
 

 

விவாகரத்தும் மற்றும் குடும்ப வன்முறறயும் 
 

நபர ்ஒருவர ்தனது குடும்பத்திலுள்ள யாராவது ஒருவரர 

துஷ்பிரயயாகம் செய்யும் யபாது குடும்ப வன்முரை நிகழ்கின்ைது. 

சிறுவரக்ள் மை்றும் முதியவரக்ள் என்று பாராது குடும்ப வன்முரை 

எவருக்கும் நிகழலாம்.   

 

குடும்ப வன்முரை வாரத்்ரதகளாகவும், செயல்களாகவும் அல்லது 

யாராவது ஒருவருக்கு யதரவயான பராமரிப்பு 

வழங்கப்படாரமயாகவும் கூட இருக்கலாம். இது ஒரு தனியாள் 

ெம்பவமாக அல்லது ஒரு மீண்சடழும் நடத்ரத மாதிரியாக 

இருக்கலாம்.   

 

குடும்ப வன்முரை திருமண தம்பதிகள் திருமண பந்தத்திலிருந்து 

பிரிவதை்கு முன்னரும், பிரியும் யபாதும் அல்லது பிரிந்த பின்னரும் 

நிகழலாம். திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிந்த உடயன நபரக்ள் 

அயநகமாக அடிக்கடி அதிக குடும்ப வன்முரைக்கு ஆளாகுவாரக்ள்.   

 

உங்களுக்கு அல்லது நீங்கள் அறிந்த யாராவது ஒருவருக்கு 

அத்தரகய ஒரு வன்முரை ஆபத்து இருந்தால், உடனடியாக 9-1-1 

எனும் இலக்கத்ரத அரழக்கவும் அல்லது உங்களின் உள்ளூர ்

சபாலிஸாரர சதாடரப்ுசகாள்ளவும்.  

 

விவாகரத்து ெட்டதத்ிை்கு அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ள மாை்ைங்கள் 

2020 ஆம் ஆண்டு யூரல மாதம் 01 ஆம் திகதி முதல் 

நரடமுரையிலிருக்கும். இவை்றில் சில சபை்யைாரக்ளுக்கும், 

நீதிபதிகளுக்கும் மை்றும் குடும்ப வன்முரை நிகழ்ந்துள்ளது எனும் 

யபாது பாதுகாப்பான மை்றும் சபாருத்தமான ஏை்பாடுகரள 

யமை்சகாள்ளும் ஏரனயவரக்ளுக்கும் உதவும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் மாை்ைங்களாகும்.    

 

 

 

 

 

இந்தப் பக்கத்தில் 

 

 குடும்ப வன்முரைக்கு புதிய விவாகரத்து ெட்டத்தின் கீழுள்ள 

ஏை்பாடுகள் 



 குடும்ப வன்முரை உதாரணங்கள் 

 பலவந்தமாக கடட்ுப்படுத்தும் குடும்ப வன்முரை  

 குடும்ப வன்முரை மை்றும் பிள்ரளகளுக்கான சபை்யைார ்

கடரம ஏை்பாடுகள்   

 ஒயர யநரத்தில் நீதி முரைரமகளின் பல பிரிவுகளிலும் 

ெம்பந்தப்படும் குடும்பங்கள்  

 குடும்ப வன்முரைக்கு எதிரான உதவிரகளப் 

சபை்றுக்சகாள்ளல்  

முதலிய அம்ெங்கள் உள்ளடங்கியிருக்கும்.  

 

குடும்ப வன்முறறக்கு புதிய விவாகரத்து சட்டத்தின் 

கீழுள்ள ஏற்பாடுகள் 

 

குடும்ப வன்முரை பல வடிவங்களில் நிகழலாம். இத்தரகய 

வன்முரை:  

 

 மக்கள் அதரன யநரடியாக அனுபவித்தால்  

 அதரன பாரத்்தால் அல்லது யகட்டால்  

 அது நிகழ்வரத அறிந்தால்  

என்ன, அறியாவிட்டாசலன்ன மக்களுக்கு தீங்காக அரமயும்.  

 

புதிய விவகாரத்து ெட்டத்தின் கீழ், குடும்ப வன்முரை என்பது 

ஏதாவது நடத்ரதரயக் கருதும். அது: 

 

 வன்முரையாக, அல்லது  

 அெச்ுறுத்தலாக, அல்லது  

 பலவந்தமாக கடட்ுப்படுத்தும் ஒரு நடத்ரத மாதிரியாக, 

அல்லது  

 குடும்ப அங்கத்தவர ்ஒருவரின் பாதுகாப்புக்கு அல்லது 

ஏரனய நபர ்ஒருவரின் பாதுகாப்புக்கு அெச்ுறுத்தலாக 

அரமயும் ஒரு நடத்ரதயாக இருக்கும். 

      

 

பல துஷ்பிரயயாக வரககள் குை்ைவியல் குை்ைங்களாகக் 

கருதப்படுகின்ை யவரளயில், சில குை்ைவியல் ொராத 

நடத்ரதகளும் கூட விவகாரத்து ெடட்த்தின் கீழ் இன்றும் குடும்ப 

வன்முரைகளாகக் கருதப்படுகின்ைன.    

 

பிள்ரளகள்:  

 



 அவரக்ளில் யநரடியாக வன்முரையும் துஷ்பிரயயாகமும் 

பிரயயாகிக்கப்படுதல்  

 யாராவது ஒருவர ்துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்படட்ு 

வருகின்ைார ்என குடும்ப அங்கத்தவர ்ஒருவர ்கண்கூடாகப் 

பாரத்்தல் அல்லது யகட்டல்   

 குடும்ப அங்கத்தவர ்ஒருவர ்அெெ்ப்படுவரத அல்லது 

உடை்காயமுறுவரத பாரத்த்ல் 

யபான்ை பல வழிகளில் குடும்ப வன்முரைக்கு ஆளாகலாம்.  

 

 

இரவ அரனத்தும் புதிய விவாகரத்து ெட்டத்தின் கீழ் குடும்ப 

வன்முரைகளாகவும் மை்றும் சிறுவர ்துஷ்பிரயயாகங்களாகவும் 

கருதப்படுகின்ைன.   

 

குடும்ப வன்முறற உதாரணங்கள் 

 

புதிய விவாகரத்து ெட்டத்தின் கீழ் கருதப்படும் சில குடும்ப 

வன்முரை உதாரணங்கள் இங்கு தரப்படட்ுள்ளன.  

 

உடல் ொரந்்த துஷ்பிரயயாகம் 

 

குத்துதல், கன்னதத்ில் அரைதல், உரதத்தல், அடித்துத் 

தள்ளிவிடுதல், இழுத்துப்புைட்டுதல், கெப்பரடயெச்ெய்தல், 

கூந்தரலப்பிடித்து இழுதச்தறிதல், கடித்தல், கடுரமயாகக் 

காயப்படுத்துதல், சவளியய செல்லாமல் யாராவது ஒருவரர 

அரடத்து ரவத்தல், யாராவது ஒருவரரப் பிடித்து ரவத்தல் 

அல்லது துன்புறுத்த முயை்சித்தல். 

 

*தம்ரம அல்லது மை்சைாருவரர பாதுகாப்பதை்காக மக்கள் 

ஏதாவது செயல்கரள செய்தால், அவரக்ளின் அத்தரகய 

செயல்கள் குடும்ப வன்முரைகளாகக் கருதப்படாது.  

 

பாலியல் துஷ்பிரயயாகம் 

 

யாராவது ஒருவரர விருப்பமின்றி பாலியல் யநாக்கத்திை்காக 

சதாடுதல், யாராவது ஒருவரர பாலியலில் ஈடுபடுவதை்கு அல்லது 

பாலியல் செயரல செய்வதை்கு வை்புறுத்துதல், யாராவது 

ஒருவருக்கு ஆபாெப் படங்கரளக் காடட்ுதல், ஒரு பிள்ரளரய 

பாலியல் உணரவ்ுடன் சதாடுதல், ஒரு பிள்ரளரய சுயமாக 

பாலியலுக்கு ஈரக்்கெச்ெய்தல்.  



 

மை்ைய நபருக்கு அவரர சகால்வதாக அல்லது உடை்காயம் 

ஏை்படுத்துவதாக கூறும் அெச்ுறுத்தல்கள்  

 

யாராவது ஒருவரர அடிப்பதாக அல்லது குத்துவதாக 

அெச்ுறுத்துதல், யாராவது ஒருவரர துப்பாக்கியால் சுடுவதாக 

மிரடட்ுதல்.  

 

துன்புறுத்துதல் மை்றும் சதாந்தரவு செய்தல் 

 

விருப்பமின்றி யாராவது ஒருவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் 

சதாரலயபசி மூலமாக அரழப்பு விடுத்தல், மின்னஞ்ெல் ஊடாக 

செய்திகரள அனுப்புதல் அல்லது செய்திகரள சடக்ஸ்ட் 

பண்ணுதல், யாராவது ஒருவரரப் பின்சதாடரத்ல் அல்லது 

அவரின் வீடர்ட அல்லது பணி நிரலயத்ரத உை்றுக்கவனித்து 

வருதல், அப்கள், சமன்பாக வெதிகள் அல்லது வீடியயா 

சகமராக்கள் ஆகியவை்றின் மூலமாக யாராவது ஒருவரரக் 

கண்காணித்தல், யாராவது ஒருவரின் செயை்பாடுகரள 

இரடமறித்து படமாகப் பிடித்து ெமூக ஊடகங்களில் 

சவளியிடுதல்.  

 

வாழ்க்ரகத் யதரவகரள வழங்குவதை்குத் தவறுதல்  

 

பிள்ரளகளுக்கு உணவுகரள வழங்காதிருத்தல், மருத்துவப் 

பராமரிப்பு யதரவயான யாராவது நபருக்கு அத்தரகய 

மருத்துவப் பராமரிப்ரப வழங்காதிருத்தல், யாராவது ஒருவரின் 

தள்ளுநாை்காலிரய சவளியால் எடுத்துரவத்தல் .  

 

உடல் ொரந்்த துஷ்பிரயயாகம் 

 

எப்சபாழுதும் அடித்துத் துன்புறுத்துதல், யாராவது ஒருவரர 

கடிந்துயபசுதல் அல்லது இழிவாகப் பாரத்்தல், யாராவது ஒருவரின் 

கால யநரம், நடவடிக்ரககள், உரடகள், தரலமுடி அலங்காரம் 

என்பவை்ரைக் கடட்ுப்படுதத்ுதல், யாராவது ஒருவர ்நண்பரக்ரள 

அல்லது குடும்ப உைவினரக்ரள பாரப்்பரதத் தடுத்தல், யாராவது 

ஒருவர ்அவரின் ெமயத்ரத அல்லது காலாொரத்ரத 

பின்பை்றுவரதத் தடுத்தல், நபர ்ஒருவருடன் மிக சநருங்கி எடுத்த 

புரகப்படங்கரள அவரின் விருப்பமின்றி பகிரந்்துசகாள்ளல் 

அல்லது அவ்வாறு சநருங்கி புரடப்படங்கரள எடுக்குமாறு 



அெச்ுறுத்துதல், குடிவரவு அதிகாரிகளுடன் சதாடரப்ுசகாண்டு 

நபர ்ஒருவரர நாட்டிலிருந்து சவளியயை்றுவதை்கு அெச்ுறுத்துதல்.  

  

நிதி ொரந்்த துஷ்பிரயயாகம்   

 

யவரல செய்யுமாறு யாராவது ஒருவரர வை்புறுத்துதல் அல்லது 

அத்தரகய நபரக்ள் யவரல செய்வரதத் தடுத்தல், யாராவது 

ஒருவரர அவரின் வங்கிக் கணக்ரக அணுகிப் பாரப்்பரதத் 

தடுத்தல், யாராவது ஒருவரிடமிருந்து பணத்ரதப் 

பிடித்துரவத்தல் அல்லது அத்தரகய ஒருவர ்செலவு செய்யும் 

விதத்ரதக் கடட்ுப்படுத்துதல், யாராவது ஒருவரின் சபயரில் 

அவருக்கு சதரியாமல் கடன் சபாறுப்புக்கரள சுமத்துதல்.  

 

ஒரு பிராணிரய சகால்வதாக அல்லது அதை்கு தீங்கு 

விரளவிப்பதை்தாக அல்லது சொத்துக்கரள யெதப்படுத்துவதாக 

கூறும் அெச்ுறுத்தல்கள்  

 

குடும்ப செல்லப்பிராணிகளுக்கு தீங்குவிரளவிப்பதாக அல்லது 

அத்தரகய பிராணிகரளக் சகால்வதாக அெச்ுறுத்துதல், 

வசிக்கும் வீடுகளுக்கு தீரவப்பதாக அெச்ுறுத்துதல்.  

 

உண்ரமயாக குடும்ப செல்லப் பிராணிகளுக்கு தீங்கு 

விரளவித்தல் அல்லது அத்தரகய பிராணிகரளக் சகால்லுதல் 

அல்லது சொத்துக்கரள யெதப்படுதத்ுதல்.  

 

பலவந்தமாக கட்டுப்படுத்தும் குடும்ப வன்முறற  
 

மை்ரைய குடும்ப அங்கத்தவரர கடட்ுப்படுதத்ுவதை்கு அல்லது 

அத்தரகய குடும்ப அங்கத்தவர ்மீது ஆதிக்கம் செலுதத்ுவதை்கு 

நபரக்ள் பயன்படுத்தும் ஒரு துஷ்பிரயயாக நடத்ரத மாதிரி, 

பலவந்தமாக கடட்ுப்படுத்தும் குடும்ப வன்முரையாகும். மை்ரைய 

குடும்ப அங்கத்தவரர கடட்ுப்படுத்துகின்ை குடும்ப அங்கத்தவர ்

ஒருவர,் துரணவர ்அணியும் ஆரடகரளத் யதரந்்சதடுதத்ல், 

துரணவரக்ளின் நிதி விடயங்கரளக் கடட்ுப்படுத்துதல், அல்லது 

அவரக்ரள யவரலசெய்யாமல் தடுத்தல் அல்லது நண்பரக்ரள 

பாரப்்பதிலிருந்து அவரக்ரளத் தடுதத்ல் யபான்ை உணரவ்ியல், 

உளவியல், பாலியல், நிதியியல் அல்லது ஏரனய இரணந்த பல 

வரகயான துஷ்பிரயயாகங்கரளப் பிரயயாகிக்கக்கூடும். 

இத்தரகய துஷ்பிரயயாகமும் அயநகமாக உடல் துன்புறுத்தலுடன் 

ெம்பந்தப்படும்.  



 

பலவந்தமாக கடட்ுப்படுத்தும் குடும்ப வன்முரை மிகவும் 

ஆபத்தானதாகும். இத்தரகய துஷ்பிரயயாகத்ரத செய்யும் நபரக்ள் 

திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிந்த அல்லது விவகாரத்து செய்த 

பின்னரும் அடிக்கடி சதாடரந்்து செய்வாரக்ள் அல்லது குடும்ப 

வன்முரைரய அதிகரிக்கெச்ெய்வாரக்ள்.   

 

குடும்ப வன்முறற மற்றும் பிள்றளகளுக்கான பபற்றறார் 

கடறம ஏற்பாடுகள்  

 

குடும்ப வன்முரைக்கு உட்படட்ு வாழுகின்ை பிள்ரளகள் குறுங்கால 

மை்றும் நீண்டகால தீங்குகள் அடிப்பரடயில் அதிக 

ஆபத்துக்களுக்கு உள்ளாகுகின்ைனர.்  

 

குடும்ப வன்முரைரய பிள்ரளகள் யநரடியாக 

அனுபவிக்காவிட்டாலும் கூட, மை்ரைய குடும்ப அங்கத்தவரக்ளுக்கு 

இரடயில் வன்முரைரய பாரப்்பது அல்லது காணுவது அல்லது ஒரு 

குடும்ப அங்கத்தவர ்ஒருவர ்துஷ்பிரயயாகம் செய்யப்படுவரத 

அறிவது பிள்ரளகளுக்கு நல்லதல்ல.    

 

குடும்ப வன்முரைரய அனுபவிக்கின்ை பிள்ரளகள் உடலியல் 

மை்றும் உளவியல் தீங்குகளால் துன்பப்படலாம். குடும்ப வன்முரை 

பிள்ரளகளின் மூரள விருத்தியில் மாை்ைத்ரத ஏை்படுத்தக்கூடும். 

இது நீண்ட காலத்திை்கு நீடிக்கக்கூடிய ொத்தியமான உணரவ்ியல் 

மை்றும் உளவியல் ரீதியான பிரெச்ிரனகளும், நடத்ரத ொரந்்த 

பிரெச்ிரனகளும் மை்றும் ெமூகப் பிரெச்ிரனகளும் அதிகரிக்கவும் 

கூட வழிவகுக்கும்.   

 

குடும்ப ெட்டத்ரதப் சபாறுத்த வரரயில், பிள்ரளகரளப் பை்றிய 

ெகல தீரம்ானங்களும் அந்தப் பிள்ரளகளின் அதிக நலன்கள் 

அடிப்பரடயில் அரமந்திருக்கும். ஒரு பிள்ரளயின் சிைந்த 

நலன்கள் எரவ என தீரம்ானிக்கும் யபாது நீதிபதிகள் 

கருத்திை்சகாள்ள யவண்டிய விடயங்கரள உள்ளடக்கிய ஒரு 

பட்டியல் புதிய விவாகரதத்ு ெட்டத்தில் உள்ளது. ஒரு பிள்ரளயின் 

உடலியல், உணரவ்ியல், உளவியல் பாதுகாப்பும் மை்றும் நலனும் 

மிக முக்கியமான விடயங்களாகும்.   

 



நீதிபதிகள் கருத்திற்பகாள்ள றவண்டிய விறேட 

விடயங்கள் 

 

பிள்ரளகளின் சபை்யைாரக்ள் விகாரத்து செய்யும் யபாது அந்தப் 

பிள்ரளகளுக்கான சபை்யைார ்கடரம ஏை்பாடுகளில் தாக்கம் 

செலுத்தும் குடும்ப வன்முரையின் தாக்கத்ரத கட்டாயம் 

கருத்திை்சகாள்ள யவண்டும். பிள்ரளக்கான பராமரிப்புப் 

சபாறுப்ரப மீறிய நபரின் ஆை்ைலும் மை்றும் விருப்பமும் அயத 

யபால் மை்ரைய சபை்ைாருடனான ஒத்துரழப்பும் இதில் அடங்கும்.   

 

புதிய விவகாரத்து ெட்டம்  

 

 துஷ்பிரயயாகத்தின் தன்ரம, அதன் கடுரமயான யபாக்கு 

மை்றும் அது நிகழும் விதம் 

 பிள்ரளகளுக்கு ஏை்படும் தீங்கான ஆபத்து 

 வன்முரையில் ஈடுபடுகின்ை நபர ்யமலும் வன்முரைரயத் 

தடுப்பதை்கும் மை்றும் தனது பிள்ரளகரள அல்லது 

துரணவரர துஷ்பிரயயாகத்திை்கு உள்ளாக்கியுள்ள 

நபருக்கான சபை்யைார ்கடரமகள் பை்றிய ஒரு 

பாடசநறிரயப் பின்பை்றி நிரைவுசெய்தல் யபான்ை அவரின் 

சபை்யைார ்கடரமகரள யமம்படுத்துவதை்கும் ஏதாவது 

நடவடிக்ரககரள எடுத்துள்ளாரா  

என்பன யபான்ை குடும்ப வன்முரையின் தாக்கத்ரதக் 

கருத்திை்சகாள்ளும் யபாது நீதிபதிகள் கவனிக்க யவண்டிய 

விடயங்கரள பட்டியல் படுத்தியுள்ளது.   

 

பிள்ரளகளின் பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு மை்றும் நலன் 

என்பவை்றுடன் சதாடரப்ான ஏதாவது நீதிமன்ை விடயங்கரளயும் 

நீதிபதிகள் கருத்திை்சகாள்ள யவண்டும்.  

 

 ஒரு பிள்ரளரய அடித்துத் துன்புறுத்தியதை்கான குை்ை 

அபிப்பிராயங்கள் 

 ஒரு பிள்ரள சதாடரப்ான பிள்ரளப் பாதுகாப்பு உத்தரவுகள்  

  மை்ரைய குடும்ப அங்கத்தவருக்கு எதிரான ஒரு குை்ைம்  

சதாடரப்ான குை்ை அபிப்பிராயங்கள் என்பன இதில் அடங்கும்.   

 

குடும்ப வன்முறறக்கான சான்று 

 

ஒரு நீதிபதி குடும்ப வன்முரைரய கருத்திை்சகாள்ள 

யவண்டுமானால் அந்த வன்முரை நிகழ்ந்ததை்கான ொன்று 



நிறூபிக்கப்படுதல் யவண்டும். குடும்ப வன்முரை அயநகமாக 

தனிப்பட்ட முரையில் நிகழ்வதால் அத்தரகய குடும்ப 

வன்முரைரய நிறூபிப்பது கடினமானதாகும். இங்கு 

வன்முரைக்கான சில ொன்று உதாரணங்கள் காணப்படுகின்ைன.  

 

 9-1-1 அரழப்புகள்  

 வன்முரைரய அனுபவித்துள்ள, பாரத்்துள்ள, அல்லது 

யகடட்ுள்ள அல்லது துஷ்பிரயயாகத்தின் பாதிப்புகரள 

கண்டுள்ள நபரக்ளிடமிருந்து நீதிமன்ைத்தில் கிரடக்கும் 

எழுத்திலான வாக்குமூலங்கள் அல்லது ொன்றுகள்  

 உடை் காயங்களின் புரகப்படங்கள்  

 குை்ை நிகழ்வுகளின் பதிவுகள் 

 மருத்துவ அல்லது ரவத்தியொரல அறிக்ரககள்  

 

ஒறர றநரத்தில் நீதி முறறறமகளின் பல பிரிவுகளிலும் 

சம்பந்தப்படும் குடும்பங்கள்  

 

சில ெந்தரப்்பங்களில், குடும்பங்கள் ஒயர யநரங்களில் 

வித்தியாெமான நீதிமன்ைங்களில் ெம்பந்தப்படுவதை்கு யநரிடலாம். 

குை்ைவியல் நீதி முரைரம, சிறுவர ்பாதுகாப்பு முரைரம, மை்றும் 

குடும்ப நீதி முரைரம என்பன ெம்பந்தப்படும் யபாது, குடும்ப 

வன்முரை விடயங்களில் இது அயநகமாக காணக்கூடியதாக 

இருக்கும்.   

 

இந்த நிரலரமகள் மிகவும் ெவால் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். 

உதாரணமாக, ஒரு குடும்ப நீதிமன்ைம் சபை்யைாரக்ளுக்கு 

இரடயில் சதாடரப்ு இருக்க முடியாது என கூறுகின்ை ஒரு 

குை்ைவியல் உத்தரவு பை்றி அறியாதிருப்பதால், முரண்படும் ஒரு 

சபை்யைார ்கடரம உத்தரரவ நீதிபதி பிைப்பிக்கக்கூடும். இது  

இரண்டு உத்தரவுகரளயும் பின்பை்றுவரத ொத்தியமை்ைதாக்கும் 

அல்லது கடினமாக்கும் என்பதுடன் பாதுகாப்பு ொரந்்த 

ஆபத்துக்கரளயும் யதாை்றுவிக்கும்.   

 

இதரன ரகயாளுவதை்கு உதவும் நிமித்தம், விவாகரதத்ு ெட்டம் 

ஏதாவது நரடமுரை அல்லது நிரைவுசபைாத சிவில் பாதுகாப்பு, 

சிறுவர ்பாதுகாப்பு அல்லது குை்ைவிடயல் நடவடிக்ரககள் அல்லது 

விவகாரத்து செய்கின்ை தம்பதிகள் சதாடரப்ான ஏதாவது நீதிமன்ை 

உத்தரவுகள் இருக்கின்ைனவா என்ை அம்ெங்கரள நீதிபதிகள் 

கருத்திை்சகாள்ள யவண்டும் என்பரதக் குறிப்பிடுகின்ைது.     

 



நீங்கள் விவாகரதத்ு செய்தவரக்ளாக அல்லது விவாகரத்து 

செய்கின்ைவரக்ளாக மை்றும் சபை்யைார ்கடரமகள், 

பிள்ரளகளுக்கான உதவி அல்லது துரணவரக்ளுக்கான உதவி 

என்பவை்றுக்கு ஒரு நீதிமன்ை உத்தரரவ யகாருபவராக இருந்தால், 

ஏதாவது குை்ைவியல் அல்லது சிறுவர ்பாதுகாப்பு ெம்பந்தமான 

வழக்குகள், உங்களுடன் அல்லது உங்களின் முன்னாள் 

துரணவருடன் ெம்பந்தப்படும் உத்தரவுகள், அல்லது உங்களில் 

ஒருவருக்கு எதிரான ஏதாவது எெெ்ரிக்ரக அல்லது பாதுகாப்பு 

சதாடரப்ான உத்தரவுகள் பை்றி நீங்கள் நீதிமன்ைத்திை்கு கூறுவது 

அவசியமாகும்.    

 

குடும்ப வன்முறறக்கு எதிரான உதவிறகளப் 

பபற்றுக்பகாள்ளல்  
 

உங்களுக்கு அல்லது நீங்கள் அறிந்த யாராவது ஒருவருக்கு 

அத்தறகய ஒரு வன்முறற ஆபத்து இருந்தால், உடனடியாக 9-1-

1 எனும் இலக்கத்றத அறைக்கவும் அல்லது உங்களின் உள்ளூர ்

பபாலிஸாறர பதாடர்புபகாள்ளவும்.  

 

நீங்கள் குடும்ப வன்முரைரய ரகயாளுபவரக்ளாக இருப்பின், பல 

நபரக்ளும் மை்றும் நிறுவனங்களுக்கும் உங்களுக்கு உதவலாம். 

உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு ெட்டத்தரனியிடம், ஒரு மருத்துவரிடம், 

ஒரு ெமூகப் பணியாளரிடம் அல்லது ஒரு ஆயலாெகரிடம் 

கரதக்கலாம். உங்களுக்கு அருகில் இருக்கின்ை 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு யெரவகரள வழங்கும் 

நிரலயங்களிடமிருந்தும், ெமுதாய அரமப்புகளிடமிருந்தும், 

ஆதரவு அளிக்கும் குழுக்களிடமிருந்தும், சபாலிஸாரிடமிருந்தும், 

உதவிகரள வழங்க முன்வரும் தரப்புகளிடமிருந்தும், புகலிடம் 

அளிப்பவரக்ளிடமிருந்தும் அல்லது பரிவரத்்தரன 

நிரலயங்களிடமிருந்தும் நீங்கள் உதவிகரளப் 

சபை்றுக்சகாள்ளலாம்.   

 

குடும்ப வன்முரையும் மை்றும் உதவிகரளப் சபை்றுக்சகாள்ளலும் 

பை்றிய யமலதிகமான தகவல்களுக்கு, தயவுசெய்து கனடாவின் நீதி 

இலாக்காவினது இரணயத்தளத்திலுள்ள இந்த வள வெதிகரளப் 

பாரக்்கவும்.  

 

 குடும்ப வன்முரை 

 குடும்ப வன்முரைக்கு எதிரான உதவிகரளப் 

சபை்றுக்சகாள்ளல் 

https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/help-aide.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/help-aide.html


 துஷ்பிரயயாகம் தவைானது  

 ஏதாவது ஒரு சமாழியில் தூசிப்பது தவைானது  

 ஏதாவது கலாொரத்தில் துஷ்பிரயயாகம் தவைானது:இனுயிட்  

 ஏதாவது ஒரு கலாொரத்தில் துஷ்பிரயயாகம் தவைானது: முதல் 

நாடுகளுக்கும் மை்றும் சமய்ட்டிஸ் மக்களுக்கும் 

 சிறுவர ்துஷ்பிரயயாகம் தவைானது: என்னால் என்ன 

செய்யலாம்? 

 உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ளுக்கு யெரவ 

வழங்கும் நிரலயங்கரள யதடிக்கண்டுசகாள்ளுங்கள் 

 

 

 

https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/aiw-mei/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/fe-fa/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/culture/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/culture2/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/culture2/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/caw-mei/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/caw-mei/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/vsd-rsv/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/vsd-rsv/index.html

