே்தங் களைச் சசய் து சகாை் ைவும் ேீ திமன்றங் கை் துல் லியமான
தகவல் கைின் அடிெ்ெளடயில் கட்டளைகளை இடவுமாகும் .
உதாரணமாக, சமஷ்டி சிறுவர் உதவி வழிகாட்டல் கைின் (விவாகரத்துச்
சட்டத்தின் கீழுை் ை ஒழுங் குறுத்தல் கைின்) கீழ் ேீ திமன்றத்துக்கு ஒரு
றேர்ளமயானதும் துல் லியமானதுமான சிறுவர் உதவித் சதாளகளயத்
தீர்மானிக்க உதவ, ேீ ங் கை் முழுளமயானதும் துல் லியமானதும்
இற் ளறயானதுமான வருமானத் தகவல் களை வழங் க றவண்டும் . அதாவது,
ேீ ங் கை் வழங் க றவண்டியளவ,



ஆக அண்ளமய மூன்று வரி ஆண்டுகைில் ஒவ் சவான்றுக்குமான உங் கை்
வருமான வரியறிக்ளககை்
ஆக அண்ளமய மூன்று வரி ஆண்டுகைில் ஒவ் சவான்றுக்குமான கனடா
வருமான முகவரகத்திடமிருே்து செற் ற கணிெ் பீட்டு, மீை் கணிெ் பீட்டு
அறிவித்தல் கை்

உங் கை் ேிளலளமளயெ் சொறுத்து, ேீ ங் கை் பின்வருவன றொன்ற ஏளனய
தகவல் களையும் வழங் கத் றதளவெ் ெடலாம்






உங் கை் ஆக அண்ளமய சம் ொத்தியக் கூற் று அல் லது சம் ெைச் சிட்ளட,
அல் லது உங் கை் சம் ெைத்ளத அல் லது றவதனங் களைக் குறிெ் பிட்டு
உங் கை் சதாழில் தருேரிடமிருே்து ஒரு கடிதம்
ேீ ங் கை் சுய சதாழில் சசய் ெவராயின், அல் லது ேீ ங் கை் ஒரு
ேிறுவனத்ளதக் கட்டுெ் ெடுத்துகிறீர்கைாயின், உங் கை் ேிறுவனத்தின்
ேிதிக் கூற் றுக்கை்
சதாழிற் காெ் புறுதியிலிருே்து ேீ ங் கை் செற் ற வருமானத்ளதெ் ெற் றிய
தகவல் கை்

சிறுவர் ஆதரவு றோக்கங் களுக்காக முழுளமயானதும் துல் லியமானதும்
இற் ளறயானதுமான வருமானத் தகவல் களை வழங் கும் முளறளயெ் ெற் றி
றமலும் தகவல் கை் இங் றக கிளடக்கெ் செறுகின்றன.
சவவ் றவறு ேீ திமன்றங் கைில் குடும் ெங் கைின் ஈடுொடு
குடும் ெங் கை் சில றவளைகைில் ஒறர றேரத்தில் சவவ் றவறு ேீ திமன்றங் கைில்
ஈடுொடாகின்றன. இது குற் றவியல் ேீ தி அளமெ் பு, சிறுவர் ெராமரிெ் பு அளமெ் பு,
குடும் ெ ேீ தி அளமெ்பு ஆகிய யாவும் ஈடுொடாகக் கூடிய குடும் ெ வன்முளற
வழக்குகைில் அடிக்கடி ேிகழ் கிறது.
இே்ேிளலளமகை் மிகவும் சவாலானளவ. உதாரணமாக, ஒரு குடும் ெ ேீ திமன்றம்
செற் றறாருக்கிளடறய சதாடர்பு எதுவும் இருத்தலாகாது எனக் கூறும் ஒரு

குற் றவியற் கட்டளைளயெ் ெற் றி ஒரு குடும் ெ ேீ திமன்றம் அறியாதிருெ் பின்,
ேீ திெதி ஒரு முரண்ொடான செற் றறார் ேிளலக் கட்டளைளய றமற் சகாை் ைக்
கூடும் . இது இரு கட்டளைகளையும் பின்ெற் றுவளதக் கடினமானதாக அல் லது
சாத்தியமற் றதாக ஆக்கவும் ொதுகாெ் பு இடர்ெ்ொடுகளை ஏற் ெடுத்தவும்
சசய் யலாம் .
இதளனச் சமாைிக்க உதவ, புதிய விவாகரத்துச் சட்டம் ேீ திெதிகை் விவாகரத்துெ்
செறும் தம் ெதியினர் சதாடர்ொக ேளடமுளறயிலுை் ை அல் லது
ேிலுளவயிலுை் ை குடியியற் ொதுகாெ் பு, சிறுவர் ொதுகாெ் பு, அல் லது குற் றவியல்
வழக்குளரெ் புக்கை் அல் லது கட்டளைகை் எளவயும் உை் ைனவா என்ெளதக்
கருத்திற் சகாை் ை றவண்டுசமனக் கூறுகிறது.
ேீ ங் கை் விவாகரத்தாகி அல் லது விவாகரத்துெ் செறும் ேிளலயில் இருெ் ெதுடன்
செற் றறார் ேிளலக்கான, பிை் ளை ஆதரவுக்கான அல் லது வாழ் க்ளகத் துளண
ஆதரவுக்கான ஒரு ேீ திமன்றக் கட்ளைளய றவண்டுகிறீர்கைாயின், ேீ ங் கை்
அல் லது உங் கை் முன்னாை் வாழ் க்ளகத் துளண ஈடுெட்டுை் ை எளவறயனும்
குற் றவியல் அல் லது சிறுவர் ொதுகாெ் பு வழக்குகளை அல் லது கட்டளைகளைெ்
ெற் றி, அல் லது உங் கைில் ஒருவருக்கு எதிரான எளவறயனும் மட்டுறுத்தல்
அல் லது ொதுகாெ் புக் கட்டளைகளைெ் ெற் றி ேீ ங் கை் ேீ திமன்றத்துக்குக் கூற
றவண்டியிருக்கும் .
ேீ தி அளமெ் பின் சவவ் றவறு ெகுதிகைில் ஈடுொடாகியுை் ை குடும் ெங் களைெ்
ெற் றி றமலும் தகவல் கை் இங் றக கிளடக்கெ் செறுகின்றன.
உங் களுக்கு உங் கைிடம் றகட்கெ் ெடும் றொது றதளவயான எல் லாத்
தகவல் களையும் ேீ திமன்றத்துக்கு வழங் கும் ஒரு சட்டக் கடெ் ொடு உை் ைது.
ேீ திமன்றங் களுக்கு சவைிெ் ெடுத்தற் கட்டளைகளைெ் பிறெ்பித்தல் றொன்ற
விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் றதளவயான தகவல் களை வழங் குமாறு
ஆட்களைெ் ெலவே்தெ் ெடுத்த வழிகை் இருக்கின்றன, ஆனால் இது உங் கை்
பிை் ளையின் சிறே்த ேலன்கைில் தாமதங் களை ஏற் ெடுத்துகிறது.

5) கட்டமளகளுக்குக் கீழ் ெ் ெடிதல்
புதிய விவாகரத்துச் சட்டம் ேீ திமன்றம் ஒரு கட்டளைளய் பிறெ் பித்ததும் ேீ ங் கை்
அக்கட்டளைளயெ் பின் ெற் ற றவண்டுசமனத் தரெ்பினருக்கு ேிளனவூட்டுகிறது.
இது ஒரு புதிய கடெ்ொடல் ல, ஆனால் செற் றறார் சில றவளைகைில் தாம் தமது
குடும் ெச் சட்டக் கட்டளைகளைெ் பின்ெற் றத் றதளவயில் ளல எனத் தவறுதலாக
ேம் புகின்றனர்.
உதாரணமாக, ேீ ங் கை் கட்டளை அதன் றமலும் வலுவிலில் லாத வளர பிை் ளை
ஆதரவுக்குெ் ெணம் சகாடுக்க றவண்டும் . அதாவது, ேீ ங் கை் பிை் ளை
ஆதரவுக்குெ் ெணம் சகாடுெ் ெளத எெ் றொது ேிறுத்தலாசமனக் கட்டளை

குறிெ் பிடாவிடின், ேீ ங் கை் ஒரு ேீ திமன்றம்
கட்டளைளய மாற் றும் வளர பிை் ளை
ஆதரவுக்குெ் ெணம் சகாடுக்க றவண்டும் .
அறத றொன்று, ேீ திமன்றம் ஒரு குறிெ் ொன
செற் றறார் ேிளல றேரசூசிளயக் கட்டளையிடின்,
ேீ ங் கை் மற் றெ் செற் றறாரினால் செற் றறாராதல்
ேிளலக் காலத்ளதெ் ெயன்ெடுத்தெ் ெடுவளதக்
காரணமின்றித் தன்னிச்ளசயாகத் தடுக்க
முடியாது.
ேீ ங் கை் கட்டளைளயெ் பின்ெற் றாவிடின்,
றமாசமான சட்டெ் பின்விளைவுகை் ஏற் ெடலாம் .
உதாரணமாக, ேீ திமன்றம் உங் களுக்கு எதிராக
ஒரு ேீ திமன்ற அவமதிெ் புக் கட்டளைளயெ்
பிறெ் பிக்கலாம் . பின்னர் ேீ திமன்றம்
பின்வருவன உட்ெட ெல் றவறு தண்டளனகளை
விதிக்கலாம்





ேீ திமன்றத்துக்குச் சசலுத்தெ் ெடும் ஒரு
தண்டம்
ேீ திமன்றச் சசலவுகளுக்காக அடுத்த
தரெ் புக்குக் சகாடுக்கெ் ெடும் ெணம்
(உதாரணமாக, சட்டத்தரணியின்
கட்டணங் கை் )
சிளறக் காலம் , கடுளமயான வழக்குகைில்

நிமனவிற் பகோள் ளுங் கள் –
உங் களது கடமமகளோவன
1) உங் கள் பிள் மளகளின்
சிறந் த நலன்கமளக்
கருதிச் பசயற் ெடுதல்
2) உங் கள் பிள் மளகமள
முரண்ெோட்டிலிருந் து
ெோதுகோத்தல்
3) அது பெோருத்தமோனதோக
இல் லோவிட்டோறல தவிர,
தகரோறு தீர்த்தமல
முயல் தல்
4) உங் கள் நீ திமன்ற
வழக்கில் றதமவயோன
எல் லோத்
தகவல் கமளயும்
வழங் குதல்
5) உங் கள் நீ திமன்றக்
கட்டமளமயெ்
பின்ெற் றுதல்

உங் கை் வாழ் வில் அல் லது உங் கை் பிை் ளையின் வாழ் வில் ேீ திமன்றக் கட்டளை
உட்ெடுத்தாத ஒரு மாற் றம் இருே்தளமயாற் சில றவளைகைில் ேீ ங் கை்
ேீ திமன்றக் கட்டளைளயெ் பின்ெற் ற விரும் ொதிருக்கலாம் . ேீ ங் கை் ேீ திமன்றக்
கட்டளை அதன் றமலும் உங் கை் பிை் ளையின் சிறே்த ேலனில்
இருெ் ெதில் ளலசயன ேம் ெலாம் .
இே்ேிளலயில் , புதிய ேிளலளமளயெ் பிரதிெலிெ் ெதற் காக, ேீ ங் கை் கட்டளைளய
மாற் றக் றகாரி மீண்டும் ேீ திமன்றத்துக்குச் சசல் ல றவண்டியிருக்கும் . கட்டளை
மாறும் வளர, ேீ ங் கை் மூல ேீ திமன்றக் கட்டளைளயெ் பின்ெற் ற றவண்டும் .

சோன்றளித்தல்
ேீ ங் கை் உங் கை் கடளமகளை மீைாய் வு சசய் து, ேீ ங் கை் அவற் ளற விைங் கிக்
சகாண்டதாகக் கூற வசதிெ் ெடுவது முக்கியம் .
புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் , ேீ ங் கை் ேீ திமன்றத்தில் ஒரு ஆவணத்ளதக்
றகாெ் பிடும் ஒவ் சவாரு தடளவயும் , அது ஒரு ேீ திமன்ற விடயத்ளதத்

சதாடங் குவதாக அல் லது அத்தளகய ஒன்றுக்குெ் ெதிலைிெ்ெதாக இருே்த
றொதிலும் , விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் ேீ ங் கை் உங் கை் ஐே்து கடளமகைிலும்
ஒவ் சவான்ளறயும் விைங் கிக் சகாண்டளத உறுதிெ் ெடுத்த றவண்டியிருக்கும் .
இது ஒரு ேீ திமன்ற விடயத்தில் ஒரு தரெ்பினராக இருக்கும் எவருக்கும்
சொருே்துகிறது. உங் களுக்கு ஒரு சட்டத்தரணி இருே்தாலும் அல் லது ேீ ங் கறை
உங் களைெ் பிரதிேித்துவம் சசய் தாலும் ேீ ங் கை் இதளன உறுதி சசய் ய
றவண்டியிருக்கும் .

சட்ட ஆறலோசகர்களுக்கோன கடமமகள்
புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் , ஒரு சட்ட ஆறலாசகர் என்ெவர்
அச்சட்டத்தின் கீழுை் ை வழக்குகைில் உங் களுக்குச் சட்ட ஆறலாசளன வழங் க
அல் லது உங் களைெ் பிரதிேிதித்துவம் சசய் யத் தகுதி செற் ற ஒரு ேிபுணராவார்.
சில மாகாணங் கைில் , அதில் ஒரு சோத்தாரிசு அல் லது சட்ட உதவியாை்
உை் ைடங் கலாம் .

விவாகரத்துச் சட்டத்துக்கான மாற் றங் கை் அச்சட்டத்தின் கீழ் உங் களுக்கு
உங் கை் கடளமகைில் உதவச் சட்ட ஆறலாசகர்களுக்கும் புதிய கடளமகளை
ஏற் ெடுத்துகின்றன. உதாரணமாக, சட்ட ஆறலாசகர்கை் சசய் ய றவண்டியளவ




சதைிவாகெ் சொருத்தமற் றதாக இருே்தாறல தவிர, அவர்கைின் குடும் ெ
விடயத்தில் ஒரு குடும் ெத் தகராறு தீர்க்கும் சசயன்முளறளயெ்
ெயன்ெடுத்த முயலுமாறு தமது றசளவ செறுேர்களை ஊக்குவித்தல்
விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் அவர்களுக்கு அவர்கைின் குடும் ெ
விடயத்ளதத் தீர்க்க அல் லது தமது கடெ் ொடுகளை ேிளறறவற் ற
உதவக்கூடிய குடும் ெ ேீ திச் றசளவகளைெ் ெற் றித் தமது றசளவ
செறுேர்களுக்குக் கூறுதல்

சட்ட ஆறலாசகர்களுக்கு உங் களுக்கு உங் கை் கடளமகளை விைக்கும் ஒரு
கடெ் ொடும் உை் ைது.
குடும் ெ ேீ திச் றசளவகளைெ் ெற் றி றமலும் தகவல் கை் இங் றக கிளடக்கெ்
செறுகின்றன.
சட்ட ஆறலாசகர்களுக்கு விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் அவர்கை் தமது
கடளமகளுக்குக் கீழ் ெ்ெடிே்தளமக்குச் சான்றைிக்கும் ஒரு கடளமயும் உை் ைது.

பதோடர்புள் ள பதோடுெ் புக்கள்


திட்டங் களை ஏற் ெடுத்துதல் :பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின்
பின்னர் செற் றறார் ேிளல ஏற் ொடுகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டல்







செற் றறார் ேிளலத் திட்டமிடல் சரிொர்ெ்புெ் ெட்டியல்
செற் றறார் ேிளலத் திட்டமிடல் கருவி
செற் றறார் ேிளல சமய் யறிக்ளக
குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தல் சமய் யறிக்ளக
விவாகரத்தும் குடும் ெ வன்முளறயும் சமய் யறிக்ளக

