ஒரு பிள் ளளயின் கண்ணணோட்டங் களும் விருப் ப முன்னுரிளமகளும்

விவாகரத்துச் சட்டத்துக்கான மாற் றங் கள் 2021 மார்ச்சு 1 ஆம் திகதி
நடடமுடறக்கு வரும் . இம் மாற் றங் களிற் சில பெற் றறார் நிடலெ்
பொறுெ்புக்கள் பதாடர்ொன தீர்மானங் கடள றமற் பகாள் ளும் றொது
பெற் றறாருக்கும் , குடும் ெ நீ தி நிபுணர்களுக்கும் நீ திெதிகளுக்கும் ஒரு
பிள் டளயின் கண்றணாட்டங் கடளயும் விருெ்ெ முன்னுரிடமகடளயும்
கருத்திற் பகாள் ள உதவும் .
இந்த ஆவணம் :




உங் களுக்குக் குடும் ெச் சட்ட விடயங் களில் பிள் டளகளிடமிருந்து
பசவிமடுெ்ெது ஏன் முக்கியம் என்ெடதெ் ெற் றிய சில பொதுவான
தகவல் கடள வழங் கும் , அத்துடன்
பிள் டளயின் சிறந்த நலடனத் தீர்மானிெ்ெதில் ஒரு பிள் டளயின்
கண்றணாட்டங் களும் விருெ்ெ முன்னுரிடமகளும் முக்கியமாகக்
கருத்திற் பகாள் ளெ்ெட றவண்டியடவ எனும் விவாகரத்துச்
சட்டத்துக்கான மாற் றங் கடள விளங் கிக் பகாள் ள உதவும்

இப் பக்கத்தில்





புதிய விவோகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு பிள் ளளயின்
கண்ணணோட்டங் களும் விருப் ப முன்னுரிளமகளும்
பிள் ளளகளுக்குச் சசவிமடுப் பது ஏன் முக்கியம்
பிரிவின் அல் லது விவோகரத்தின் பின்னர் பிள் ளளகளிடமிருந் து
சசவிமடுக்கும் பல் ணவறு வழிகளின் உதோரணங் கள்
உங் கள் மோகோணத்தில் அல் லது ஆட்புலத்திலுள் ள குடும் ப நீ திச்
ணசளவகள்

புதிய விவோகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு பிள் ளளயின்
கண்ணணோட்டங் களும் விருப் ப முன்னுரிளமகளும்
விவாகரத்தின் பின்னர் பெற் றறார் நிடல பதாடர்ொன தீர்மானங் கள் ஒரு
பிள் டளயின் சிறந்த நலடனக் கருதுவனவாக இருெ்ெடத உறுதி
பசய் வது முக்கியம் . புதிய விவாகரத்துச் சட்டம் உங் கள் குறிெ்ொன
நிடலடமயில் உங் கள் பிள் டளக்கு எது சிறந்தபதனத் தீர்மானிக்க
உங் களுக்கும் நீ திமன்றங் களுக்கும் உதவியாகும் காரணிகளின் ஒரு
ெட்டியடலக் பகாண்டுள் ளது.
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இக்காரணிகளில் ஒன்று ஒரு
பிள் டளயின் கண்றணாட்டங் களும்
விருெ்ெ முன்னுரிடமகளும் ஆகும் .
ஒரு பிள் டளயின்
கண்றணாட்டங் களுக்கும் விருெ்ெ
முன்னுரிடமகளுக்கும் வழங் கெ்ெடும்
முக்கியத்துவம் பிள் டளயின்
வயதிலும் முதிர்விலும்
தங் கியிருக்கும் . பிள் டளகளின் வயது
கூடும் றொது, பொதுவாக அவர்களின்
கண்றணாட்டங் களுக்கும் விருெ்ெ
முன்னுரிடமகளுக்கும் அதிக
முக்கியத்துவம் வழங் கெ்ெடுகின்றன,
ஆனால் ஒவ் பவாரு பிள் டளயும்
தனிச் சிறெ்ொனதும் தனது
வழியிறலறய விருத்தியடடவதும்
உண்டு.

பிள் டளகள் தாம் எவருடன்
வாழ் வபரனத் தீர்மானிக்க – 12
அல் லது 14 என்ெது றொன்று –
குறிெ்ொன வயது எதுவும்
கிடடயாது.
ஒவ் பவாரு பிள் டளயும் தனிச்
சிறெ்ொனதாவதுடன்,
அவர்களின்
கண்றணாட்டங் கள் ஒரு
நீ திெதி எெ்பெற் றறார் நிடல
ஏற் ொடுகள் அவரது சிறந்த
நலன்களில் உள் ளனபவனத்
தீர்மானிக்கும் றொது கருத்திற்
பகாள் ளும் ஒரு காரணியும்
ஆகும் .

சில றவடளகளில் , ஒரு பிள் டளயின் கண்றணாட்டங் கடளயும் விருெ்ெ
முன்னுரிடமகடளயும் றகட்ெது பசய் ய றவண்டிய சரியான
விடயமல் லாதிருக்கலாம் , உதாரணமாக அவர்கள் மிக இளம்
வயதினராகவும் தமது பசாந்தக் கண்றணாட்டங் கடள உருவாக்க
இயலாமலும் இருந்தால் . உங் களுக்கும் அடுத்த பெற் றறாருக்கும்
அதிகமாக முரண்ொடிருந்தால் , உங் கள் பிள் டளக்கு தனது
கண்றணாட்டங் கடளெ் ெகிர்ந்து பகாள் ள ஒரு சமூக றசவகர் றொன்ற
ஒருவரிடமிருந்து உதவி றதடவெ்ெடலாம் .
பெற் றறார் நிடல ஏற் ொடுகடளயும் பிள் டளயின் சிறந்த நலன்
காரணிகடளயும் ெற் றிய றமலதிகத் தகவல் களுக்காக, ொருங் கள் :
பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின் பின்னர் பெற் றறார் நிடல ஏற் ொடுகள் .
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பிள் ளளகளுக்குச் சசவிமடுப் பது ஏன் முக்கியம்
பிள் டளகளுக்குத் தம் டமெ் ொதிக்கும் எல் லா விடயங் களிலும் ,
விறசடமாக நீ திமன்ற அல் லது நிருவாகச் பசயன்முடறகளில் தமது
கண்றணாட்டங் கடள பவளிெ்ெடுத்த உரிடமயுள் ளது. இது 1991 இல்
கனடா ஒரு தரெ்ொக ஆகிய ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர் உரிடமகள்
ஒெ்ெந்தத்தில் வழங் கெ்ெட்டுள் ளது. எல் லாக் கறனடியச் சிறுவர்களுக்கும்
தாம் தமது பசாந்தக் கண்றணாட்டங் கடள உருவாக்கக் கூடிய வடர
இவ் வுரிடமயுள் ளது. அவர்ளின் வயதும் முதிர்வும் கூடும் றொது
அவர்களின் கண்றணாட்டங் களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங் கெ்ெட
றவண்டும் .
பெற் றறார் நிடல பதாடர்ொகெ் பெற் றறாரும் நீ திெதிகளும்
றமற் பகாள் ளும் தீர்மானங் கள் பிள் டளகடள றநரடியாகெ்
ொதிக்கின்றன, பிள் டளகளுக்கு அத்தீர்மானனங் கடளெ் ெற் றித் தமது
கண்றணாட்டங் கடளெ் ெகிர்ந்து பகாள் ள ஒரு வாய் ெ் பிருக்க றவண்டும் .
பிள் டளகளுக்கு தமது கண்றணாட்டங் கடள பவளிெ்ெடுத்த ஒரு
வாய் ெ்பிருந்திருந்தால் அவர்கள் தமது பெற் றறாரின் பிரிவு பதாடர்பிற்
சிறெ்ொக ஒத்துடழக்கின்றன் என்றும் ஆராய் ச்சி காட்டுகிறது.
சில பிள் டளகள் தமது பெற் றறாரின் பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின்
பின்னர் பெற் றறார் நிடல பதாடர்ொகக் கருத்துடரக்க விரும் புகின்றனர்.
சிறுவர்களுடன் அவர்களுக்கு எது முக்கியம் என்ெடதெ் ெற் றி
உடரயாடுவது ெயனுள் ளது. உதாரணமாக, இதில் அவர்களின் அன்றாட
வழடமகளும் பசயற் ொடுகளும் உள் ளடங் கலாம் . உங் கள்
பிள் டளகளிடம் அவர்கள் யாருடன் வாழ விரும் புகின்றனர் என்ெது
றொன்ற அவர்களில் அழுத்தத்டத ஏற் ெடுத்தும் றநரடிக் றகள் விகடளக்
றகட்ெடதத் தவிர்ெ்ெது முக்கியம் . இது அவர்கள் உங் கடளறயா அடுத்த
பெற் றறாடரறயா பதரிவு பசய் ய றவண்டுபமன அவர்கடள உணரச்
பசய் யலாம் .
அத்துடன், தமது பெற் றறாருடறனா றவபறவருடனுறமா தமது
கண்றணாட்டங் கடளெ் ெகிர்ந்து பகாள் ள விரும் ொத சில பிள் டளகள்
இருக்கின்றனர். அதுவும் ஏற் கத் தக்கறத.
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பிள் டளகளிடமிருந்து உள் வாங் கடலெ்
பெறுவது என்ெது நீ ங் கள் அவர்களிடம்
பெற் றறார் நிடல ஏற் ொடுகடளெ் ெற் றித்
தீர்மானங் கடள றமற் பகாள் ளுமாறு
றகட்கிறீர்கபளன்றறா அவர்கள் ெக்கம் றசர
றவண்டும் என்று அவர்களுக்குக்
கூறுகிறீர்கபளன்றறா பொருளாகாது.
பிள் டளகள் அவர்களின் கருத்டதக்
கூறுவதற் கும் ஒரு தீர்மானத்டத
றமற் பகாள் வதற் கும் இடடயிலான
றவறுொட்டட விளங் கிக் பகாள் வது
முக்கியம் .

உங் கள் பிள் டளகளிடம்
“நீ யாருடன் வசிக்க
விரும் புகிறாய் ” என்ெது
றொன்ற றகள் விகடளக்
றகட்ெடதத் தவிருங் கள் .
இது அவர்கடள
முரண்ொட்டுக்கு
இடடயில் றொட்டு
விடுகிறது.

பிரிவின் அல் லது விவோகரத்தின் பின்னர் பிள் ளளகளிடமிருந் து
சசவிமடுக்கும் பல் ணவறு வழிகள்
பிள் டளகளுக்குச் பசவிமடுக்கெ் ெல வழிகள் உள் ளன. நீ ங் கள் பெற் றறார்
நிடல ஏற் ொடுகடளெ் ெற் றி எெ்ெடித் தீர்மானங் கடள றமற் பகாள் ளெ்
றொகிறீர்களாயினும் உங் கள் பிள் டளயின் கண்றணாட்டங் கடளெ்
பெறுவது முக்கியம் .
பெற் றறார் தமது பிள் டளகள் எெ்ெடி ஈடுொடாக்கெ்ெடுவார்கள்
என்ெடதெ் ெற் றி ஒன்றிடணந்து தீர்மானபமடுெ்ெது சிறந்தது. நீ ங் கள்
பிரியத் தீர்மானித்த பின்னர் உடனடியாகறவ நீ ங் கள் உங் கள்
பிள் டளயின் கண்றணாட்டங் கடளக் றகட்கத் தீர்மானிக்கலாம் . நீ ங் கள்
பெற் றறார் நிடலெ் பிரச்சிடனகடளத் தீர்க்கச் பசயற் ெடுடகயில்
அவர்களின் கண்றணாட்டங் கடள ஒரு தடடவக்கு றமல் பெறவும்
தீர்மானிக்கலாம் . நீ ங் கள் இணக்கம் பசய் தல் றொன்ற நீ திமன்றத்துக்கு
பவளியிலான ஒரு பசயன்முடறயில் உங் கள் பிள் டளடயத்
பதாடர்ொக்கவும் தீர்மானிக்கலாம் .
நீ ங் கள் நீ திமன்றத்துக்குச் பசல் லாமல் உங் கள் பெற் றறார் நிடல
ஏற் ொடுகடளச் பசய் கிறீர்களாயின் பிள் டளகடளத்
பதாடர்ொக்குவதற் கான வழிகளின் சில உதாரணங் கள் இறதா:



பெற் றறார் (பொதுவாக ஒன்றிடணந்து) பிள் டளகளிடம் றெசுதல்
பிள் டளகள் பிள் டளகளின் கண்றணாட்டங் கடளெ் ெற் றி
அறிக்டகயிடெ் றொகும் ஒரு சமூக றசவகர், உளவியலாளர், அல் லது
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உள நல மருத்துவர் றொன்ற ஒரு நிபுணரிடம் தமது
கண்றணாட்டங் கடளெ் ெகிர்ந்து பகாள் ளல் ; அத்துடன்/அல் லது
பிள் டளகடளத் பதாடர்ொக்கும் இணக்க அல் லது ஏடனய குடும் ெத்
தகராறு தீர்த்தற் பசயன்முடறகள் , உதாரணமாக உங் கள் நடுவடர
உங் கள் பிள் டளயிடம் உடரயாடச் பசய் து இணக்க அமர்வுகளுக்கு
அவர்களின் கண்றணாட்டங் கடளத் திரும் ெக் பகாண்டு வருதல்

நீ ங் கள் நீ திமன்றத்துக்கு பசல் கிறீர்களாயின் பிள் டளகடளத்
பதாடர்ொக்குவதற் கான வழிகளின் சில உதாரணங் கள் இறதா:






ஒரு உள நல நிபுணரால் நடத்தெ்ெடும் சிறுவர் றநர்காணல் கள்
உள் ளடங் கும் ஒரு பெற் றறார் நிடலத் திட்டக் கணிெ்பீடு
ஒரு சமூக றசவகர், சட்டத்தரணி அல் லது சிகிச்டசயக ஆறலாசகர்
றொன்ற ஒரு தகுதி வாய் ந்த ெக்கச் சார்ெற் ற மூன்றாந்
தரெ்பினரால் சிறுவருடன் நடத்தெ்ெடும் ஒரு றநர்காணலின் அல் லது
இரு றநர்காணல் களின் அடிெ் ெடடயில் பிள் டளயின்
கண்றணாட்டங் கடளெ் ெற் றிய ஒரு அறிக்டக
சிறுவருக்கான ஒரு சட்டத்தரணி, அத்துடன்/அல் லது
நீ திெதியால் நடத்தெ்ெடும் ஒரு சிறுவர் றநர்காணல்

பெற் றறார் நிடலெ் பொறுெ்புக்கடளெ் ெற் றித் தீர்மானங் கடள
றமற் பகாண்ட பின் னர் பிள் டளகளுக்குத் பதாடர்ந்தும் பசவிமடுெ் ெதும்
முக்கியம் . ஒரு பிள் டளயின் மீது முரண்ொடு பகாண்டுள் ள தாக்கத்டதெ்
ெற் றி எண்ணி, பெற் றறார் நிடலெ் பொறுெ்புக்கடளெ் ெற் றிய
தகராறுகடளச் சமாதானமாகத் தீர்த்துக் பகாள் ள முயலுங் கள் .
நீ ங் கள் நீ திமன்றத்துக்குச் பசல் லாமல் ஒரு தீர்மானத்டத றமற் பகாண்ட
பின்னர் நீ ங் கள் பிரச்சிடனகடளத் தீர்த்துக் பகாள் ளக்கூடிய ெல வழிகள்
இருக்கின்றன. உதாரணமாக, நீ ங் கள் பெற் றறார் நிடல ஒத்துடழெ்பில்
பிள் டளகடள ஈடுெடுத்தலாம் , நீ ங் கள் பெற் றறார் நிடலக் காலத்டத,
பெற் றறாரின் பொறுெ்புக்கடள அல் லது பிள் டளக்கும் பிள் டளயின்
வாழ் வில் ஏடனய முக்கிய ஆட்களுக்கும் இடடயிலான பதாடர்டெெ்
ெற் றி ஒரு இணக்கத்டத அல் லது கட்டடளடயச் பசய் த பின்னர் ஏற் ெடும்
பெற் றறார் நிடலத் தகராறுகடளத் தீர்க்க பிள் டளடய றநாக்காகக்
பகாண்ட ஒரு பசயன்முடற. பெற் றறார் நிடல ஒருங் கிடணெ்ொளர்கள்
பெற் றறார் நிடல இணக்கமின்டமகடளத் தீர்க்க இணக்கம்
காண்ெதினதும் நடுவர் தீர்ெ்பினதும் ஒரு றசர்க்டகடயெ்
ெயன்ெடுத்தலாம் .
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குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தற் பசயன்முடறகடளெ் ெற் றி றமலும்
தகவல் களுக்காக, குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தல் : நீ திமன்றத்துக்குெ் புறம் றெ

குடும் ெச் சட்டெ் பிரச்சிடனகடளத் தீர்த்தல் - பமய் யறிக்டகயில்
ஆறலாசடன பெறுங் கள் .
பெற் றறாருக்கு இக்கடடமகளும் உண்டு:




அவர்களின் பிள் டளயின் சிறந்த நலன்கடளக் கருதித்
தீர்மானங் கடள றமற் பகாள் ளல் (அவர்களுக்குச் பசவிமடுெ்ெது
உதவும் ), அத்துடன்
அவர்களின் தகராறுகளில் அவர்களின் பிள் டளகடள
ஈடுெடுத்தாதிருத்தல் (உதாரணமாக, பெற் றறார் குடும் ெ நீ திமன்ற
நடவடிக்டககளிற் ெயன்ெடுத்தலாபமனத் தமது பிள் டளயுடனான
தமது உடரயாடல் கடளெ் ெதிவு பசய் யக் கூடாது, அல் லது அடுத்த
பெற் றறாருக்குத் தகவல் கடளக் பகாண்டு பசல் லுமாறு கூறக்
கூடாது)

புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் பெற் றறாரின் கடடமகடளெ் ெற் றி
றமலும் தகவல் களுக்காக, ொருங் கள் : https://www.justice.gc.ca/eng/fldf/pub.html
பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின் பின்னரான பெற் றறார் நிடலடயெ்
ெற் றிய தீர்மானங் களில் பிள் டளகடள ஈடுெடுத்தும் “எல் றலாருக்கும்
பொருத்தமான ஒரு வழி” கிடடயாது. உங் கள் நிடலடமயில் உங் கள்
பிள் டளக்கு எது அதிசிறெ்ொகச் பசயற் ெடும் என்ெடதெ் ெற் றிச்
சிந்திெ்ெது முக்கியம் .
உங் கள் மோகோணத்திலுள் ள குடும் ப நீ திச் ணசளவகள்
குடும் ெ நீ திச் றசடவகள் என்ெடவ மக்களுக்கு பிரிவில் அல் லது
விவாகரத்தில் இருந்து ஏற் ெடும் பிரச்சிடனகடளச் சமாளிக்க உதவும்
றநாக்கிலான அரசாங் க அல் லது தனியார் றசடவகளாகும் .
மாகாணங் களும் ஆட்புலங் களும் பிள் டளகளின் கண்றணாட்டங் கடளச்
பசவிமடுெ் ெது பதாடர்ொன குடும் ெ நீ திச் றசடவகடளயும் நீ ங் கள் மிகெ்

ெயனுள் ளடவயாகக் காணக்கூடிய இணக்கமாக்கல் , பெற் றறார் நிடலத்
தகவல் அமர்வுகள் றொன்ற றசடவகடளயும் பகாண்டிருக்கின்றன.
நீ ங் கள் உங் கள் மாகாண அல் லது ஆட்புல அரசாங் கத்தின்
வடலத்தளத்தில் ஏடனய ெயனுள் ள றசடவகடளயும் கண்டு பகாள் ளலாம் .
புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் , சட்ட ஆறலாசகர்கள் தமது றசடவ
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பெறுநர்களுக்கு உதவக்கூடிய எடவறயனும் குடும் ெ நீ திச் றசடவகடளெ்
ெற் றி அவர்களுக்கு உதவ றவண்டிய ஒரு கடடம இருக்கிறது.
சதோடர்புள் ள சதோடுப் புக்கள்







பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின் பின்னர் பெற் றறார் நிடல
ஏற் ொடுகள்
திட்டங் கடள ஏற் ெடுத்துதல் :பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின் பின்னர்
பெற் றறார் நிடல ஏற் ொடுகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டல்
பெற் றறார் நிடலத் திட்டமிடல் சரிொர்ெ்புெ் ெட்டியல்
வாழ் க்டக முன்னகர்வதால் . . . பிரிவுடனும் விவாகரத்துடனும் வாழச்
சிறுவர்களுக்கும் இடளஞர்களுக்கும் உதவுதல்
குடும் ெத் தகராறு தீர்த்தல் : நீ திமன்றத்துக்குெ் புறம் றெ குடும் ெச் சட்டெ்
பிரச்சிடனகடளத் தீர்த்தல்
விவாகரத்தும் குடும் ெ வன்முடறயும்
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