உண்மையான விபர அட்மை
குழந்மத ஆதரவு பநாக்ைங்ைளுக்ைான வருைான
வவளிப்படுத்துமை
பெற்ற ோர் இருவருக்கும் அவர்கள் திருமண ெந்தத்திலிருந்து ெிரிந்த
அல்லது விவோகரத்து பெய்த ெின்னர் அவர்களின் குழந்ததகளுக்கு நிதி
ரீதியில் உதவ றவண்டிய ெட்டமுத யோன ஒரு கடதம இருக்கின் து.

மத்திய அரெின் குழந்தத ஆதரவு ெற் ிய வழிகோட்டல்கள்

1

அரெின் குழந்தத ஆதரவு ெற் ிய வழிகோட்டல்கள்) ெிரகோரம்,

(மத்திய

குழந்ததக்கு நியோயமோன ஒரு உதவு பதோதகதய
நிர்ணயித்துக்பகோள்வதற்கோக இற்த ப்ெடுத்திய முழுதமயோன ெரியோன
வருமோன விெரங்கதள பெற்ற ோர் வழங்க றவண்டும்.

இந்த உண்தமயோன விெர அட்தட ெின்வருவன ெற் ிய பெோதுவோன
தகவல்கதள வழங்குகின் து.


வருமோன விெரங்கதள யார் வழங்க றவண்டும் மற்றும் அவர்கள்
அத்ததகய விெரங்கதள எப்பபாது வழங்க றவணடும்;



எத்தமைய வருமோன விெரங்கதள வழங்க றவண்டும்; மற்றும்



அத்ததகய றததவயோன விெரங்கள் வழங்கப்ெடவில்தலபயனில்
என்ன நிைழும்.

1

அறநகமோக மத்திய அரெின் குழந்தத ஆதரவு ெற் ிய வழிகோட்டல்கள் றெோன்

குழந்தத ஆதரவு பதோடர்ெோன வழிகோட்டல்கதளறய (வித்தியோெமோன ஒரு குழந்தத
ஆதரவு அணுகுமுத தய ெின்ெற் ியுள்ள கியூபெக் நகரம் தவிர) ெகல அதனத்து
மோணிலங்களும் ெிரோந்தியங்களும் ெின்ெற் ியுள்ளன. ஆயினும், ஒரு ெில
வித்தியோெங்கள் இருக்கலோம். இந்த வழிகோட்டல்கள் பதோடர்ெோன விெரங்கதள
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/ என்

இதணயத்தளத்திலிருந்து

பெற்றுக்பகோள்ளலோம். ஒரு நெரின் சூழ்நிதல ெற் ிய உண்தமயோன விெரங்கறள
அவருக்கு எத்ததகய வழிகோட்டல்கள் பெோருந்தும் என்ெதத நிர்ணயிக்கும்.
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வருைான விபரங்ைமள யார் வழங்ை பவண்டும் ைற்றும்
அவர்ைள் அத்தமைய விபரங்ைமள எப்பபாது வழங்ை
பவணடும்?

இரண்டு விதமோன வருமோன பவளிப்ெடுத்துதகக் கடதமகள்

இருக்கின் ன: ஆரம்ெ கடதம மற்றும் நிகழ் அடிப்ெதடயிலோன
கடதம (பதோடரும்).

1. ஆரம்ப வவளிப்படுத்துமைக் ைைமை
ஆரம்ெ குழந்தத உதவு பதோதகதய நிர்ணயிப்ெதற்கு, மத்திய அரெின்
குழந்தத ஆதரவு ெற் ிய வழிகோட்டல்கள் பெற்ற ோர்களில் ஒருவதர
அல்லது இருவதரயும் கடந்த மூன்று வரி ஆண்டுகளுக்குரிய தமது
இற்த ப்ெடுத்திய முழுதமயோன வருமோன விெரங்கதள
வழங்குவதற்கு அவெியப்ெடுத்தும்.2
வபற்ப ார்ைள் இருவரும்:





ஒரு தனியோன அல்லது கூட்டுக் குழந்ததப் ெோதுகோப்பு ஏற்ெோடு
இருக்கின் ;
விறேட அல்லது அதிவிறேட பெலவுகள் ஏற்ெோடு இருக்கின் ;
ஒரு றததவயற்

துன்ெக் றகோரல் இருக்கின் ;

குழந்தத பெரும்ெோன்தம வயதுதடயதோக அல்லது அதற்கு
றமற்ெட்ட வயதுதடயதோக இருக்கின்

மற்றும் குழந்தத

பெறும்ெோன்தம வயதுக்குக் கீ ழ்ெட்ட வயதுதடயதோயின் குழந்தத


உதவு பதோதக கணிப்ெீடுபெய்யப்ெட்டிருக்கின் ;
உதவு பதோதகதய வழங்கும் பெற்ற ோர் ஆண்படோன்றுக்கு
$150,000 பதோதகதய விடவும் அதிகம் ெம்ெோதிக்கின் ;

2

மத்திய அரெின் குழந்தத ஆதரவு ெற் ிய வழிகோட்டல்கள்

பெோருந்தவில்தலபயனில், றமலதிக தகவல்களுக்கு,

தயவுபெய்து பெோருத்தமோன

மோணில அல்லது ெிரோந்திய வழிகோட்டல்களின் கீ ழுள்ள வருமோன
பவளிப்ெடுத்துதகக்கோன றததவப்ெோடு ெற் ிய விெரங்கதளப் ெோர்க்கவும்.

2
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இரண்டு தரப்புகளில் ஒரு தரப்பு தமது துதணவரின் அல்லது
பெற்ற ோரின் குழந்ததக்கு ஒரு பெற்ற ோரோக (உதோரணமோக,
மறுதோரப் பெற்ற ோர்) இருந்து வருகின்

ெந்தர்ப்ெத்தில் தத்தமது

வருமோன விெரங்கதள வழங்க றவண்டும்.
இந்த சூழ்நிதலகளில் எதுவும் பெோருந்தோத ெந்தர்ப்ெத்தில், குழந்தத
உதவு பதோதகதய பெலுத்தும் பெற்ற ோர் (உதோரணமோக,

பெற்ற ோர்களில் ஒருவருக்கு தனியோக குழந்தததயப் ெோதுகோத்துப்
ெரோமரிக்க றவண்டுமோயின்) மோத்திரம் தத்தமது வருமோன விெரங்கதள
வழங்குவதற்குத் றததவப்ெடுத்தப்ெடுவோர்.

2. ஒரு குழந்மத உதவு வதாமைமய வழங்குைா ான உத்தரவு

பி ப்பிக்ைப்பட்ை அல்லது அதற்ைான ஒரு உைன்பாடு எட்ைப்பட்ை
பின்னர் வதாைர்ச்சியாை விபரங்ைமள வவளிப்படுத்தும் ைைமை

ஒரு குழந்தத உதவு பதோதகதய வழங்குமோ ோன ஒரு உத்தரவு
ெி ப்ெிக்கப்ெட்ட அல்லது அதற்கோன ஒரு உடன்ெோடு எட்டப்ெட்ட
ெின்னரும், ெரியோன வருமோன விெரங்களின் அடிப்ெதடயில்
குழந்ததக்கு நியோயமோன ஒரு உதவு பதோதக கிதடக்கின் தோ
என்ெதத நிச்ெயப்ெடுத்திற்பகோள்வதற்கு, பெற்ற ோர் பதோடர்ச்ெியோக

தத்தமது வருமோன விெரங்கதள வழங்குவது கடதமயோகும். இந்த
ெட்டமுத யோன கடதம ெட்டத்திலிருந்தும், நீதிமன் த்
தீர்ப்புகளிலிருந்தும், மற்றும்/அல்லது நிருவோகத் துத

றெதவகளிலிருந்தும் (உதோரணமோக, மீ ள்கணிப்ெீட்டு றெதவ3)
எழுகின் து.

3

மீ ள்கணிப்ெீட்டு றெதவகள் என்ெது இற்த ப்ெடுத்திய ெரியோன வருமோன

விெரங்களின் அடிப்ெதடயில் குழந்தத உதவு பதோதகதய ெரிபெய்துபகோள்ளக்கூடிய
மோணில அல்லது ெிரோந்திய றெதவகளோகும். மீ ள்கணிப்ெீட்டு றெதவகதள எங்கு
பெற்றுக்பகோள்ளலோம் மற்றும் யோர் அத்ததகய றெதவகளிலிருந்து ெயன்பெ லோம்
என்ெது ெற் ிய விெரங்கள் கனடோவின் நீதி இலோக்கோவினது Inventory of GovernmentBased Family Justice Services (அரெோங்க அடிப்ெதடயிலோன குடும்ெ நீதி றெதவகள்
ெற் ிய விெரங்கள்) என்

தகவல் தளத்தில் கோணப்ெடுகின் ன.
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ைத்திய அரசின் குழந்மத ஆதரவு பற் ிய வழிைாட்ைல்ைள்:
குழந்தத உதவு பதோதகதய நிர்ணயிப்ெதற்கோக தத்தமது வருமோன
விெரங்கதள வழங்க றவண்டுபமன் ிருக்கும் பெற்ற ோர்கள்

மற்த ய பெற்ற ோரிடமிருந்து எழுத்திலோன ஒரு றகோரிக்தக

அவர்களுக்கு கிதடத்தோல், ஒரு வருடத்தில் ஒரு தடதவறயனும்
இற்த ப்ெடுத்திய ெரியோன வருமோன விெரங்கதள வழங்க
றவண்டும் என ைத்திய அரசின் குழந்மத ஆதரவு ெற் ிய

வழிகோட்டல்கள் கூறுகின் ன. இது ெரியோன இற்த ப்ெடுத்திய
வருமோன விெரங்களுக்கோன றகோரிக்தகதய அனுப்பும்

பெற்ற ோருக்கு அத்ததகய வருமோன விெரங்களுக்கோன உரிதம
இருக்கின் து என்ெததயும் மற்த ய பெற்ற ோர் அத்ததகய
விெரங்கதள வழங்க றவண்டும் என்ெததயும் கருதும்.


வருைான ைாற் ங்ைள்: பெற்ற ோர் தமது மிகவும் அண்மித்த
நதடமுத

வருமோன விெரங்களின் அடிப்ெதடயில் குழந்தத உதவு

பதோதகதய பெலுத்த றவண்டும் என கனடோவின் மீ யுயர்

நீதிமன் ம் தீர்ப்ெளித்தது.4 ஆதகயோல், பெற்ற ோர்கள் தத்தமது
வருமோன மோற் ங்கள் ெற் ி மற்த ய பெற்ற ோருக்கு அ ிவிக்க
றவண்டும்.


உத்தரவு அல்லது உைன்பாடு: ஒரு குழந்தத உதவு பதோதக
பதோடர்ெோன உத்தரவோனது அல்லது உடன்ெோடோனது ஒரு
பெற்ற ோதர மற்த ய பெற்ற ோருக்கு கு ித்த றநரங்களில் அல்லது
கு ித்த சூழ்நிதலகளில் வருமோன விெரங்கதள வழங்குவதற்குத்
றததவப்ெடுத்தலோம்.



ைீ ள்ைணிப்பீ ட்டு பசமவ: தமது குழந்ததக்கோக ெி ப்ெிக்கப்ெட்ட
உதவு பதோதக உத்தரவோனது அல்லது அதற்கோக எட்டப்ெட்ட
உடன்ெோடோனது ‘மீ ள்கணிப்ெீட்டு றெதவ’ மூலம்

ெதிவுபெய்யப்ெட்டிருக்குமோயின், பெற்ற ோர்கதள தத்தமது வருமோன
விெரங்கதள வழங்குவதற்குமோறும் றததவப்ெடுத்தலோம்.
4

D.B.S. v. S.R.G.; L.J.W. v. T.A.R.; Henry v. Henry; Hiemstra v. Hiemstra, [2006] 2 S.C.R. 231, 2006
SCC 37.
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வபற்ப ார்ைள் எத்தமைய வருைான விபரங்ைமள வழங்ை
பவண்டும்?

இற்த ப்ெடுத்திய முழுதமயோன ெரியோன விெரங்கள் ைட்ைாயம்
வழங்கப்ெடுதல் றவண்டும் என்ெதுடன் அத்ததகய விெரங்களில்
ெின்வரும் விடயங்கள் உள்ளடங்கியிருத்தலும் றவண்டும்:



மிக அண்மித்த மூன்று வரி ஆண்டுகளில் ஒவ்பவோரு
ஆண்டிற்குமோன வருமோன வரிப் பு ழ்வுகள்; மற்றும்
அந்த மிக அண்மித்த மூன்று வரி ஆண்டுகளிலும் ஒவ்பவோரு
ஆண்டிற்கும் கனடோ வருமோன முகவர்நிதலயத்திலிருந்து

கிதடத்த வரி மதிப்பு மற்றும் மீ ள்வரி மதிப்பு அ ிவித்தல்கள்.
ஒரு பெற்ற ோர் ெின்வருவன றெோன்

ஏதனய வருமோன

விெரங்கதளயும் ெகிர்ந்துபகோள்வதற்கு அவசியப்படுத்தப்பைலாம்:


மிக அண்மித்த கோல ெம்ெோத்தியங்கள் அல்லது ெம்ெளப் ெட்டியல்
ெற் ிய கூற்று அல்லது தனது ெம்ெளத்தத அல்லது
றவதனங்கதள விவரிக்கின்



தனது பதோழில்தருநரிடமிருந்து

பெற்றுக்பகோள்ளப்ெட்ட ஒரு கடிதம்;
பெற்ற ோர் சுயபதோழில் பெய்ெவரோக அல்லது ஒரு
கூட்டுத்தோெனத்தத நிருவகிப்ெவரோக இருந்தோல், நிதிக்



கூற்றுக்கள்;

பதோழில் கோப்புறுதி, பதோழிலோளர் நஷ்டஈடு, ஊனமுற்ற ோர்
பகோடுப்ெனவுகள், மற்றும் ெமூக அல்லது பெோது உதவிகள்
முதலியவற் ின் அடிப்ெதடயில் கிதடத்த வருமோனம் ெற் ிய
விெரங்கள்.

வபற்ப ார் உரிய விபரங்ைமள வழங்குவதற்குத்
தவ ினால் என்ன நிைழும்?

ெட்டத்தின் ெிரகோரம், பெற்ற ோர்கள் றததவயோன விெரங்கதள
வழங்குமோறு றததவப்ெடுத்தப்ெடுகின்

றநரத்தில் அவர்கள் தமது

இற்த ப்ெடுத்திய முழுதமயோன வருமோன விெரங்கதள வழங்க
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றவண்டும். பெற்ற ோர் கு ித்த கடதமதய மதிக்கோமல்
உதோெீனப்ெடுத்துவோரோயின், நீதிமன் ம், உதோரணமோக:



வருமோனம் ெற் ிய விெரங்கள் வழங்கப்ெடுதல் றவண்டுபமனும்
உத்தரதவ (வருமோனத்தத பவளிப்ெடுத்துமோ ோன உத்தரவு);
பெற்ற ோரின் வருமோனம் குழந்தத உதவு பதோதக

றநோக்கங்களுக்கோன கு ிப்ெிட்டபவோரு பதோதகயோகவிருந்தோல்,
அந்த வருமோனத்தின் (சுமத்து வருமோனம்) அடிப்ெதடயில் ஒரு


உத்தரதவ;

வருமோனத்தில் மோற் ம் நிகழும் றெோது ெகல வழிகளிலும்
குழந்ததக்கு உரித்தோன குழந்தத உதவு பதோதகதய




பெலுத்துமோ ோன உத்தரதவ (முந்துரிதம உத்தரவு) ெி ப்ெிக்கலோம்;
ஒரு பெற்ற ோதர மற்த ய பெற்ற ோரின் ெட்டமுத யோன
பெலவுகதள பெலுத்துமோறு றததவப்ெடுத்தலோம்;

தண்டப் ெணங்கதள மற்றும் / அல்லது ம ியல் தண்டதனதய

விதிக்கக்கூடிய நியோயோதிக்கமுதடய நீதிமன் த்தில், பெற்ற ோர்
குற் வோளியோகக் கணிக்கப்ெடலோம்.
மத்திய அரெின் குழந்தத ஆதரவு ெற் ிய வழிகோட்டல்கள்:
ெடிப்ெடியோன பவளியீட்டு விெரங்கள் கனடோவின் நீதி
இலோக்கோவினது குடும்ெ ெட்டங்கள் எனும்

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-

pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html விெரத் தளத்தில் கோணப்ெடுகின் ன.

இந்தத் தளம் குழந்தத ஆதரவு பதோடர்ெோன ெிரச்ெிதனகள் ெற் ிய
றமலதிகமோன விெரங்கதளயும் தரும்.

ைனைாவின் நீதி பசமவ முதிபயார்ைளுக்ைான விவாைரத்தும் பிரிவும்
ைற்றும் குழந்மதைளுக்ைான ஆதரவும் பற் ிய விபரங்ைமள

இலவசைாை வழங்ைி உதவும் என்பமத நீங்ைள் அ ிந்திருந்தீர்ைளா?
இந்தக் குறுைிய வடிபயாவின்
ீ
அல்லது எைது தளத்தில்

பிரபவசிப்பதன் மூலம் பைலதிை விபரங்ைமள அ ிந்துவைாள்ளலாம்.

Canada.ca/family-law
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ைறுத்துமரப்பு: இது ஒரு ெட்ட நூலல்ல. இது ெட்ட ஆறலோெதனதய
வழங்குவதுமில்தல. குடும்ெ ெட்டம் ெிக்கலோனது என்ெதோல் , வழதமயோக
தனியோட்கள் தமது சூழ்நிதலதய பதரியப்ெடுத்தி, ஒரு குடும்ெ ெட்ட
வல்லுநரிடமிருந்து ெட்ட ஆறலோெதனதய பெற்றுக்பகோள்வது மிகவும் ெி ந்தது.
இந்த ெட்ட நிபுணர்கள் குழந்ததகளின்

உரிதமகதளயும் பெற்ற ோர்களின்

கடதமகதளயும் ெற் ிய ெட்ட ஆறலோெதனகதள வழங்கக்கூடிய ெி ந்த
ஆற் லுதடயவர்கள். அறநகமோன மோணில மற்றும் ெிரோந்திய ெட்ட வல்லுநர்
ெங்கங்கள்

Lawyer Referral Services ஐ வழங்குகின்

ன. ெில ெட்ட வல்லுநர்கள்

கட்டணத்திற்கோக அல்லது குத ந்தபவோரு கட்டணத்தில் ஆரம்ெ ஆறலோெதனதய
வழங்கலோம், ஆதகயோல் தனியோட்கள் தமது கு ித்த சூழ்நிதலயின் ஒரு ெில
அம்ெங்கதள பதரியப்ெடுத்தி ஒரு ெட்ட வல்லுநரிடம் பெோற்ெ றநரம்
ஆறலோெதனதயப் பெறுவதற்குத் தீர்மோனிக்கலோம்.
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