பிரிவு அல் லது விவாகரத்துக்குப் பின் பபற் றறார் வளர்ப்பு
ஏற் பாடுகள்
2021 மார்ச் 1 அன் று புதிய விவாகரத்து சட்டம் நடடமுடைக்கு வந்தபபாது படைய
விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீை் காவல் மை்றும் அணுகல் ததாடர்பான சட்டங் கள் மாறின.

புதிய சட்டம் நடடமுடறக் கு வருவதற் கு முன் உள் ள ஆணைகள்
அல் லது ஒப் பந் தங் களுக் கான பபற் றறார் வளர்ப்பு ஏற் பாடு
விவாகரத்துச் சட்டத்தில் விவாகரத்து தசய்யும் தபை் பைாருக்கான வளர்ப்பு ஏை்பாடுகள்
குறித்து சில விதிகள் உள் ளன. மாகாணங் கள் மை் றும் பிரபதசங் கள் தபாதுவாக
திருமணமாகாத தபை்பைாருக் கும் , விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பிக் காத, பிரிந்திருக்கும்
திருமணமான பெற்றறாருக்கும் ஒபர மாதிரியான விதிகடளக் தகாண்டுள் ளன.
படைய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீை் தபை்பைாருக்கான வளர்ப்பு ஏை் பாடுகள் “காவல் ”
மை் றும் “அணுகல் ” என் று குறிப்பிடப்படுகின் ைன. 2021 மார்ச் 1ல் விவாகரத்துச் சட்டத்தில்
மாை் ைங் கள் நடடமுடைக்கு வந்தபபாது, இந்த விதிமுடைகள் புதிய வார்த்ததகளுடன்
மாை் ைப்பட்டன. அடவ தபை்பைாருடடய குைந்டதகளுக்க ான தபாறுப்புகள் மை்றும்
குைந்டதகடளெ் பராமரிக் க பவண்டிய பணிகளில் கவனம் தசலுத்துகின் ைன. ஒரு
மாகாணத்தின் அல் லது பிரபதசத்தின் சட்டங் கள் தபை்பைாரின் வளர்ப்பு
ஏை் பாடுகடளக் குறிக்க பவறு வார்த்டதகடளப் பயன் படுத்தலாம்.
புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் எனது படழய ஆணையின் பபாருள் என்ன?
2021 மார்ச் 1ம் றததிக் கு முன் னர் விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீை் உங் களுக் கு “காவல்”
அல் லது ”அணுகல் ” உத்தரவு இருந்தால் , நீ ங் கள் ஏற் ககனறவ இருக்கும் உத்தரடவத்
பதாடர்ந்து நம் பி இருக்கலாம் . புதிய சட்டத்தின் விதிகள் , புதிய சட்டத்தின் கீை் உங் கள்
ஆதையின் அர்த்தம் என் ன என் படத உங் களுக்குச் தசால் கிைது.
2021 மார்ச் 1க் கு முன்
ொதுகாெ்புெ் பொறுெ்பு
அணுகல் (துடண)
அணுகல் (துடண அல்லாதவர்)

2021 மார்ச் 1 க் குெ் பின்
முடிதவடுத்தல் மை் றும்
தபை் பைாருக்குரிய வளர்பபு
் பநரம்
தபை் பைார் வளர்பபு
் பநரம்
ததாடர்பு
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புதிய சட்டத்தின் கீழ் ‘காவல் ” மற் றும் “அணுகல் ” உத்தரவுகள் எவ் வாறு
டகயாளப் படுகின்றன என்பது பற் றிய தகவலுக்கு தயவுபசய் து “பபற் றறார்
வளர்ப்பு உத்தரவுகள் ” பகுதிடயப் பார்க்கவும் .
என் ஆணைணை மாற் றுதல்
2021 மார்ச் 1க் கு முன் தசய் யப்பட்ட உங் கள் காவல் அல்லது அணுகல் ஆடணடய
நீ ங் கள் மாை் ை விரும் பினால் , புதிய விவாகரத்துச் சட்ட விதிகள் உங் கள் தபை்பைார்
வளர்ப்பு ஏை் பாடுகளுக்குெ் தபாருந்தும் . உதாரணமாக , ஒவ் தவாரு தபை் பைாரும்
குைந்டதகளுடன் தசலவழிக்கும் பநரத்டத மாை்ை உங் கள் நீ திமன் ை உத்தரடவ மாை்ை
விரும் பினால் , உங் கள் புதிய உத்தரவு “தபை் பைாரின் வளர்ப்பு பநரம் ” என் ை
வார்த்டதடயெ் பயன் படுத்தும் பபாது, பமலும் குைந்டதயின் சிைந்த நலன்க டள
தீர்மானிக் க நீ திமன் ைம் புதிய காரணிகடளக் கருத்தில் தகாள் ளும்.
உங் கள் தற் றபாடதய ஒழுங் டக மாற் றுவதற் கு சட்டத்தில் ஏற் படும் மாற் றங் கள்
ஒரு காரணம் அல் ல என்படத கவனத்தில் பகாள்ள றவண
் டும் . விவாகரத்துச் சட்ட
உத்தரவில் மாை் ைம் தசய் ய, கட்சியினர் தங் தள் வாை் க்டகயில் அல்லது தங் கள்
குைந்டதயின் வாை் க் டகயில் ஒரு முக்கியமான மாை்ைம் ஏை்பட்டுள் ளடதக் காட்ட
பவண்டும் . இது சட்டத்தில் , “சூை் நிடலகளில் மாை்ைம் ” என அடைக்கப்படுகிைது.
விவாகரத்துச் சட்டத்தில் ஏற் படும் மாற் றங் கள் , சூழ் நிடலகளில் மாற் றம் அல் ல .
பமலும் தகவலுக்கு தயவுதசய்து பார்க்கவும் : “புதிய சட்டம் நடடமுடைக்கு வந்தபிைகு
தசய் யப்பட்ட அல் லது மாை்ைப்பட்ட உத்தரவுகள் அல் லது ஒப்பந்தங் களுக்கான
தபை் பைார் வளர்பபு
் ஏை்பாடு”.

புதிய சட்டம் நடடமுடறக் கு வந் தபிறகு பசய் யப் பட்ட அல் லது
மாற் றப் பட்ட உத் தரவுகள் அல் லது ஒப் பந் தங் களுக் கான பபற் றறார்
வளர்ப்பு ஏற் பாடு
புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தின் தபை் பைாருக்கான வளர்ப்பு ஏை்பாடுகள் தங் கள்
குைந்டதகளுக்கான தபை்பைாரின் தபாறுப்புகள் மை்றும் குைந்டதகளின்
பராமரிப்புக் கு த் பதடவயான பணிகளில் கவனம் தசலுத்துகின் ைன.
நீ ங் கள் ஒரு பபற் றறாருக்கான வளர்ப்பு ஆடணடயப் பபற விரும் பினால் அல்லது
2021 மார்ச் 1க் கு முன் தசய் யப்பட்ட காப்புரிடம மை் றும் அணுகல் ஆதை அல்லது
ஒப்பந்தத்டத மாை் ை விரும் பினால் , பின் வரும் தகவல் கள் உங் களுக்குெ் தபாருந்தும் .
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விவாகரத்துச் சட்டத்தின் காவல் மை் றும் அணுகல் விதிகள் 2021 மார்ச் 1 அன் று
மாை் ைப்பட்டது. தயவு தசய் து நிடனவில் தகாள் ளவும் :





2021 மார்ச் 1க்குெ் பிறகு
பசய் யப் பட்ட நீ திமன்ற
உத்தரவுகள் அல் லது
ஒப்பந்தங் களுக்கு புதிய
விவாகரத்துச் சட்டவிதிகள்
தபாருந்தும் .
2021 மார்ச ் 1க்கு முன் இடப் பட்ட
நீ திமன்ற ஆடணகள் அல் லது
ஒப் பந்தங் களுக்கு: நீ ங் கள்
ஏை் பகனபவ இருக்கும் நீ திமன் ை
உத்தரவுகள் அல் லது
ஒப்பந்தத்டதத் ததாடர்ந்து
நம் பலாம் . 2021 மார்ச ் 1க்கு முன்
பசய் யப் பட்ட நீ திமன் ை உத்தரடவ
அல் லது ஒப்பந்தத்டத நீ ங் கள்
மாை் ை விரும் பினால் , புதிய
விவாகரத்துச் சட்டம் தபாருந்தும் .

 சட்டத்தில் உள்ள மாற் றங் கள்
உங் கள் தற் றபாடதய ஒழுங் டக
மாை் றுவதை் கு ஒரு காரணம்
அல் ல. விவாகரத்துச் சட்ட
உத்தரவில் மாை் ைம் தசய் ய,
கட்சிகள் தங் கள் வாை் க் டகயில்
அல் லது தங் கள் குைந்டதயின்
வாை் க் டகயில் ஒரு முக்கியமான
மாை் ைம் ஏை் பட்டிருப்படதக்
காட்ட பவண்டும் . இது சட்டத்தில்
சூை் நிடலகளில் மாை்ைம் என
அடைக் க ப்படுகிைது.

விவாகரத்துச் சட்டத்தில்
மாற் றங் கள் சூழ் நிடலகளில்
மாற் றம் அல் ல.

பபற் றறார் வளர்ப்பு ஏற் பாடுகள்
தபை் பைார் வளர்பபு
் ஏை்பாடு என் பது நீ ங் கள் பிரிந்த அல் லது விவாகரத்து தசய்தபிைகு
உங் கள் குைந்டதகளின் பராமரிப்பிை்காக நீ ங் கள் அல்லது நீ திமன் ைம் தசய் யும் திட்டம் .
குைந்டதகள் எங் பக வசிக்கிைார்கள் , குைந்டதகள் எந்தெ் பள் ளிக்குச் தசல்வார்கள் ,
அவர்களின் மதக் கல்வி ( ஏபதனும் இருந்தால்), அவர்களின் மருத்துவப் பராமரிப்பு,
பபான் ை முக் கிய முடிவுகள் எடுக் கும் தபாறுப்புகள் இதில் அடங் கும் .

விவாகரத்துச் சட்டத்தில் விவாகரத்து தசய்யும் தபை் பைாருக்கான வளர்ப்பு ஏை்பாடுகள்
பை் றிய விதிகள் உள்ளன.
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மாகாணங் கள் மை் றும் பிரபதசங் கள் தபாதுவாக திருமணமாகாத தபை்பைாருக்கும் ,
திருமணமான பெற்றறாருக்கும் , பிரிந்து ஆனால் விவாகரத்துக்கு
விண்ணப்பிக்காதவர்களுக் கும் ஒபர மாதிரியான விதிகள் உள் ளன. உங் கள்
மாகாணத்தின் அல் லது பிரபதசத்தின் சட்டங் கள் தபை்பைாரின் வளர்ப்பு
ஏை் பாடுகடளக் குறிக்க பவறு வார்த்டதகடளப் பயன் படுத்தலாம் .
குடும் பத் தகராறு தீர்க்கும் பசயல் முடறகள்
ஒரு குடும் பத் தகராறு தீர்க் கும் தசயல் முடை என் பது நீ திமன் ைத்திை்கு பவளிறய உள் ள
ஒரு தசயல் முடையாகும் . இது ஒரு குடும் பம் தகராறில் உள் ள கட்சி களால் ஏபதனும்
பிரச்சி டனகடளத் தீர்க்க பயன் படுத்தப்படுகிைது. இது பபச்சுவார்த்டத, மத்தியஸ்தம்
மை் றும் கூட்டுச் சட்டம் ஆகியவை் டை உள் ளடக்கியது.
நீ திமன் ை நடவடிக்டககள் மூலம் அல் லாது ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பிரச்சிடனகடளத்
தீர்ப்பதில் பல நன் டமகள் உள் ளன. நீ திமன் ைத்திை்கு தவளிபய உள் ள தகராறு தீர்வு,
குடைந்த தசலவு மை்றும் குடைந்த பநரத்டத எடுத்துக் தகாள் ளும் . பமலும் கட்சிகள்
தபரும் பாலும் தங் கள் வாை் க்டகடயப் பை் றி எடுக்கப்படும் முடிவுகளில் அதிக
கட்டுப்பாட்டடத் தக் க டவத்துக்த காள்ள முடியும் . தபை்பைார்கள் தபரும் பாலும் தங் கள்
குைந்டதகடளப் பை்றி அறிந்திருப்பதால், அவர்கடளப் பை் றி முடிவுகள் எடுக்க
அவர்கறே சிைந்தவர்கள்.
புதிய விவாகரத்துச் சட்ட விதிகள் தபை் பைார்கள் தங் கள் குைந்டதகளின் நலன் களில்
கவனம் தசலுத்த உதவுவதை்காக குடும் பத் தகராறு தீர்க்கும் தசயல்முடைகடளெ்
பயன் படுத்த ஊக் குவிெ்ெதுடன் நீ திமன் ைத்திை்கு முன் பும் தவளிபயயும் தங் கள்
சர்ச்டசடயக் தீர்க்க முயை்சி க்கின் ைன. குடும் பத் தகராறு தீர்க் கும் தசயல்முடை மூலம்
தபை் பைார்கே் தங் க ள் சர்ச்டசகடளத் தீர்க்க ஒரு புதிய கடடம உள் ளது. ஆனால்
அவ் வாறு தசய் வது தபாருத்தமானதாக இருந்தால் மாத்திரபம. குடும் ப வன் முடை
பபான் ை சில சூை் நிடலகளில் இந்தச் தசயல்முடைகள் தபாருத்தமானதாக இருக்காது.
நீ ங் கள் குடும் ப வன் முடைடய அனுபவித்திருந்தால் , குடும் பத் தகராறு தீர்க்கும்
தசயல் முடைகள் உங் களுக்குச் சரியானதா என் படத கவனமாக பரிசீலிக்க பவண்டும் .
குடும் ப வன் முடைடய அனுபவித்தவர்கடள பாதுகாக்க உதவுவதை் காக
வடிவடமக் கப்பட்ட குடும் பத் தகராறு தீர்வு விருப்பங் கடளப் பை் றி நீ ங் கள் ஒரு
வைக் க றிஞர் அல் லது மத்தியஸ்தரிடம் , விரும் பினால் பபசலாம் .

குடும் ப வன்முடற பற் றிய றமலதிகத் தகவலுக்கு தயவு பசய் து
திட்டங் கள் உருவாக்குதணைப் பார்கக
் வும் .
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பபற் றறாரின் கடடமகள்
சட்டத்தின் கீை் ஆதைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தபை்பைாரும் மை் ைவர்களும்
கடடமப்பட்டுள் ளனர்.
 குைந்டதகளின் நலன் களுக்கு
ஏை் ைவாறு, அவர்களின் தபை்பைா
ரின் பநரம் , முடிதவடுக் கும் தபாறுப்பு
அல் லது ததாடர்பு உத்தரவின் கீை்
குைந்டதயுடன் ததாடர்பு தகாள் ளவும் .
 ததாடர் நடவடிக் டககளிலிருந்து
எழும் பமாதல் க ளிலிருந்து குைந்டத
கடளப் பாதுகாக்கவும் .

 தபாருத்தமான இடங் களில் ,
குடும் பத் தகராறு தீர்க் கும்
தசயல்முடை மூலம் விடயங்
கடளத் தீர்க் க முயை்சிக்கவும் .
 விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீை்
பதடவப்படும் முழுடமயான,
துல் லியமான மை் றும் புதுப்
பித்த தகவடல வைங் கவும்.
 நீ திமன் ை உத்தரவுகள் நடட
முடைக்கு வரும் வடர இணங்
கவும் .

குழந்டதயின் சிறந்த நலன்களுக்காக
நீ ங் கள் எந்த வடகயான தபை் பைாருக்க ான வளர்ப்பு ஏை்பாட்டடயும் ஏை்றுக்
தகாள் ளலாம் . ஆனால் குைந்டதகளின் சிைந்த நலனில் என் ன இருக்கிைது என் பதில்
நீ ங் கள் கவனம் தசலுத்த பவண்டும் . நீ ங் கள் ஒரு தபை்பைாரின் வளர்ப்பு ஏை்பாட்டில்
உடன் பட முடியாவிட்டால், ஒரு நீ திபதி முடிவு தசய் ய பவண்டும் என் ைால் , நீ திபதியின்
முடிவு குைந்டதயின் நலடன மட்டுறம அடிப்படடயாகக் தகாண்டதாக இருக்க
பவண்டும் .
அனுமானங் கள் இல் டல
புதிய சட்டம் தபை்பைாருக்கான வளர்பபு
் ஏை்பாடுகள் பை் றிய எந்த
அனுமானங் கடளயும் பசர்க்கவில்டல. ஏதனன் ைால் குைந்டதகள் ததாடர்பான
அடனத்து முடிவுகளும் குறிப்பிட்ட குைந்டதயின் நலன் களின் அடிப்படடயில்
மட்டுபம எடுக் க ப்பட பவண்டும். உதாரணமாக, புதிய சட்டத்தில் தபை் பைார்கள்
தங் கள் குைந்டதகளுடன் சமமான பநரம் இருப்பார்கள் என் ை அனுமானம் இல் டல.
சிறந்த நலன்களுக்கான காரணிகள்
ஒரு புதிய வைக் கில் குைந்டதக் கு எது சிைந்தது என் படதத் தீர்மானிக்க தபை்பைார்,
குடும் ப நீ தி வல் லு நர்கள் மை் றும் நீ திபதிகளுக்கு உதவ குைந்டதயின் நலன் கடளத்
தீர்மானிக் கும் காரணிகள் பட்டியடல புதிய விவாகரத்துச் சட்ட விதிகள்
உள் ளடக்கியுள் ளன.
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முதன்டம பரிசீலடன
சட்டத்தின் புதிய விதிகள் குழந்டதயின் உடல் , உணர்ச ்சி மற் றும் உளவியல்
பாதுகாப் பு, பாதுகாப் பு மற் றும் நல் வாழ் வுக்கு முதன்டம பரிசீலடன அளிக்க
றவண
் டும் என்று கூறுகிறது.
இதன் தபாருள் உங் கள் குைந்டதயின் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு மை்றும் நல் வாை் வு
ஆகியடவ நீ திமன் ைம் கணக்கில் எடுத்துக் தகாள் ளும் மிக முக்கியமான விடயம் .

ஏடனய காரணிகள்
நீ திமன் ைங் கள் பல காரணிகடள கருத்தில் தகாள் ள பவண்டும, உதாரைமாக
குைந்டதயின் :



ஸ்திரத்தன் தமக் க ான றததவ றொன் ற பதடவகள், அவர்களின் வயது மை்றும்
வளர்ச்சி யின் நிடல ஆகியவை்டைக் கருத்தில் தகாே் ளுதல்
ஒவ் த வாரு தபை்பைாருடனான உைவு



உடன் பிைப்புக்கள், தாத்தா, பாட்டி, மை் றும் அவர்கள் வாை் வில் உள் ள மை் ை







முக் கிய நபர்களுடனான உைவு
பிரிவதற் கு முன் பராமரிப்பு ஏை் பாடுகள் மை் றும் குைந்டதயின் பராமரிப்புக்கான
எதிர்காலத் திட்டங் கள்
பநாக் குகள் மை் றும் விருப்பத் பதர்வுகள்
கலாச்ச ார, தமாழி, மத, மை் றும் ஆன் மீக வளர்பபு
் மை் றும் பாரம் பரியம் ,
உள் நாட்டு வளர்பபு
் பாரம் பரியம் உட்பட

ஒவ் த வாரு தபை்பைாரின் திைனும் விருப்பமும் நீ திமன் ைங் கள் கருத்தில் தகாள் ள
பவண்டிய பிை காரணிகள் :




குைந்டதகடளக் கவனித்தல்
மை் ை தபை் பைாருடன் குைந்டதயின் உைடவ ஆதரித்தல்
தபை் பைாரின் வளர்பபு
் பிரச்சிடனகள் குறித்து ஒத்துடைப்ெதுடன் ததாடர்பு
தகாள் ளுதல் .

குைந்டதயின் பாதுகாப்டப பாதிக்கும் பிரச்சிடனகடளயும் நீ திமன் ைம் கருத்தில்
தகாள் ள பவண்டும் . உதாரைமாக. :


எந்தக் குடும் ப வன் முடையும் அதன் தாக்கமும்
_ குடும் ப வன் முடையில் ஈடுபடும் எந்ததவாரு நபரின் திைடமயும் விருப்பமும்
குைந்டதயின் பதடவகடளப் பராமரிப்பதை்கும் பூர்த்தி தசய் வதை்கும் , மை்றும்
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_ குைந்டதடயப் பாதிக்கும் பிரச்சிடனகளில் மக்கள் ஒத்துடைக்க பவண்டும்
என் று ஒரு உத்தரடவச் தசய் வதை்கான சரியான தன் டம


குைந்டதயின் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு மை்றும் நல் வாை் வுடன் ததாடர்
புடடய எந்ததவாரு சிவில் அல் லது குை் ைவியல் நடவடிக்டக, ஒழுங் கு
நிபந்தடன அல் லது நடவடிக்டக.
நிடனவில் டவத்திருங் கள் :


இது மூடப்பட்ட பட்டியல் அல் ல. தபை் பைாரும் நீ திமன் ைமும் குைந்டதயின்
சூை் நிடலக் குெ் தபாருத்தமான எந்தக் காரணிடயயும் கருத்தில்
தகாள் ளலாம் .



ஒவ் த வாரு காரணியின் முக்கியத்துவமும் உங் கள் குைந்டதயின் குறிப்பிட்ட
சூை் நிடலடயப் தபாறுத்தது. குைந்டதயின் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு மை் றும்
நல் வாை் வு முதன் டமயானது.

பிற பரிசீலடனகள்
குைந்டதயின் நலன் க டளப் பபாலபவ ஒவ் தவாரு தபை்பைாருடனும் ஒரு குைந்டத
எந்தேவு ததாடர்பு தகாள் ளபவண்டும் என் ை தகாள் டகடயயும் நீ திபதி
பயன் படுத்துவார். எவ் வாைாயினும் , குைந்டதயின் உடல், உணர்ச்சி மை் றும் உளவியல்
பாதுகாப்பு , பாதுகாப்பு மை்றும் நல் வாை் டவ எல் லாவற் றிற் கும் றமலாக நீ திமன் ைம்
கருத்தில் தகாள்ள பவண்டும் . குடும் ப வன் முடை வைக்குகளில் இது குறிப்பாக
முக் கியமானதாக இருக்கும் .
தபை் பைாரின் வளர்பபு
் பநரம் , முடிதவடுக்கும் தபாறுப்பு அல் லது குைந்டதயுடன்
ததாடர்பு தகாள்வது ஆகியவை்றுடன் ததாடர்புடடயதாக இல்லாவிட்டால் ஒரு நபரின்
கடந்த கால நடத்டத அல்லது நடத்டத கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளப்படாது.
பபற் றறார் வளர்ப்பு உத்தரவுகள்
புதிய சட்டம் நடடமுடைக்கு வந்த பிைகு தசய் யப்பட்ட அல் லது புதுப்பிக்க ப்பட்ட
தபை் பைாருக்கான வளர்ப்பு ஏை் பாடுகளுக்கு குைந்டதயின் நலன் களின் அடிப்படடயில்
மட்டுபம, தபை் பைாரின் வளர்ப்பு ஆதையின் மூலம் நீ திமன் ைங் கள் முடிதவடுக்கும்
தபாறுப்டபயும் தபை்பைாரின் வளர்ப்பு பநரத்டதயும் ஒதுக்குகின் ைன.
பபற் றறார் வளர்ப்பு றநரம்
உங் கள் குைந்டதக்கு நீ ங் கள் தபாறுப்பபை்கும் பபாது அது தபை் பைாரின் வளர்ப்பு பநரம் .
உங் கள் பிள்டள பள் ளியில் அல் லது பகல் பநரப் பராமரிப்பில் இருக்கும் பபாதும் ,
அதாவது உங் கள் பநரடி கவனிப்பில் இல் லாத பநரமும் இதில் அடங் கும் .
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தபை் பைாரின் வளர்பபு
் பநரத்டதக் தகாண்ட ஒவ் தவாரு நபரும் குைந்டத தனது
பராமரிப்பில் இருக்கும் பபாது குழந்ததக்கான தினசரி முடிவுகள் எடுக்கலாம் .
இல் டலதயனில, நீ திமன் ைம் உத்தரவிட்டால் . தினசரி முடிவுகளில் குைந்டதயின்
படுக் டக பநரம் மை் றும் உணவு பபான் ை விடயங் கள் அடங் கும் .
முடிபவடுக்கும் பபாறுப் பு
புதிய சட்டம் ஒரு குைந்டதயின் நல் வாை்டவப் பை் றிய முக்கிய முடிவுகடள எடுக் கும்
“முடிபவடுக் கும் தபாறுப்பு” என் ை கருத்டத அறிமுகப்படுத்துகிைது. இதில் உங் கள்
குைந்டத பை் றிய முடிவுகள் அடங் கும் :
 ஆபராக் கியம்
 கல் வி
 தமாழி, கலாச்சாரம் , மதம் , ஆன் மீகம்
 குறிப்பிடத்தக் க ொடத்திட்டம் தாை்டிய பசயல் ொடுகே்
இடவ உதாரணங் கள். முடிதவடுக்கும் தபாறுப்பின் மீது உங் கள் குைந்டதயின் நலன்
ததாடர்பான எந்த முக் கிய முடிடவயும் எடுக் க அதிகாரம் உள்ளது.
பதாடர்பு ஆணைகள்
தபாதுவாக ஒரு குைந்டதக்கும் தாத்தா, பாட்டி அல் லது பிை தூர குடும் ப உறுப்பினர்கள்
பபான் ை மை் ைவர்களுக்கும் இடடபயயான ததாடர்பு தபை்பைாரின் வளர்பபு
் காலத்தில்
நடடதபறும் .
தபை் பைாரின் தபை்பைார் பநரத்தின் பபாது சந்திக்க முடியாவிட்டால் , நீ திமன் ைம்
ததாடர்பு ஆடணடயச் தசய் யும் . அது குைந்டதயின் சிைந்த நலடனக் கருத்தில்
தகாண்டதாக இருக்கும் . இந்தச் சூைலில், ஒரு ததாடர்பு ஆடணயானது தபை்பைார்
அல் லாதவரும் குைந்டதடயச் சந்திக்க வும் அல் லது ததாடர்பில் இருக்கவும்
அனுமதிக் கலாம் .
பபற் றறார் அல் லது பதாடர்பு ஆடணக்கு யார் விண
் ணப்பிக்கலாம் ;


ஒரு தபை் பைார் அல் லது ஒரு குைந்டதயின் வாை் க்டகயில் தை் பபாது
தபை் பைாரின் பங் டகத் பதடக்கூடியவர் அல் லது வாை் க்டகத் துடணவர்கள்
இருவரும் பபற் றறாருக்கான உத்தரவுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் . கணவன்
மடனவி அல் லாபதார் தபை் பைார் உத்தரவுக்கு விண்ணப்பிக்க நீ திமன் ைத்தின்
அனுமதி தபை பவண்டும் . அதாவது அவர்களுக்கு நீ திமன் ைத்தின் அனுமதி
பதடவ.



வாை் க் டகத் துடண அல் லாதவர் மட்டுபம பதாடர்பு ஆடணக்கு
விண்ணப்பிக்க முடியும். அவர்கள் ஒரு விண்ணப்பத்டதக் தகாண்டு வர
நீ திமன் றின் அனுமதி தபை பவண்டும் .
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பபற் றறார் வளர்ப்புத் திட்டங் கள்
உங் கள் குைந்டதயின் நலன் கடளத் தீர்மானிக்கும் பபாது, நீ ங் களும் மை்ை தபை்பைாரும்
உங் கள் குைந்டதடய எப்படிப் பராமரிக் கத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என் படத நீ திமன் ைம்
பரிசீலிக் கும் .
புதிய சட்டம் முடிந்தவடர சிறிய நீ திமன் ை தடலயீட்படாடு தபை்பைாரின் வளர்ப்பு
ஏை் பாடுகடள உருவாக் க தபை்பைார்கடள ஊக் குவிக்கின் ைது. “தபை்பைாருக்குரிய
வளர்ப்புத் திட்டம் ” என் பது தபை்பைார்கள் , மத்தியஸ்தர்கள் மை் றும் வைக்கறிஞர்கள்
பிரிவிடன மை் றும் விவாகரத்துக்குெ் பிைகு தபை் பைார்கள் எவ் வாறு தபாறுப்புகடளெ்
பகிர்ந்து தகாள் வார்கள் என் படதத் தீர்மானிக் க உதவும் கருவியாகும் .
ஒரு தபை் பைார் வளர்பபு
் த்திட்டம் என் பது மிகப் தபாதுவானது. இதில் உங் கள் குைந்டத
ஒவ் த வாரு தபை்பைாரின் பராமரிப்பிலும் எப்பபாது இருக்க பவண்டும் , குைந்டத பை் றிய
முடிவுகடள யார் எடுக்க பவண்டும் என் று அட்டவடணடய அடமத்துக் தகாள் ள
பவண்டும் . அது குறிப்பிட்ட ஒன் ைாகவும் இருக் கலாம் . உதாரணமாக ஒவ் தவாரு
தபை் பைாருக்கும் உள் ள முடிதவடுக் கும் அதிகாரம் , உங் கள் குைந்டதயின்
தசயல் பாடுகள் மை்றும் விடுமுடைகள் , ததாடர்புதகாள் ளுதல், பயணம் மை் றும்
குைந்டதப் பராமரிப்பின் பிை பரிமாணங் கள் ஆகியவை்டை வடரயறுப்பதாக
இருக் கலாம் .
இரண்டு தபை் பைாரும் தபை்பைார் வளர்ப்புத் திட்டத்துக் கு ஒப்புக்தகாண்டால் ,
குைந்டதயின் சிைந்த நலனுக்கு ஏை் ைதாக இருக்கும் பட்சத்தில் புதிய சட்டத்தின் படி
நீ திமன் ைமானது வளர்ப்பு அல் லது ததாடர்பு ஆடணயில் அதன் உட்பிரிவுகடளச்
பசர்க் க பவண்டியிருக்கும் .


பபற் றறார் வளர்ப்புத் திட்டங் கள் குறித்த கூடுதல் தகவல் களுக்கு, கனடா
நீ தித்துடறயின் இடணயதளத்திலுள் ள பின்வரும் இடணய கருவிகடளப்
பார்க்கவும் . இது பபற் றறார் வளர்ப்புத் திட்டத்டத உருவாக்குவதற் கு உதவும் :
பபற் றறார் வளர்ப்புத் திட்ட சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

இந்தக் கருவி தபை் பைார் வளர்ப்புத் திட்டத்டத உருவாக்கும் பபாது கருத்தில் தகாள் ள
பவண்டிய நடடமுடைச் சிக்க ல்கடள எடுத்துக்காட்டுகிைது.


பபற் றறார் வளர்ப்புத் திட்டக் கருவி

இந்த வளத்தில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தபை்பைார் வளர்ப்புத் திட்டத்டத உருவாக்க ஒரு
ஊடாடும் தபை் பைார் வளர்பபு
் திட்ட கருவி அடங் கும் .
குடும் ப நீ திச் றசடவகள்
குடும் ப நீ தி பசடவகள் , தபாது அல்லது தனியார் பசடவகள், பிரிவிடன அல் லது
விவாகரத்தினால் ஏை்படும் பிரச்சிடனகடளச் சமாளிக் க உதவும் . மாகாணங் கள்
மை் றும் பிரபதசங் களில் மத்தியஸ்தம் மை்றும் தபை்பைார் தகவல் அமர்வுகள் பபான் ை
குடும் ப நீ திச் பசடவகள் உள் ளன. அடவ உங் களுக்கு மிகவும் பயனுள் ளதாக இருக்கும் .
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உங் கள் மாகாண அல் லது பிராந்திய அரசின் இடணயதளத்தில் பிை பயனுள் ள
பசடவகடள நீ ங் கள் காணலாம் . புதிய சட்டத்தின் படி சட்ட ஆபலாசகர்கள் தங் கள்
வாடிக் டகயாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய குடும் ப நீ திச் பசடவகடளத்
ததரிவிக் க பவண்டிய கடடம உள்ளது.
பதாடர்புடடய இடணப் புகள்


திட்டங் கடள உருவாக் குதல்: பிரித்தல் அல்லது விவாகரத்துக்குப் பிைகு
தபை் பைாருக்கான வளர்ப்பு ஏை்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டி



தபை் பைாருக்கான வளர்பபு
் திட்டச் சரிபார்ப்புெ் பட்டியல்



தபை் பைாருக்கான வளர்ப்பு திட்டக் கருவிடய அணுகவும்

