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பாலியல் தாக்குதலில் (Sexual 

Assault) இருந்து பிழைத்து 

வாை்வவாருக்கான ஒரு 

வழிகாட்டி 

 

அன்பான பிழைத்து வாை்பவவே, 

உங்களுக்கு இது மிகவும் கஷ்டமான வநேமமன்பழத நாங்கள் 

உணேக்ின்வ ாம். உதவி ம ்றும் ஆதேழவ வைங்குவத ்காக, 

மோ ன்வோ காவல்துழ யினே ் (TPS) இங்வக உள்ளனே ்

என்பழத நீங்கள் அறிந்திருப்பது அவசியமாகும். 

 பாலியல் வன்முழ யால் பாதிக்கப்பட்ட அழனவரும் 

மேியாழதயுடனும், மகளேவத்துடனும், நியாயமாகவும், 

கண்ணியதத்ுடனும், மதாழில்சாே ் தகழமயுடனும், 

பாகுபாட ்  முழ யிலும் நடத்தப்பட வவண்டுமமன்பதில் TPS 

உறுதியாகவுள்ளது.  

உங்களுக்கு உதவி மசய்வத ்குத் வதழவயான தகவல்கள் 

ம ்றும் ஆதாேங்கழள வைங்குகின்  அவத வநேத்தில், 

மதாழில்சாே ்தகழமமிக்க, முழுழமயான விசாேழண ஒன்ழ   

நடத்துவதன் மூலம் இந்த விடயத்துக்குப் மபாருத்தமானமதாரு 

தீேழ்வ வைங்குவவத எங்களுழடய கடழமயாகும்.  
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இந்த வழிகாடட்ிழய அணுகல் ம ்றும்/அல்லது எங்களுழடய 

வழலத்தளத்தில் தகவழலத் வதடல் மூலம், பாலியல் 

வன்முழ யால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவே ்என்  வழகயில் நீங்கள் 

முக்கியமானமதாரு படிமுழ ழய எடுத்துள்ளேீக்ள்.  

இழணக்கப்படட்ுள்ள இந்த ஆதாே வழிகாட்டியில் பாலியல் 

தாக்குதல் புலன்விசாேழணகள், சாத்தியமான விழளவுகள் 

ம ்றும் கு ் வியல் நீதிமன்  நழடமுழ கள் ப ்றிய 

தகவல்கள் உள்ளன. மோ ன்வோவிலுள்ள, நிதி இைப்ழப 

ஈடுமசய்யும் திடட்ங்கள், மதாழில்சாே ் தகழமயுள்ள 

ஆ ்றுப்படுத்துழக, ம ்றும் ஆதேவுகழள அணுகும் முழ கள் 

ப ்றிய தகவல்கழளயும் நாங்கள் இதில் இழணத்துள்வளாம். 

காவல்துழ யினருக்கு அறிவிப்பத ்கு நீங்கள் 

விரும்பாவிட்டால் அல்லது முடிமவடுப்பத ்கு உங்களுக்குக் 

காலமும் ஆதேவும் வதழவப்படட்ால், இந்தக் கஷ்டமான 

வநேத்தின்வபாது உங்களுக்கு உதவக்கூடிய, வவறு பல முகவே ்

நிழலயங்கள் எங்களுடன் பங்குதாோக இருக்கின் னே.் இந்த 

முகவே ் நிழலயங்கள் ம ்றும் அவ ்றினது மதாடேப்ுத் 

தகவல்கள் மகாண்ட பட்டியமலான்று இந்தக் ழகவயடட்ின் 

பின்பக்கத்தில் உள்ளது. 

இத ்குப் மபாறுப்பானவழே/மபாறுப்பானவேக்ழள 

இனம்கண்டு, ழகது மசய்து, வைக்குத் மதாடேவ்வத 

எங்களுழடய வநாக்கமாகும். அவத வநேத்தில், பிழைத்து 

வாை்பவே ் என்  வழகயில், இந்த நழடமுழ களில் 

உங்களுக்குச ் சி ந்தது என நீங்கள் மதேிவுமசய்யும் 

நழடமுழ க்கு நாங்கள் ஆதேவளிப்வபாம்.  
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இந்த வழிகாட்டியின் ரபாருளடக்கம்  
இந்த வந த்தில் நான் எப்படி உண ்வவன்? 

நான் ஒரு பங்காளி, ரபற்வறா  ்அல்லது சிவனகித :் நான் என்ன 

ரெய்யலாம்? 

பாலியல் தாக்குதல் என்றால் என்ன?  

பாலியல் ரெயற்பாடட்ுக்கு ஒப்புதல் ரகாடுத்தல் என்றால் என்ன? 

 “வவண்டாம்” எனெ ்ரொல்வது மடட்ும்தான் நான் ஒப்புதல் 

ரகாடுக்கவில்ழல என்பழதக் காடட்ும் ஒவ  ஒரு வழியா? 

பாலியல் ரெயற்பாடட்ுக்கு நான் முதலில் இணங்கிவிடட்ு பின்ன ் 

என்னுழடய மனழத மாற்றினால் என்ன நடக்கும்? 

பாலியல் தாக்குதல் ஒன்றின் பின்ன ் எனக்கு என்ன ரத ிவுகள் 

உள்ளன? 

பாலியல் தாக்குதல் ஒன்று நடந்து பல வருடங்களின் பின்னரும் 

அழத நான் அறிவிக்கலாமா?  

பாலியல் வியாபா த்தில் நான் வவழல ரெய்தால் என்ன நடக்கும்? 

காவல்துழறயின ் கண்டுபிடித்தால் நான் ழகது ரெய்யப்படுவவனா?  

காவல்துழறயினருக்கு நான் அறிவித்தால், என்னுழடய குடிவ வு 

நிழல பாதிக்கப்படுமா? 

என்னுழடய குடிவ வு நிழல பற்றிக் வகடக்ப்படுவவனா? 

எனக்கு வலுவிைப்பு ஏதாவது இருந்தால் என்ன நடக்கும்? 

காவல்துழறயினழ  நான் எப்படி அழைப்பது? 

காவல்துழறயினழ  நான் அழைத்தால், அதன்பின் என்ன நடக்கும்? 

பாலியல் தாக்குதல் ொட்சியத் ரதாகுதி (SAEK)) என்றால் என்ன? 

SAEK எங்வக தயா ிக்கப்படும்? 

SAEK ரதாட ்பாக எனக்குத் ரத ிவுகள் உள்ளனவா? 
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அந்த SAEK ஐ காவல்துழறயினருக்கு வைங்குவதற்கு நான் ஒப்புதல் 

ரகாடுத்த பின்ன ் என்ன நடக்கும்? 

வவறு எந்த வழகயான ஆதா ங்கள் என்னுழடய வைக்குடன் 

ரதாட ்பானழவயாக இருக்கக்கூடும்? 

என்னுழடய வைக்ழக யா  ்புலன்விொ ழண ரெய்வா ்? 

எனக்கு என்ன நடந்தது என்பது எல்வலாருக்கும் ரத ியவருமா? 

ழகது ரெய்யப்பட்ட பின்ன  ்என்ன நடக்கும்? 

குற்றவாளி பிடிபடாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? 

காவல்துழறயின ,் குற்றம்ொட்டப்பட்டவ ்மீது எப்வபாதும் 

குற்றம்சுமத்துவா க்ளா? 

நீதிமன்ற நழடமுழறகள் எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்? 

நீதிமன்றத்தில் என்ன நடக்கும்? 

ஆ ம்பக் வகட்புழ  என்றால் என்ன? 

நீதிமன்ற விொ ழண என்றால் என்ன? 

நீதிமன்றத்தில் நான் ொட்சியமளிக்க வவண்டியிருக்குமா? 

ஆங்கிலத்தில் என்னால் ரெளக ியமாகத் ரதாட ்பாட முடியாது 

என்றால் என்ன நடக்கும்? 

பாதிக்கப்பட்டவ ின் பாதிப்பு வாக்குமூலம் என்றால் என்ன?  

எந்த விதமான தீ ்ப்புகழள ஒரு நீதிபதி உத்த விட முடியும்? 

நன்நடத்ழதப் பிழணயில் விடுதழல (Parole) என்றால் என்ன?  

குற்றவாளி சிழறயிலிருந்து எப்வபாது விடுவிக்கப்படுவா ்? 

பாதிக்கப்பட்ட கவனடிய ின் உ ிழமகள் மவொதா  (CVBR) என்றால் 

என்ன? 

நிதி இைப்பீடட்ுகான ஈடு எதற்காவது எனக்குத் தகுதியுள்ளதா? 

ர ாறன்வ ாவில் உதவி மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துழகழய எங்வக நான் 

ரபற முடியும்? 
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இந்த வந த்தில் நான் எப்படி உண ்வவன்? 

 “சேியானது” என ஒரு உணேவ்ு கிழடயாது. பாலியல் தாக்குதல் 

வபேதிேச்ச்ிழய ஏ ்படுத்தலாம், அத்துடன் அந்தச ்சம்பவத்தின் 

வபாதும், அதன் பின்னரும் மவவ்வவறு உணேவ்ுகள், 

எண்ணங்கள், புலனுணேவ்ுகள் ம ்றும் உணேச்ச்ிகழள அது 

விழளவாக்கலாம். மிகவும் மனத்தழகப்பான சூைல்களுக்கான 

எதிேவ்ிழனகள் ஆளுக்கு ஆள் வவறுபடும், அத்துடன் 

அழனவரும் ஒவே மாதிேியான எதிேவ்ிழனகழள, ஒவே 

அளவிலான தீவிேத்தில், ஒவே அளவு காலத்துக்கு அனுபவிக்க 

மாடட்ாேக்ள். இருந்தாலும், எதிேவ்ிழன எதுவாக இருந்தாலும் 

அது மபாதுவான மனிதப் பிேதிபலிப்பு என 

உணேந்்துமகாள்வது முக்கியமாகும். இந்தக் கஷ்டமான 

வநேத்தின்வபாது உங்களுக்கு உதவக்கூடிய முகவே ்

நிழலயங்கள் ம ்றும் அவ ்றினது மதாடேப்ுத் தகவல்கள் 

மகாண்ட படட்ியல் ஒன்று இந்தக் ழகவயடட்ின் பின்பக்கத்தில் 

உள்ளது. 

நான் ஒரு பங்காளி, ரபற்வறா  ்அல்லது சிவனகித :் நான் 

என்ன ரெய்யலாம்? 

பாலியல் தாக்குதலுக்கு உடப்டட்வேக்ளுக்கு அவேக்ளுழடய 

குடும்பத்தவேக்ள் ம ்றும் சிவனகிதேக்ளின் ஆதேவு 

வதழவயாகும்.  பிழைத்து வாை்பவேக்ள், மவடக்த்ழத, 

சங்கடத்ழத, மனசவ்சாேழ்வ, பயத்ழத உணேக்கூடும். என்ன 

நடந்தது என்பது ப ்றிப் வபசுவத ்கு அவேக்ளுக்கு 

விருப்பமில்லாமல் இருக்கலாம். கழதப்பத ்கு அவேக்ள் 

தயாோகவுள்ள வபாது மசவிமடுப்பத ்கு நீங்கள் தயாோக 

இருங்கள். அவேக்ளில் உங்களுக்கு அக்கழ யுள்ளது என்பழத 
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அவேக்ளுக்குத் மதேியப்படுத்துங்கள், அத்துடன் நடந்தழவகள் 

ப ்றித் தீேப்்புக் கூ ாதீேக்ள் அல்லது நடந்தவ ்றுக்காக 

அவேக்ள்மீது பழிசுமத்தாதீேக்ள்.  இந்த நழடமுழ யின் வபாது 

அவேக்ள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு ஆதேவாக இருங்கள். 

அவேக்ளுக்குக் கு ் வுணேவ்ு இருக்கலாம், ஆனால் 

நடந்ததுக்கு ஒருவபாதும் அவேக்ள் மபாறுப்பாக இருக்க 

முடியாது. இந்தச ் மசய்திழய வைங்குவதன் மூலம் நீங்கள் 

அவேக்ளுக்கு மபேிய உதவிழயச ்மசய்யக்கூடும்.  

இந்தக் கஷ்டமான வநேத்தின்வபாது உங்களுழடய 

அன்புக்குேியவருக்கு உதவக்கூடிய முகவே ் நிழலயங்கள் 

ம ்றும் அவ ்றினது மதாடேப்ுத் தகவல்கள் மகாண்ட படட்ியல் 

ஒன்றிழன இந்தக் ழகவயடட்ின் பின்பக்கத்தில் நீங்கள் 

பாேக்்கலாம். 

பாலியல் தாக்குதல் என்றால் என்ன? 

வவண்டப்படாத பாலியல் மதாடேப்ுகள் யாவும் பாலியல் 

தாக்குதல் எனப்படும்.  பாலினம், வயது, கலாசச்ாேப் பின்புலம் 

என்  வவறுபாடின்றி எவருக்கும் பாலியல் தாக்குதல் 

நடக்கலாம். வவண்டப்படாத முத்தம், மதாடுழக, உடம்சலுத்தல் 

அல்லது உடம்சலுத்தும் முய ்சிழய இது உள்ளடக்கும், ஆனால் 

இழவ மடட்ும்தான் பாலியல் தாக்குதல் ஆகாது.   

பாலியல் தாக்குதழல எவரும் மசய்யலாம்: ஒரு அந்நியன், ஒரு 

நண்பே,் ஒரு பங்காளி, ஒரு குடும்ப உறுப்பினே ் அல்லது 

அதிகாேத்தில் உள்ள ஒரு நபே.் 
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பாலியல் ரெயற்பாட்டுக்கு ஒப்புதல்  (Consent) ரகாடுத்தல் 

என்றால் என்ன? 

குறிப்பிடட்மதாரு பாலியல் மசய ்பாடட்ில் ஈடுபடுவத ்காக,  

தன்னாேவ்த்துடனும் தன்னுணேவ்ுடனும் பங்குமகாள்பவேக்ள் 

சமமாக  ஒப்புக்மகாள்ளல், ஒப்புதல் எனப்படும். எத ்காக 

ஒப்புக்மகாள்கின் ாே ் என்பழதயும், அதன் சாத்தியமான 

வநேம்ழ  ம ்றும் எதிேம்ழ யான விழளவுகழள அவே ்

புேிந்துமகாள்கி ாே ்என்பழதயும் ஒப்புதல் குறிக்கி து. 

பின்வரும் சந்தேப்்பங்களில் ஒப்புதல் 

ரகாடுக்கப்படுவதில்ழல: 

● மதுபானம் அல்லது வபாழதப்மபாருள் பாவழனயால் 

நீங்கள் முடிமவடுக்க முடியாத நிழலயில் உள்ளேீக்ள்; 

● ஒப்புதல் மகாடுக்காமலிருப்பதன் பின்விழளவுகளுக்கு 

நீங்கள் பயப்படுகிறீேக்ள்; 

● நீங்கள் அசச்ுறுத்தப்படுவதாக அல்லது மிேடட்ப்படுவதாக 

உணேக்ிறீேக்ள்; 

● நீங்கள் வ ்புறுத்தப்படுகிறீேக்ள் (மிேட்டல், அசச்ுறுத்தல், 

அதிகாேத் துஷ்பிேவயாகம், சாதுேய்மான ழகயாளுழக, 

தந்திேம் அல்லது மசயல்கள் ம ்றும் மசா ்களால் 

ழகவசப்படுத்தல் மூலம் கடட்ாயப்படுத்தப்படுகிறீேக்ள்); 

● இணங்குவத ்கு நீங்கள் உடல்ேீதியாக 

நிேப்்பந்திக்கப்படுகிறீேக்ள்; 

●  “வவண்டாம்”, என நீங்கள் மசா ்களால் அல்லது உடலால் 

மசால்கிறீேக்ள் (எ.கா. அழுதல், உழதத்தல், 

தள்ளிவிடுதல்); ம ்றும்/அல்லது 
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● தகவலறியப்படட் மதேிழவ எடுக்க முடியாமல் 

உங்கழளத் தடுக்கும் வலுவிைப்பு அல்லது மன 

ஆவோக்கியப் பிேசச்ிழன உங்களுக்கு உள்ளது. 

பாலியல் மசய ்பாடட்ில் பங்குமகாள்பவோல் மடட்ுவம 

ஒப்புதல் மகாடுக்கப்படலாம்; உங்களின் சாேப்ாக, மப ்வ ாே,் 

சவகாதேன், சவகாதேி, துழணவே,் பங்காளி அல்லது சிவனகிதே ்

வபான்  இன்மனாருவோல் அது மகாடுக்கப்பட முடியாது. 

அழுத்தம், அசச்ுறுத்தல், பின்விழளவுகளுக்கான பயம் அல்லது 

தந்திேம் காேணமாக ஏதாவமதாரு பாலியல் நடவடிக்ழகயில் 

நீங்கள் பங்மகடுக்கும்வபாது, அந்த இணக்கத்ழத 

ஒப்புதமலனக் குைப்பமழடயக் கூடாது. 

“வவண்டாம்” எனெ ்ரொல்வது மடட்ும்தான் நான் ஒப்புதல் 

ரகாடுக்கவில்ழல என்பழதக் காடட்ும் ஒவ  ஒரு வழியா? 

இல்ழல.  நீங்கள் ஒப்புதல் மகாடுக்கவில்ழல என்பழத 

உங்களுழடய மசா ்களால் அல்லது மசயல்களால் நீங்கள் 

காட்டலாம். “வபாோடல், அலறியடித்துக்மகாண்டு ஓடல் 

அல்லது விழ த்துப் வபாதல்” யாவுவம வபேதிேச்ச்ிக்கான 

எதிேவ்ிழனகள் ஆகும். வபாோடல், விலக முய ்சித்தல், 

அல்லது உங்களால் நகே முடியாமல் இருத்தல் வபான்  

மசயல்களும் நீங்கள் ஒப்புதல் மகாடுக்கவில்ழல என்பழதக் 

காட்டலாம்.   
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பாலியல் ரெயற்பாட்டுக்கு நான் முதலில் இணங்கிவிடட்ு 

பின்ன  ்என்னுழடய மனழத மாற்றினால் என்ன நடக்கும்? 

பாலியல் மசய ்பாடட்ுக்கு நீங்கள் ஒத்துக்மகாள்ளவில்ழல 

என் தும், அங்கு ஒப்புதல் இல்ழல என் ாகி விடுகின் து. ஒரு 

வழகப் பாலியல் மசய ்பாடட்ுக்கு ஒப்புதல் மகாடுப்பது, 

இன்மனாரு வழகப் பாலியல் மசய ்பாடட்ுக்கும் நீங்கள் 

ஒப்புதல் மகாடுக்கிறீேக்ள் எனப் மபாருள்பட மாட்டாது.   

கடந்த காலத்தில் ஒரு தனிநபருடன் ஒப்புதலுள்ள 

மசய ்பாடட்ில் ஈடுபடட்ிருந்தவே ்கூட பாலியல் தாக்குதலுக்கு 

உடப்டலாம் – கடந்த காலத்தில் தனிநபே ் ஒருவருடன் 

ஒப்புதலுள்ள பாலியல் மசய ்பாடு மசய்திருந்தால், அது 

எதிேக்ாலப் பாலியல் மதாடேப்ுகளுக்குமான ஒப்புதல் என 

ஒருவரும் அனுமானிக்கக் கூடாது – ஒவ்மவாரு தடழவயும் 

ஒப்புதல் வதழவ.  

பாலியல் தாக்குதல் ஒன்றின் பின்ன  ்எனக்கு என்ன 

ரத ிவுகள் உள்ளன? 

பாலியல் தாக்குதலிலிருந்து பிழைத்து வாழும் ஒருவோக, இந்த 

நழடமுழ  ப ்றியும், உங்களுக்குச ்சி ந்த மதேிவு எது என்பது 

ப ்றியும் நீங்கள் எடுக்கும் மதேிவுகளுக்கு நாங்கள் 

ஆதேவளிப்வபாம். 

  

பாலியல் தாக்குதலிலிருந்து பிழைத்து வாழும் ஒருவருக்குப் 

பின்வரும் மதேிவுகள் உள்ளன: 

 

 காவல்துழ யினருக்கு நீங்கள் அந்தப் பாலியல் 

தாக்குதழல அறிவிக்கலாம்; 
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 சமூகத்திலுள்ள ஆதேவான முகவே ் நிழலயங்களில் 

மருத்துவேீதியான ம ்றும்/அல்லது உணேச்ச்ிேீதியான 

ஆதேழவ நீங்கள் மப ்றுக்மகாள்ளலாம்; 

 உங்கழளப் பாலியல்ேீதியில் தாக்கிய நபருக்கு எதிோக 

உேிழம நடவடிக்ழக (எ.கா. வைக்குத் மதாடேல்) 

எடுக்கலாம். 

பாலியல் தாக்குதல் ஒன்று நடந்து பல வருடங்களின் 

பின்னரும் அழத நான் அறிவிக்கலாமா? 

கனடாவில், வேம்புக்குட்படட் எந்த சடட்மும் பாலியல் 

கு ் ங்களுக்கு கிழடயாது. அதன் கருத்து என்னமவன் ால், 

அது எவ்வளவு காலத்தி ்கு முன்பு நடந்திருந்தாலும் 

காவல்துழ யினருக்கு அழத நீங்கள் அறிவிக்கலாம், 

அத்துடன் அந்தப் பாலியல் தாக்குதலுக்காக ஒருவே ்

கு ் ம்சாடட்ப்படலாம். 

பாலியல் வியாபா த்தில் நான் வவழல ரெய்தால் என்ன 

நடக்கும்? காவல்துழறயின  ்கண்டுபிடித்தால் நான் ழகது 

ரெய்யப்படுவவனா? 

எவரும், எந்த வநேத்திலும், எங்வகயும், எவோலும் பாலியல் 

தாக்குதலுக்கு உடப்டுத்தப்படலாம். பாலியல் வியாபாேத் 

மதாழிலாளி ஒருவே,் வசழவமபறுநே ் ஒருவோல் 

பாலியல்ேீதியாகத் தாக்கப்படலாம் என்பது இதன் கருத்தாகும். 

ஒப்புதல் மகாடுக்கப்படாத பாலியல் மதாடேப்ுகள் யாவுவம, 

பாலியல் தாக்குதல்கள் ஆகும். பாலியல் வியாபாேத்தில், 
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உங்களுழடய வவழலயின் வபாது, நீங்கள் 

பாதிக்கப்படட்ிருந்தால் நீங்கள் ழகது மசய்யப்பட மாட்டீேக்ள்.  

காவல்துழறயினருக்கு நான் அறிவித்தால், என்னுழடய 

குடிவ வு நிழல பாதிக்கப்படுமா? 

இல்ழல. காவல்துழ யினருக்கு அறிவிப்பது, உங்களுழடய 

குடிவேவு நிழலழயப் பாதிக்கமாடட்ாது.  

 

என்னுழடய குடிவ வு நிழல பற்றிக் வகட்கப்படுவவனா? 

குறித்த சந்தேப்்பங்களின் வபாது, உங்களுழடய குடிவேவு 

நிழல ப ்றிக் உங்கழளக் வகடக் வவண்டிய சடட்ேீதியான 

வதழவ அதிகாேி ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடும். 

  

இந்தச ்சந்தேப்்பங்கள் ஆவன: 

 மாகாணேீதியான சாட்சிப் பாதுகாப்புத் திடட்த்துக்கான 

(Provincial Witness Protection Program) அனுமதி 

வதழவப்படக்கூடிய அல்லது அழதத் வதடுகின்  

பாதிக்கப்பட்ட ஒருவே ்அல்லது ஒரு சாட்சி; 

 நீதிமன் த் வதழவகளுக்காக அேசாங்கச ் சடட்த்தேணி 

ஒருவே ்அந்தத்  தகவல்கழளக் வகாருகின் ாே;் 

 கு ் சம்சயலின் அத்தியாவசியமான கூறுகழள 

நிரூபிப்பத ்கு அந்தத் தகவல்கள் அவசியமாக உள்ளன; 

ம ்றும்/அல்லது  

 மபாதுமக்களின் அல்லது அதிகாேியின் பாதுகாப்புக்கும் 

பத்திேத்துக்கும், பாதிக்கப்படட் ஒருவேின் அல்லது சாட்சி 

ஒருவேின் குடியுேிழம நிழலழயத ் தீேம்ானிப்பது 
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அவசியம் என்பழதத் மதளிவாகக் காடட்ும் 

புலன்விசாேழணச ்சூைல்கள். 

எனக்கு வலுவிைப்பு ஏதாவது என்ன நடக்கும்? 

காவல்துழறயினழ  நான் எப்படி அழைப்பது? 

வலுவிைப்புகள் உள்ளவேக்ள் பல வழிகளில் அணுகக் 

கூடியழவயாக மோ ன்வோ காவல்துழ யினேின் வசழவகள்  

உள்ளன.  வசழவ வழலத்தளம் மாகாணத்தில் வலுவிைப்புகள் 

உள்ள ஒன்ோறிவயா மக்களுக்கான அணுகல் சடட்த்துக்கு 

(Accessibility for Ontarians with Disabilities Act) இணக்கமாக உள்ளது.  

மோ ன்வோ காவல்துழ ச ் வசழவழய ஒருவே ்

அழைக்கும்வபாது, மமாழிமபயேப்்புச ் வசழவகள் 

கிழடக்கின் ன, அத்துடன் வகடட்ல் தி ழன 

இைந்தவேக்ளுக்கான TTY அழமப்பும் உள்ளது. 

காவல்துழறயினழ  நான் அழைத்தால், அதன்பின் என்ன 

நடக்கும்? 

பாலியல் தாக்குதல் அப்வபாதுதான் நடந்திருந்தால், அல்லது 

உடனடி ஆபத்தில் நீங்கள் இருந்தால் 911ஐ அழையுங்கள்.  

 

ஏ ்கனவவ நடந்திருந்தால், மோ ன்வோ காவல்துழ யினேின் 

பிேதான மதாழலவபசி இலக்கத்ழத, 416-808-2222ல்  

அழையுங்கள். சீருழட அணிந்த அதிகாேி ஒருவே ்

உங்களுழடய இடத்தி ்கு வருவாே.் 
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பாலியல் தாக்குதல் மதாடேப்ாக அனுப்பிழவக்கப்படட் அந்தச ்

சீருழட அணிந்த அதிகாேி பின்வருவனவ ்ழ ச ்மசய்வாே:் 

 

 பிழைத்து வாை்பவேின் இடத்துக்கு வந்ததும், அந்தப் 

பிழைத்து வாை்பவேின் உடல்ேீதியான ம ்றும் 

உணேச்ச்ிேீதியான வதழவகள் பூேத்்திமசய்யப்படுவழத 

உறுதிப்படுத்துவதுடன், வதழவப்படட்ால் அவசேகால 

வண்டிழய (ambulance) அழைப்பாே;் 

 சம்பவத்ழதப் ப ்றிய அடிப்பழட விவேங்கழள 

அறிவத ்காக ஆேம்பப் புலன்விசாேழண ஒன்ழ  

பிழைத்து வாை்பவேின் உதவியுடன் நடத்துவாே.் 

சாத்தியமானால் இது ஒரு தனிப்படட் சூைலில் நடக்கும்;  

 பிழைத்து வாை்பவருக்கு விவசட வதழவகள் இருந்தால், 

(எ.கா., மமாழிமபயேப்்பு, ழசழக மமாழி, உடல்ேீதியான 

ம ்றும் ஏழனய வலுவிைப்புகள்) உதவிக்காக 

மபாருத்தமான தனிநபேக்ழள அல்லது முகவே ்

நிழலயங்கழளத் மதாடேப்ுமகாள்வாே;் 

 பாலியல் தாக்குதலின் தன்ழமழயப் மபாறுத்து, 

காயங்களுக்குச ் சிகிசழ்ச மப ்றுக்மகாள்வத ்காகவும், 

பாலியல் தாக்குதல் சாட்சியத் மதாகுதி (Sexual Assault 

Evidence Kit (SAEK)) ஒன்ழ த் தயாேிப்பத ்காகவும் 

ழவத்தியசாழலக்குச ் மசல்லும்படி பிழைத்து 

வாை்பவழே அந்த அதிகாேி வகடக்க்கூடும். இந்தத் 

மதாகுதி தடயவியல் ஆதாேங்கழளச ் வசகேிக்கும்; 

ம ்றும்/அல்லது;  

 உடனடி மநருக்கீடு, வபேதிேச்ச்ி ம ்றும் ஆதேவுச ்

வசழவகள் பிழைத்து வாை்பவருக்கு கிழடப்பத ்கு 

உதவுவத ்காக, அவழேத் மதாடேப்ுமகாள்ளும்படி 
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மோ ன்வோ பாதிக்கப்படட்வே ் வசழவகழளக் (Victim 

Services Toronto) வகடக்ும் மதேிவு பிழைத்து 

வாை்பவேப்வருக்கு இருப்பழதத் மதேிவிப்பாே.் 

பாலியல் தாக்குதல் ொட்சியத் ரதாகுதி (SAEK) என்றால் 

என்ன? 

பாலியல் தாக்குதல் சாடச்ியத் மதாகுதி (SAEK) என்பது, 

ஆதாேங்கழளச ் வசகேிக்கப் பயன்படும் உழ கள், 

வபாத்தல்கள் ம ்றும் ஏழனய மகாள்கலன்கழளக் மகாண்ட 

பாதுகாப்பாக மூடப்படட் ஒரு விவசடமான மபடட்ியாகும். 

மவவ்வவறு வநேங்களில் ஆதாேங்கள் வசகேிக்கப்படலாம், 

ஆயினும் விழேவில் மசய்வவத சி ந்தது.  தாக்குதல் நடந்த 72 

மணி வநேத்தி ்குள் உடல்ேீதியான ஆதாேங்கழளச ்

வசகேிப்பத ்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன; இருப்பினும் 

ஆதாேங்கள் 12 நாடக்ள் வழேக்கும் கிழடக்கக்கூடும். 

SAEK எங்வக தயா ிக்கப்படும்? 

ழவத்தியசாழலயிலுள்ள பாலியல் தாக்குதல்/வீடட்ு வன்முழ  

போமேிப்பு ழமயம் (Sexual Assault/Domestic Violence Care Centre 

(SA/DVCC)) ஒன்றில் SAEK தயாேிக்கப்படும். 

 மோ ன்வோவில் உள்ள பாலியல் தாக்குதல்/வீடட்ு வன்முழ  

போமேிப்பு ழமயங்கள் ஆவன: 

 

 

Women’s College Hospital 

76 Grenville Street 
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Toronto, Ontario, M5S 1B2 

416-323-6040 

www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-

domestic-violence-care-centre/ 

 

Scarborough Hospital – Birchmount Campus 

3030 Birchmount Road 

Toronto, Ontario, M1W 3W3 

416-495-2555 

www.sacc.to 

 

The Hospital for Sick Children (SickKids) 

சந்வதகத்துக்குேிய பிள்ழள துன்புறுத்தல் ம ்றும் 

பு க்கணிப்புத் திட்டம் (SCAN)  

555 University Avenue 

Room 6427 Black Wing 

(416) 813-6275 (பகல் வநேம்)  

(416) 813-7500 (24 மணி வநேம்)  

www.sickkids.ca/scan 

 

அண்ழமய பாலியல் தாக்குதல் ம ்றும் மிக மநருங்கிய 

பங்காளி வன்முழ யிலிருந்து பிழைத்து வாழும் 

மபண்களுக்கும் ஆண்களுக்குமான அவசேகால வசழவ, 

பின்மதாடரும் ஆவோக்கியப் போமேிப்பு ம ்றும் 

ஆ ்றுப்படுத்துழகழய  SA/DVCC வைங்குகின் து. தினமும் 24 

மணி வநேம் கிழடக்கும் இந்தப் போமேிப்பு 

பின்வருவனவ ்ழ  உள்ளடக்குகின் து: மநருக்கீடட்ில் 

http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre/
http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre/
http://www.sacc.to/
http://www.sickkids.ca/scan
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இழடயீடு; உடல்ேீதியான பேிவசாதழன; காயங்கழள 

ஆவணப்படுத்தல் (புழகப்படங்கள் உடப்ட); பாலியல்ேீதியாகக் 

கடத்தப்படும் மதா ்றுதல்களுக்கும் கேப்்பத்துக்குமான 

பேிவசாதழன ம ்றும் சிகிசழ்ச; காவல்துழ யினருக்குக் 

மகாடுப்பத ்கு (அல்லது ழவத்தியசாழலயில் 

ழவத்திருக்கப்படும்)  தடயவியல் ஆதாேச ் வசகேிப்பு; 

பாதுகாப்புத் திட்டமிடல்; ம ்றும் மதாடரும் ஆதேவுகளுக்கான 

பேிந்துழேப்புகள். பின்மதாடரும் ஆவோக்கியப் போமேிப்பு 

ம ்றும் ஆ ்றுப்படுத்துழகயும்கூட  SA/DVCCல் கிழடக்கின் து.  

SAEK ரதாட ப்ாக எனக்குத் ரத ிவுகள் உள்ளனவா? 

SAEK மசயல்முழ  தன்னாேவ்த்துக்குேியது, அதாவது அத ்கு 

உங்களுழடய ஒப்புதல் வதழவ. பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து 

பிழைத்து வாழும் ஒருவோக, இந்த நழடமுழ  மதாடேப்ாக 

உங்களுக்குச ் சி ந்த மதேிவாக நீங்கள் வதேந்்மதடுக்கும் 

மதேிவுகளுக்கு நாங்கள் ஆதேவளிப்வபாம். 

 

பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து பிழைத்து வாழும் ஒருவருக்கு, 

SAEK மதாடேப்ாகப் பின்வரும் மதேிவுகள் உள்ளன. 

 

 SAEK ஒன்ழ த் தயாேிப்பதும், காவல்துழ யினழேச ்

சம்பந்தப்படும்படி வகட்பதும் உங்களுழடய மதேிவாக 

இருக்கும். 

 SAEK ஒன்ழ த் தயாேிப்பதும், காவல்துழ யினழேச ்

சம்பந்தப்பட வவண்டாம் எனக் வகடப்தும் உங்களுழடய 

மதேிவாக இருக்கும்.  
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(உங்களுழடய மனசு மாறினால், காவல்துழ யினழேச ்

சம்பந்தப்படுத்த நீங்கள் விரும்பக்கூடும் என்பத ்காக 

இந்தத் மதாகுதிழயப் பாலியல் தாக்குதல் போமேிப்பு 

நிழலயத்தில் (Sexual Assault Care Centre) 6 மாதங்கள் 

வழேக்கும் ழவத்திருக்க முடியும்). 

 SAEKக்கு மறுத்த பின்பும், காவல்துழ யினழேச ்

சம்பந்தப்படும்படி வகடப்து உங்களுழடய மதேிவாக 

இருக்கும். 

அந்த SAEK ஐ காவல்துழறயினருக்கு வைங்குவதற்கு நான் 

ஒப்புதல் ரகாடுத்த பின்ன  ்என்ன நடக்கும்? 

ழவத்தியசாழலயிலிருந்து காவல்துழ யினோல் 

மப ்றுக்மகாள்ளப்படட் SAEK, தடயவியல் அழடயாள அதிகாேி 

(Forensic Identification Officer) ஒருவேிடம் உடனடியாக 

ஒப்பழடக்கப்படும். வசகேிக்கப்படட் காட்சிப் மபாருள்கள் 

அழனத்தும் வசேக்்கப்படட்ுள்ளன என்பழத 

உறுதிப்படுத்துவத ்காக SAEK உள்ளடக்கங்களின் 

முழுழமயான படட்ியல் ஒன்று தயாேிக்கப்படும். வைக்கின் 

விபேங்கழள மீள்பேிவசாதழன மசய்யும்வபாது, ஆய்வுக்காக 

SAEK சமேப்்பிக்கப்படுவத ்கான அனுமதிழயப் மபறுவத ்காக 

தடவியல் விஞ்ஞான ழமயத்ழத (Center of Forensic Sciences (CFS))  

தடயவியல் அழடயாள அதிகாேி மதாடேப்ுமகாள்வாே.் 

வசகேிக்கப்படட் மபாருள்கள் யாவும் ஆய்வுக்காகச ்

சமேப்்பிக்கப்படுவதில்ழல. வைக்கின் விபேங்களின் 

அடிப்பழடயில், SAEKல் இருக்கும் வைக்குடன் மதாடேப்ான 

காட்சிப்மபாருள்கள் ம ்றும்/அல்லது உடுப்புகள் மடட்ும் 

சமேப்்பிக்கப்படும்.  
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வவறு எந்த வழகயான ஆதா ங்கள் என்னுழடய 

வைக்குடன் ரதாட ்பானழவயாக இருக்கக்கூடும்? 

புலன்விசாேழனகளுக்கு ஆதாேங்கள் மிகவும் 

முக்கியமானழவ; அதனால், ஆதாேங்கழள விழேவாகச ்

வசகேித்தல் கருத்தில் மகாள்ளப்படவவண்டும்.  மவறுமன 

உயிேியல் மாதிேிகள் மடட்ும் தான் ஆதாேங்கள் அல்ல, 

வீடிவயா, வாக்குமூலங்கள், ழகத்மதாழலவபசி ம ்றும் சமூக 

ஊடகங்களின் உள்ளடக்கங்கள் ம ்றும் வவறு ஆவணங்களும் 

ஆதாேங்களில் உள்ளடங்கும்.  புலன்விசாேழண ஒன்ழ  

நடத்துவத ்கு ஆதாேங்கள் கட்டாயமாகத் வதழவ 

என்றில்லாவிடட்ாலும்கூட, காவல்துழ யினேின் 

புலன்விசாேழணக்கு அழவ மிகவும் உதவியாகவிருக்கும்.   

என்னுழடய வைக்ழக யா  ்புலன்விொ ழண ரெய்வா ?் 

பாலியல் தாக்குதல் வைக்குகள் யாவும், பாலியல் தாக்குதல் 

புலன்விசாேழணகளில் விவசட பயி ்சி மப ்  காவல்துழ  

அதிகாேிகளால் புலன்விசாேழண மசய்யப்படுகின் ன. 

பாலியல் தாக்குதல் புலன்விசாேழணயாளேக்ள் மபறுகின்  

பயி ்சி, பாதிக்கப்பட்டவேக்ள் ம ்றும் சாட்சிகளின் 

வதழவகளுக்கு மேியாழத அளிக்கும் அவதவவழளயில், 

பாலியல் தாக்குதல் சம்பவங்கள் ப ்றித் மதாடேச்ச்ியான 

ம ்றும் முழுழமயான புலன்விசாேழணழயச ் மசய்வதில் 

கவனம் மசலுத்துவழத ழமயப்படுத்தியதாக உள்ளது. 

பாலியல் தாக்குதல் புலன்விசாேழணகழள 

வமம்படுத்துவத ்காக, பாதிக்கப்பட்டவேக்ழள 

விளங்கிக்மகாள்ளல் ம ்றும் சி ந்த நழடமுழ கழள 

ஊக்கப்படுத்தலுக்கு முக்கியத்துவம் மகாடுக்கும் வழகயில் 

இந்தப் பயி ்சி வடிவழமக்கப்படட்ுள்ளது.   
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பயி ்சி மப ்  பாலியல் தாக்குதல் புலன்விசாேழணயாளே ்

ஒருவே ் உங்களுழடய வைக்குக்கு நியமிக்கப்படுவாே.் 

மோ ன்வோவில் பாலியல் தாக்குதல் வைக்குகளுக்கான 

ஒதுக்கீடு, ஆபத்தின் அடிப்பழடயிலான மதிப்பீடுகளின்படி 

நழடமபறுகின் து. இதன் கருத்து: 

 கு ் ம் சாட்டப்பட்டவே,் “பாதிக்கப்படட்வருக்குத் 

மதேிந்தவோக” இருக்கும் வைக்குகள், பாலியல் தாக்குதல் 

நழடமப ்  இடத்தில் உள்ள பிேிவினோல் நடத்தப்படும், 

அத்துடன்; 

 “சமூகத்துக்கு அதிக ஆபத்தானழவ” என்று 

கருதப்படுவதுடன், கு ் ம் சாடட்ப்படட்வே,் 

“பாதிக்கப்பட்டவருக்குத் மதேியாதவோக” இருக்கும் 

வைக்குகள் பாலியல் கு ் ப்பிேிவினோல் (Sex Crimes) 

புலன்விசாேழண மசய்யப்படும். 

உங்களுழடய வைக்குக்கு நியமிக்கப்படும் பயி ்சி மப ்  

பாலியல் தாக்குதல் புலன்விசாேழணயாளே ்

பின்வருவனவ ்ழ ச ்மசய்வாே:் 

 சம்பவத்ழத முழுழமயாக விசாேழண மசய்தல்; 

 பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மருத்துவக் கவனிப்புக்கான 

அணுகல் இருப்பழத உறுதிப்படுத்தல்; 

 வதழவக்வக ்ப, SAEK உள்ளடங்கலான அழனத்து 

ஆதாேங்களும் வசகேிக்கப்படும் நழடமுழ ழய 

விளங்கப்படுத்தல்; 

 மோ ன்வோ பாதிக்கப்படட்வருக்கான வசழவகளுடன் 

கலந்தாவலாசித்தல்; 
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 விபேமான வநே ்காணல் நடக்க வவண்டிய இடம் ம ்றும் 

வநேம் ப ்றி மதிப்பிடல் ம ்றும் அது ப ்றிப் பிழைத்து 

வாை்பவருடன்  கலந்துழேயாடல்; 

 வநே ்காணல் ஓே ்ஆணால் மசய்யப்படுவழதயா அல்லது 

மபண்ணால் மசய்யப்படுவழதயா பிழைத்து வாை்பவே ்

விரும்புகி ாே ் எனக் வகடட்ல், அத்துடன் பிழைத்து 

வாை்பவேின் மதேிவுக்கு மதிப்பளிப்பத ்காக 

முடியுமானளவு முய ்சிகழள வம ்மகாள்ளல்; 

 புலன்விசாேழண ப ்றிய தகவல்கழள உேிய வநேத்தில் 

பிழைத்து வாை்பவருக்குத் மதேிவித்தல்; 

 மபாருத்தமானவபாது கு ் ம்சுமத்துதல்; 

 பாதிப்புகள் ப ்றிய வாக்குமூலத்ழதப் ( Victim Impact 

Statement) பூேத்்திமசய்யும் உேிழம பிழைத்து 

வாை்பவருக்கு இருக்கி து என்பழத அவருக்கு 

அறிவித்தல்; 

 மபாருத்தமான படிவங்கழள நிேப்புதல், 

நீதிமன் த்துக்குத் தயாோதல் வபான் வ ்றுக்கு 

உதவிமசய்யவும், கு ் ம்சாட்டப்படட்வருக்கான 

நீதிமன்  நழடமுழ கள் ப ்றித் மதாடேந்்து தகவல் 

வைங்கவும்  பாதிக்கப்படட்வே ் சாட்சிகள் உதவித் 

திடட்த்திலிருந்து ஒருவே ் பிழைத்து வாை்பவழேத் 

மதாடேப்ுமகாள்ளவாே ்என்பழத அவருக்கு அறிவித்தல்  

எனக்கு என்ன நடந்தது என்பது எல்வலாருக்கும் 

ரத ியவருமா? 

உங்களுழடய அந்தேங்கம் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமாகும். 

ஒரு பாலியல் தாக்குதல் ப ்றிக் காவல்துழ யினருக்கு 

அறிவிக்கப்படும்வபாது, மசய்தியாக மவளியிடப்பட 

வவண்டுமா எனத் தீேம்ானிப்பத ்கு அழனத்துத் தகவல்களும் 
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பேிசீலிக்கப்படும். மபாதுவாக, பின்வரும் நிழலழமகள் 

இருப்பின், அழவ மசய்தியாக மவளியிடப்படும்: 

 மபாதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து; 

 மபாதுமக்களின் தகவல்கள் வைக்ழகத் தீேப்்பதற்கு 

உதவக்கூடும்; 

 பாதிக்கப்பட்டவேக்ள் பலே ் முன்வேக்கூடும் என்  

நம்பிக்ழக; ம ்றும்/அல்லது 

 ஒருவே ் ழகது மசய்யப்படட்ுள்ளாே ் ம ்றும்/அல்லது 

புலன்விசாேழணயில் ஒரு புதிய மசய்தி கிழடத்துள்ளது. 

 

தாக்குதல் திகதி, வநேம் ம ்றும் தாக்குதல் நழடமப ்  இடம் 

உடப்ட பாலியல் தாக்குதல் மதாடேப்ான மபாதுத் தகவல்கள் 

மசய்தியில் மவளியிடப்படும். பிழைத்து வாை்பவேின் 

பாலினமும் வயதும் அந்தச ் மசய்தியில் உள்ளடக்கப்படும். 

மபாறுப்பானவே ் எனக் கு ் ம்சுமத்தப்படுபவே ்

இனம்காணப்படாவிடட்ால், அவே ் ப ்றிய விபேமும், 

இனம்காணப்பட்டால் அவேின் மபயரும் வயதும் கூட அந்தச ்

மசய்தியில் உள்ளடக்கப்படும்.  

 

ஊடகங்களுக்கு உங்களுழடய மபயே ் ஒருவபாதும் 

மவளியிடப்பட மாடட்ாது.  

ழகது ரெய்யப்பட்ட பின்ன  ்என்ன நடக்கும்? 

கு ் சம்சயல் சாேப்ாக ஒருவே ்ழகது மசய்யப்படட்ு, அவேம்ீது 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்தும், அவே ் “கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே”் 

எனப்படுவாே.்   சூை்நிழலழயப் மபாறுத்து, பிழண 
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விசாேழணவழே காவல்துழ யினே ்

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வழே ழவத்திருக்கலாம், 

கு ் ம்சுமத்தப்பட முடியாது என நிரூபிக்க வவண்டிய 

விசாேழணக்குப் பேிந்துழேக்கலாம் அல்லது 

நிபந்தழனகளுடன் விடுவிக்கலாம். 

அந்தக் கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் காவல்துழ யினோல் 

விடுவிக்கப்படாவிட்டால், ழகது மசய்யப்படட்ு 24 மணி 

வநேத்துக்குள்,  பிழண விசாேழணக்காக, நீதிபதி அல்லது 

சமாதான நீதவான் (Justice of the Peace (JP)) ஒருவே ் முன் 

மகாண்டு மசல்லப்படவவண்டும். 

பிழண விசாேழணயின்வபாது, அந்தக் 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வழே பிழணயில் விடுவதா அல்லது 

மதாடேந்்து சிழ யில் ழவத்திருப்பதா என JP அல்லது நீதிபதி 

தீேம்ானிப்பாே.் கு ் ம்சுமத்தப்படட்வழேத் மதேிந்த ஒருவே,் 

நீதிமன் த் திகதிகளில் கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்

நீதிமன் த்துக்கு வருவாே ்என வாக்குறுதியாக பணம் அல்லது 

வவறுவழகயான உத்தேவாதத்ழத  வைங்குதல் பிழண 

எனப்படும்.  JP அல்லது நீதிபதி விதிக்கும் நிபந்தழனகள் 

எனப்படும் சில விதிமுழ கழளப் பின்ப ்றுவத ்கு 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்ஒத்துக்மகாள்ள வவண்டிய 

வதழவயுமிருக்கலாம். 

 “மதாடேப்ு ழவக்கக் கூடாது கடட்ழள (No Contact Order)”, 

மபாதுவாக, நிபந்தழனகளில் ஒன் ாக இருக்கும். 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே,் உங்களுடன் எந்தவிதமான 

மதாடேழ்பயும் ழவத்திருக்க முடியாது என்பது இதன் 

கருத்தாகும் – மூன் ாம் தேப்பு நபருக்கு (இன்மனாரு நபே)் 
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ஊடாகக் கூட மதாடேப்ுமகாள்ளக் கூடாது. 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் அல்லது கு ் ம்சுமத்தப்பட்டவேின் 

வவண்டுவகாளின்வபேில் யாோவது ஒருவே,் உங்கழளத் 

மதாழலவபசி, கடிதம், மின்னஞ்சல், குறுஞ்மசய்தி, சமூக 

ஊடகங்கள் மூலம் அல்லது வநேில் மதாடேப்ுமகாள்ள முடியாது. 

மபாதுவாக கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே,் உங்களுழடய வீடட்ுக்கு, 

பாடசாழலக்கு ம ்றும்/அல்லது வவழலயிடத்துக்கு அருகில் 

வருவத ்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாே.் பிழண 

நிபந்தழனகளில் எழதயாவது கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்

பின்ப ் ாவிட்டால், காவல்துழறயினழ  நீங்கள் 

ரதாட ்புரகாள்ளுங்கள்.  பிழண நிபந்தழனகழள 

மீறியத ்காக, வமலதிக கு ் சச்ாடட்ு ஒன்று 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்வமல் இடப்படலாம். 

நீதி விசாேழணயின் வபாது, பல தடழவகள் நீதிமன் த்துக்குக் 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்வருவாே.் இந்த நீதிமன் த் திகதிகளில் 

சில  “நிேண்யிக்கப்பட்ட திகதி(கள்) (Set Date(s))”  எனப்படும். 

இந்த நீதிமன் த் திகதிகளில் நீங்கள் சமூகமளிக்கத் 

வதழவயில்ழல. இந்தத் திகதிகள், சடட்த்தேணிகளின் 

வைக்கமான தயாோதல் திகதிகளாகும். 

ஆேம்பக் வகடப்ுழே அல்லது நீதிமன்  விசாேழண ஒன்று 

இருந்தால் மடட்ுவம நீதிமன் த்துக்கு நீங்கள் சமூகமளிக்க 

வவண்டும். ஆேம்பக் வகடப்ுழே ம ்றும் நீதிமன்  

விசாேழணகள் ப ்றி பின்னே ் இந்த ழகவயடட்ில் 

விளங்கப்படுத்தப்படும். 
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குற்றவாளி பிடிபடாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? 

தீேக்்கப்படாத பாலியல் தாக்குதல் வைக்குகள் ஒருவபாதும் 

முடிவழடவதில்ழல; அழவ எப்வபாதும் மசயலில் இருக்கும். 

கூடுதலான தகவல் ஒன்று மப ப்படட்ால் வமலதிக 

புலன்விசாேழண நடக்கும், அது ழகது மசய்யப்படல் 

ஒன்றுக்கு இடட்ுசம்சல்லலாம். 

காவல்துழறயின ,் குற்றம்ொட்டப்பட்டவ ம்ீது எப்வபாதும் 

குற்றம்சுமத்துவா க்ளா? 

புலன்விசாேழணழய ஆதேிப்பத ்குப் வபாதுமான 

ஆதாேங்கள் இருந்தால், கு ் ம்சுமத்துவது 

காவல்துழ யினேின் பங்காக இருக்கும். சிலவவழளகளில் 

கு ் ம்சுமத்துவதில்ழல என காவல்துழ யினே ்

முடிமவடுப்பாேக்ள். உங்கழள அவேக்ள் நம்பவில்ழல அல்லது 

பாலியல் தாக்குதல் நடக்கவில்ழல என்பதல்ல இதன் கருத்து. 

கு ் வியல் கு ் சச்ாடட்ு ஒன்ழ   நீதிமன் த்தில் 

நிரூபிப்பத ்குப் வபாதுமான ஆதாேங்கள் இல்ழலமயன்பது 

இதன் கருத்தாக இருக்கலாம்.  இப்படி நடந்தால், உங்களுழடய 

வைக்கில் ஏன் இது நடந்தது என்பழத அந்தப் 

புலன்விசாேழணயாளே ்உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தக் கூடும். 

உங்களுக்கு இருக்கும் உேிழமத் மதேிவுகள் ப ்றி அந்தப் 

புலன்விசாேழணயாளே ் உங்களுக்கு கூ க்கூடும் (இத ்கான 

சில முகவே ் நிழலயங்கழள இந்தக் ழகவயடட்ின் 

பின்பக்கத்தில் பாேக்்கலாம்). 
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நீதிமன்ற நழடமுழறகள் எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்? 

வைக்ழகப் மபாறுத்து, நீதிமன்  வைக்மகான்று 

முடிவழடவத ்குப் பல மாதங்கள் முதல் பல வருடங்கள் 

எடுக்கலாம். இந்த நீண்ட காத்திருப்பு உங்களுக்குக் 

கஷ்டமானதாக இருக்கலாம். இந்த வநேத்தில் ஆதேவு இருப்பது 

முக்கியமாகும். இந்த நழடமுழ க்கு ஊடாகச ்மசல்லும்வபாது 

உங்களுக்கு உதவி மசய்யக்கூடிய சமூக முகவே ்நிழலயங்கள் 

உள்ளன.  இந்த முகவே ் நிழலயங்களில் சிலவ ்ழ  இந்தக் 

ழகவயடட்ின் பின்பக்கத்தில் பாேக்்கலாம். 

நீதிமன்றத்தில் என்ன நடக்கும்? 

இந்த நீதிமன்  நழடமுழ க்கூடாக உங்கழள வழிநடத்தும் 

வநாக்கத்தி ்காக, நீதிமன் ங்களில் அழமந்திருக்கும்  

பாதிக்கப்பட்டவே/்சாட்சி உதவித் திடட்த்திலுள்ள (Victim Witness 

Assistance Program (VWAP)), பணியாளே ்ஒருவேிடம் உங்களுழடய 

வைக்குப் பேிந்துழேக்கப்படும். உங்களுழடய கு ் வியல் 

நீதிமன்  வைக்கின் நிழலழய உங்களுக்கு அறிவிப்பதும், 

கு ் வியல் நீதிமன்  அழமப்பு, நீதிமன்  நழடமுழ கள் 

ம ்றும் நீதிமன் த்தில் உங்களுழடய பங்கு ப ்றிய 

உங்களுழடய வகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதும் அந்தப் 

பணியாளேின் பங்காக இருக்கும்.  அந்த VWAP பணியாளேக்ள் 

பின்வருவனவ ்ழ ச ்மசய்வாேக்ள்: 

 நீதிமன் த் திகதிகள் ஒவ்மவான்றின் வபாதும் எழத 

எதிேப்ாேக்்கலாம் என நீங்கள் விளங்கிக்மகாள்வத ்கு 

உதவுதல்; 
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 பிழண நிபந்தழனகள், நன்நடத்ழதக் கடட்ழளகள் 

(Probation Order) வபான்  நீதிமன் ப் பத்திேங்களின் 

பிேதிகழள உங்களுக்கு வைங்குதல்; 

 நீதிமன்  நழடமுழ  முழுவத ்கும் மதாடேந்்து 

உணேவ்ுபூேவ்மான ஆதேழவ வைங்குதல்; 

 பாதிக்கப்பட்டவேின் பாதிப்புப் ப ்றிய வாக்குமூலம் 

ஒன்ழ ப் பூேத்்திமசய்ய உதவுதல்; ம ்றும் 

 நீங்கள் சாட்சியம் மசால்ல வவண்டிய வதழவயிருந்தால், 

அேசாங்கச ் சடட்த்தேணிழய (Crown Attorney) நீங்கள் 

சந்திப்பத ்காக, அேசாங்கச ் சடட்த்தேணியின் 

அலுவலகத்துடன் ஒருங்கிழணத்தல்  

ஆேம்பக் வகடப்ுழே அல்லது நீதிமன்  விசாேழண 

ஒன்றுக்கான திகதி ஒன்று மதேிவுமசய்யப்படட்வுடன், 

முடியுமான விழேவில் ஒரு அேசாங்கச ் சடட்த்தேணி 

நியமிக்கப்படுவாே.்  உங்கழளச ் சந்திப்பதும், நீதிமன்  

விசாேழணக்காக உங்கழளத் தயாேம்சய்ய வவண்டியதும் 

அந்த அேசாங்கச ்சடட்த்தேணியின் கடழமயாகும். மபாதுவாக, 

புலன்விசாேழண மசய்யும் அதிகாேி ம ்றும் VWAP 

பிேதிநிதிகளுடன்  இந்தத் தயாேப்டுத்தல் நடக்கும். 

நீதிமன் த்துக்குத் தயாோவத ்காக உங்களுக்கு 

உதவிமசய்யக்கூடிய பல ஆதாேவளங்கள் உள்ளன. இந்த 

ஆதாேவளங்கழள அந்தப் புலன்விசாேழண அதிகாேி 

உங்களுக்கு வைங்குவாே.் இயங்குகின்  (animated) நீதிமன் ம் 

ஒன்ழ  உள்ளடக்குவதுடன் கனடா நீதிமன்  நழடமுழ  

ப ்றிய தகவல்கழள www.courtprep.ca என்  வழலத்தளம் 

வைங்குகி து. 

http://www.courtprep.ca/
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ஆ ம்பக் வகட்புழ  (preliminary hearing) என்றால் என்ன? 

ஆேம்பக் வகடப்ுழே என்பது, நீதிபதி ஒருவே ் முன்பான 

“சிறியமதாரு நீதிமன்  விசாேழண” ஆகும்.  வைக்குகள் 

யாவ ்றுக்கும் இது வதழவப்படாது, ஆனால் பாலியல் 

தாக்குதல் கு ் சச்ாடட்ுகள் சுமத்தப்படும்வபாது இது மிகவும் 

மபாதுவானது. ஆேம்பக் வகடப்ுழே ஒன்றின்வபாது, நீதிமன்  

விசாேழணழயத் மதாடேவ்த ்குப் வபாதுமான ஆதாேங்கள் 

அேசாங்கச ் சடட்த்தேணியிடம் உள்ளதா என்பழத நீதிபதி 

தீேம்ானிப்பாே.் ஆேம்பக் வகடப்ுழேயின்வபாது அவனகமாக 

நீங்கள் சாடச்ியமளிக்க வவண்டியிருக்கும்.  ஏழனய 

சாட்சிகளும் சாட்சியமளிக்க வவண்டியிருக்கலாம்.  

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வரும் அவேின் சடட்த்தேணியும் 

சமூகமளிப்பதுடன் சாட்சியமளிப்பாேக்ள். 

நீதிமன்ற விொ ழண (trial) என்றால் என்ன? 

நீதிமன்  விசாேழணயின் வபாது, அேசாங்கச ்சடட்த்தேணியும் 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வேின் சடட்த்தேணியும், பாலியல் 

தாக்குதலின் முன்னே,்  தாக்குதலின் வபாது, தாக்குதலின் 

பின்னே ் என்ன நடந்தது என உங்கழளயும் ஏழனய 

சாட்சிகழளயும் வகள்விகள் வகடப்ாேக்ள்.  நீதிமன்  

விசாேழணயின் முடிவில் தீேப்்பு எனப்படும் விசாேழண 

முடிழவ நீதிபதி அறிவிப்பாே.்  நீதிபதி அல்லது நடுவே ் குழு 

ஆதாேங்கழளப் பேிசீலித்து, தீேப்்பிழன முடிவு மசய்வத ்குப் 

பல வாேங்கள் எடுக்கலாம். 

நீதிமன்  விசாேழணயின் ஆேம்பத்தில், 

கு ் ம்சுமத்தப்படடவே ் பாலியல் தாக்குதல் 
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கு ் சச்ாடட்ு/கு ் சச்ாடட்ுகளுக்கான “கு ் வாளி” என 

ஒப்புக்மகாள்வாே ் அல்லது “கு ் வாளி அல்ல” என்ன 

வாதிடுவாே.்  கு ் ம் மசய்தழத, கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்

ஒப்புக்மகாள்கி ாே,் என்பது “கு ் வாளி” என 

ஒப்புக்மகாள்ளலின் கருத்தாகும். இப்படியான வைக்குகளில் 

நீதிமன்  விசாேழண இருக்காது, நீங்கள் சாட்சியமளிக்கத் 

வதழவயில்ழல. வைக்கின் தேவுகழள அந்த நீதிபதி வகடப்ாே,் 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் கு ் வாளியா என்பழதக் 

கண்டறிவாே,் அத்துடன் மகாடுக்கப்பட வவண்டிய 

தண்டழனழயத் தீேம்ானிப்பாே.் கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்

கு ் வாளி எனக் காணப்பட்டால், பேந்துபடட்ளவிலான 

தண்டழனகளிலிருந்து ஒரு தண்டழனழய நீதிபதி 

மதேிவுமசய்வாே.் 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் கு ் ம் மசய்தழத 

ஒப்புக்மகாள்ளவில்ழல என்பது “கு ் வாளி அல்ல” என்  

வாதிடலின் கருத்தாகும். பின்னே,் கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்

நீதிபதியின் முன்பான அல்லது நீதிபதி ம ்றும் நடுவே ்

குழுவின் முன்பான நீதிமன்  விசாேழண ஒன்ழ க் 

வகாருவாே.் இப்படியான வைக்குகளில், நீதிமன்  

விசாேழணக்குச ் சாட்சியமளிப்பத ்காக நீங்கள் 

நீதிமன் த்துக்குச ்சமூகமளிக்க வவண்டும். 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே,் கு ் ம ் வே ் என நீதிபதிவயா 

அல்லது நடுவே ் குழுவவா தீேம்ானித்தால், உங்கழளவயா 

அல்லது ஏழனய சாடச்ிகழளவயா அவேக்ள் நம்பவில்ழல 

என்பது இதன் கருத்தாகாது என்பழத நிழனவில் 

ழவத்திருத்தல் முக்கியமாகும். கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே,் 

கு ் ம ் வே ் எனக் காணப்பட்டால், கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ்
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விடுதழல மசய்யப்படுவாே.் இது கு ் த்திலிருந்து விடுதழல 

எனப்படும்.   

நீதிமன்றத்தில் நான் ொடச்ியமளிக்க வவண்டியிருக்குமா? 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே,் கு ் வாளி அல்ல என வாதிடுவழதத் 

மதேிவுமசய்தால், ஆேம்பக் வகடப்ுழேயின்வபாதும் நீதிமன்  

விசாேழணயின்வபாதும் அவனகமாக நீங்கள் சாட்சியமளிக்க 

வவண்டியிருக்கும். நீதிமன் த்துக்குத் தயாோவத ்காக 

உங்களுக்கு உதவிமசய்யக்கூடிய பல ஆதாேவளங்கள் 

உள்ளன. இந்த ஆதாேவளங்கழள அந்தப் புலன்விசாேழண 

அதிகாேி உங்களுக்கு வைங்குவாே.் இயங்குகின்  (animated) 

நீதிமன் ம் ஒன்ழ  உள்ளடக்குவதுடன் கனடா நீதிமன்  

நழடமுழ  ப ்றிய தகவல்கழள www.courtprep.ca என்  

வழலத்தளம் வைங்குகி து. இந்த வழலத்தளம் 

இழளஞேக்ளாலும் ஸ்காவபாவோ ழவத்தியசாழலயின் 

பாலியல் தாக்குதல் போமேிப்பு நிழலயத்தினோலும் 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஆங்கிலத்தில் என்னால் ரெளக ியமாகத் ரதாட ்பாட 

முடியாது என்றால் என்ன நடக்கும்? 

உங்களுக்கு மிகவும் மசளகேியமான மமாழியில் 

மதாடேப்ாடுவத ்கு நீங்கள் அனுமதிக்கப்படுவீேக்ள். 

காவல்துழ யினருடன் மதாடேப்ாடுவத ்கு அல்லது 

நீதிமன் த்தில் சாட்சியமளிப்பத ்கு உதவியாக ழசழக 

மமாழிமபயேப்்பாளே ் உடப்ட ஒரு மமாழிமபயேப்்பாளே ்

உங்களுக்குத் வதழவயானால், அப்படி ஒரு 

மமாழிமபயேப்்பாளே ்உங்களுக்கு வைங்கப்படுவாே.்   

http://www.courtprep.ca/
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பாதிக்கப்பட்டவ ின் பாதிப்பு வாக்குமூலம் என்றால் 

என்ன? 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் கு ் வாளி என ஒப்புக்மகாள்ளல் 

உடப்ட  கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் கு ் வாளி என 

நீதிமன் த்தில் கண்டறியப்பட்டால்,  பாதிக்கப்பட்டவேின் 

பாதிப்பு வாக்குமூலத்ழதப் பூேத்்திமசய்யும்படி அேசாங்கச ்

சடட்த்தேணி உங்களிடம் வகடப்ாே.் அந்தப் பாலியல் தாக்குதல் 

உணேச்ச்ிேீதியாகவும் உடல்ேீதியாகவும் உங்களுழடய 

வாை்க்ழகழய எவ்வழகயில் பாதித்தது என்பழதச ்

மசால்வத ்கான சந்தேப்்பமாக இந்தப் பத்திேம் இருக்கி து.  

தண்டழன வைங்கும்வபாது, இந்த வாக்குமூலத்ழத நீதிபதி 

கருத்தில் மகாள்வாே.் VWAP பணியாளே ் ஒருவே ்

பாதிக்கப்பட்டவேின் பாதிப்பு வாக்குமூலத்ழதப் 

பூேத்்திமசய்வத ்கு உங்களுக்கு உதவி மசய்யமுடியும். 

பாதிக்கப்பட்டவேின் பாதிப்பு வாக்குமூலம் ஒன்ழ ப் 

பூேத்்திமசய்வது உங்களுழடய மதேிவாக இருக்கும். 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வருக்குத் தண்டழன வைங்கப்பட 

வவண்டும் என்பத ்காக நீங்கள் இழதச ் மசய்ய 

வவண்டியதில்ழல.  உங்களுழடய வாக்குமூலத்ழத 

நீதிமன் த்தில் நீங்கள் வாசிக்க விரும்பினால், அதுவும் 

உங்களுழடய விருப்பத்துக்குேியதாகவவ இருக்கும். இந்தப் 

பாலியல் தாக்குதல் உங்களிலும் உங்களுழடய 

வாை்க்ழகயிலும் ஏ ்படுத்திய பாதிப்ழப அந்த நீதிபதி 

விளங்கிக்மகாள்வது மிகவும் முக்கியமாகும். இந்த 

வாக்குமூலத்ழத நீங்கள் பூேத்்திமசய்தால்,  விதிக்கப்பட 

வவண்டிய தண்டழனழயத ் தீேம்ானிக்கும்வபாது, நீங்கள் 

கூறியழத நீதிபதி கருத்தில் மகாள்ள வவண்டும்.  
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எந்த விதமான தீ ்ப்புகழள ஒரு நீதிபதி உத்த விட 

முடியும்? 

நன்நடத்ழத: 

கு ் வாளிகள் தமது தண்டழனக் காலத்தின்வபாது 

சமூகத்தில் வசழவயா ்றுதல் நன்நடத்ழத எனப்படும். 

கு ் வாளிகள் வம ்பாேழ்வ மசய்யப்படுவாேக்ள், அத்துடன் 

ஒரு நன்நடத்ழத அதிகாேிழய அவேக்ள் சந்திக்க வவண்டும். 

மபாதுவாக, நன்நடத்ழதக் கடட்ழளயில் 

படட்ியலிடப்படட்ிருக்கும் விதிமுழ கழள கு ் வாளிகள் 

பின்ப ்  வவண்டியிருக்கும்.  இந்த விதிமுழ கள் 

நிபந்தழனகள் எனப்படும், அழவ பின்வருவனவ ்ழ  

உள்ளடக்கலாம்:  மதுபானம் பாவிக்காமலிருத்தல்; குறித்த 

பகுதிகள் அல்லது நபேக்ளிடமிருந்து விலகியிருத்தல்; 

ஆ ்றுப்படுத்துழகக்குச ் சமூகமளித்தல், மதாழில் வதடுதல் 

அல்லது அந்தத் மதாழிழலப் வபணல்; குறித்த வநேத்துக்கு 

(curfew) வீடட்ுக்கு வேல். ஒரு நன்நடத்ழதக் கட்டழள, மூன்று 

வருடங்களுக்கு வமல் நீடிக்க மாட்டாது. 

 

நன்நடத்ழதக் கடட்ழளயின் ஏதாவது ஒரு நிபந்தழனழயக் 

கு ் வாளி மீறினால், அவே ் ழகது மசய்யப்படக்கூடும் 

அத்துடன் “நன்நடத்ழத மீ லுக்காக”  அவேில் புதியமதாரு 

கு ் ம்சாடட்ப்படக்கூடும். 

நன்நடத்ழதயுடனான இழடயீடு மசய்யப்பட்ட தண்டழன: 

கு ் வாளிக்கு வைங்கும் தண்டழனழயத ் தாமதிப்பழத 

அல்லது அழத “இழடயீடு” மசய்வழத நீதிபதி ஒருவே ்

மதேிவுமசய்யக்கூடும். கு ் வாளிழய நன்நடத்ழதக் 
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கடட்ழளயில் விடுதழல மசய்யக்கூடும், என்பது இதன் 

கருத்தாகும். கு ் வாளி சிழ யில் இருக்க வவண்டியதில்ழல, 

ஆனால் நன்நடத்ழத அதிகாேி ஒருவேின் வம ்பாேழ்வயின் 

கீை் இருப்பாே.் 

 

மதாடேச்்சிய ்  தண்டழன (Intermittent Sentence): 

நீதிபதி ஒருவே,் 90 நாள் அல்லது அழதவிடக் குழ ந்த நாள் 

தண்டழனழய வைங்கும்வபாது, கு ் வாளி வாே இறுதி 

நாடக்ளில் மடட்ும் சிழ க்குச ்மசல்லக்கூடும். இது கு ் வாளி 

வவழலக்கு அல்லது பாடசாழலக்குப் வபாவத ்கு அல்லது 

ஏதாவது ஆவோக்கியப் பிேசச்ிழனழயக் ழகயாளுவத ்கு 

அவழே அனுமதிக்கும்.  இந்தத் தண்டழனயுடன் எப்வபாதும் 

நன்நடத்ழதக் கடட்ழள இருக்கும். கு ் வாளி சிழ யில் 

இல்லாத வபாது, நன்நடத்ழதக் கடட்ழளயுடன் இணங்கி 

நடக்கவவண்டும். 

 

சிழ ழவத்தல்: 

கு ் வாளிழயச ் சிழ க்கு அனுப்புதல் சிழ ழவத்தல் 

எனப்படும். தண்டழனயின் ஒரு பகுதியாக, 

“மதாடேப்ுமகாள்ளக் கூடாது கடட்ழள” என்  கட்டழளழயயும் 

அந்த நீதிபதி பி ப்பிக்கலாம். கு ் வாளி சிழ யிலிருந்து 

உங்கழளத் மதாடேப்ுமகாள்ள முடியாது என்பது இதன் 

கருத்தாகும். 

 தண்டழன இேண்டு வருடங்களுக்கும் குழ வாக இருந்தால், 

கு ் வாளி “மாகாணச ் சிழ ” ஒன்றுக்கு அனுப்பப்படுவாே.் 

சிழ யிலிருந்து மவளிவயறும்வபாது, கழடப்பிடிக்க வவண்டிய 
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நன்நடத்ழதக் கடட்ழள ஒன்றும் கு ் வாளி ஒருவருக்குக் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

தண்டழன இேண்டு வருடங்கள் அல்லது அத ்கும் 

அதிகமானால், கு ் வாளி “மத்திய சிழ சச்ாழலக்கு” 

அனுப்பப்படுவாே.் குழ ந்த, நடுத்தே ம ்றும் அதிகபடச் 

பாதுகாப்புள்ள சிழ சச்ாழலகள் உள்ளன. சிழ யிலுள்ள 

வபாது, கு ் வாளியால் ஏ ்படக்கூடிய ஆபத்தின் 

அடிப்பழடயில் பாதுகாப்பு மட்டம் தீேம்ானிக்கப்படுகின் து. 

பாலியல் தாக்குதல் அதிகமான அல்லது குழ வான தீவிேமாக 

இருந்தது என்பது இதன் கருத்தாகாது.   

வமன்முழறயீடுகள் (Appeals): 

நீதிபதி ஒருவே ் வைங்கிய விடுதழல, கு ் த்தீேப்்பு அல்லது 

தண்டழனழயப் பேிசீலிக்கும்படி வமல் நீதிமன் த்ழதக் 

கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் அல்லது அேசு தேப்புச ் சட்டத்தேணி 

வகடக் முடியும். தண்டழன வைங்கப்படட் 30 நாடக்ளுக்குள் 

இது வகடக்ப்பட வவண்டும். 

 

வமல் நீதிமன் ம் அந்த வமன்முழ யீடழ்ட விசாேிப்பத ்கு 

ஒப்புக்மகாண்டால், முதல் நீதிமன் த்தின் தீேம்ானம், தீேப்்பு 

அல்லது கடட்ழளழய அந்த நீதிபதி மா ் க்கூடும் அல்லது 

மு ்றிலும் புதியமதாரு நீதிமன்  விசாேழணக்கு 

உத்தேவிடக்கூடும். வமன்முழ யீடட்ு நீதிமன் த்தில் நீங்கள் 

சாட்சியமளிக்கத் வதழவயில்ழல. புதியமதாரு நீதிமன்  

விசாேழணக்கு உத்தேவிடப்படட்ால் மடட்ும் திரும்பவும் 

சாட்சியமளிப்பத ்கு நீங்கள் அழைக்கப்படுவீேக்ள்.  
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நன்நடத்ழதப் பிழணயில் விடுதழல (Parole) என்றால் 

என்ன? 

ஏழு வருடங்களின் பின்னே ் அல்லது அவேக்ளுழடய 

தண்டழனக் காலத்தின் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்காலம் மசன்  

பின்னே,் எது முதலில் வருகின் வதா, அப்வபாது, தண்டழனக் 

காலத்துக்கு முன்பான விடுதழலக்கு அவனகமான 

கு ் வாளிகள் விண்ணப்பிக்க முடியும். கு ் வாளியின் 

நடத்ழத ம ்றும் பூேத்்திமசய்த திடட்ங்கள் அல்லது 

சிகிசழ்சகளின் அடிப்பழடயில், நன்நடத்ழதப் பிழணக்கான 

வகாேிக்ழகழய ஏ ்றுக்மகாள்வதா இல்ழலயா என 

நன்நடத்ழதப் பிழணச ் சழப (Parole Board) முடிமவடுக்கும். 

நன்நடத்ழதப் பிழண நிோகேிக்கப்படட் கு ் வாளிகள் 

ஒவ்மவாரு இேண்டு வருடங்களின் பின்னரும் மீள 

விண்ணப்பிக்க முடியும். 

தண்டழனக் காலத்தின் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்காலம் மசன்  

பின்னரும், நன்நடத்ழதப் பிழணக்கு விண்ணப்பிப்பத ்கு, 

மத்திய சிழ யிலிருக்கும் சில கு ் வாளிகளுக்கு அனுமதி 

கிழடயாது. இப்படியான நிழலழமகளில், நன்நடத்ழதப் 

பிழணக்கு விண்ணப்பிக்க அனுமதியிருப்பின், அது எப்வபாது 

என்பழதத் தண்டழன வைங்கும்வபாது அந்த நீதிபதி 

முடிவுமசய்வாே.் 

கு ் வாளி ஒருவருக்கு நன்நடத்ழதப் பிழண 

அனுமதிக்கப்பட்டால், அவே ் வம ்பாேழ்வயில்லாமல் 

சுதந்திேமாக இருக்கலாம் எனப் மபாருளாகாது. 

சிழ யிலிருந்து கு ் வாளி விடுவிக்கப்படுவாே,் பின் குறித்த 

நிபந்தழனகளுக்வக ்ப, நன்நடத்ழதப் பிழண அதிகாேி 
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ஒருவேின் வம ்பாேழ்வயின் கீை், மீதியாக அவருக்கு இருக்கும் 

தண்டழனக் காலத்தில் சமூகத்துக்குச ்வசழவயா ்றுவாே.் 

குற்றவாளி சிழறயிலிருந்து எப்வபாது 

விடுவிக்கப்படுவா ்? 

அவனகமான கு ் வாளிகள், தங்களுழடய முழுத் தண்டழனக் 

காலத்ழதயும் சிழ யில் கழிக்க மாடட்ாேக்ள். அவனகமான 

சூை்நிழலகளில், தண்டழனக் காலத்தின் ஒரு பகுதிழயக் 

கழித்தபின்னே,் கு ் வாளி ஒருவே ்நன்நடத்ழதப் பிழணயில் 

விடுதழல மசய்யப்படுவாே.் குறித்த கு ் வாளியின்  

விடுதழல ம ்றும் நன்நடத்ழதப் பிழண விசாேழண ப ்றி 

உங்களுக்குத் மதேிவிக்கும்படி நீங்கள் வகாேலாம். 

கு ் வாளி ஒருவே,் “மாகாணச ்சிழ யில்” தனது தண்டழனக் 

காலத்ழதக் கழித்தால் - 416-314-2447ஐ அல்லது கட்டணம ்  

இழணப்ழப 1-888-579-2888ல் அழைப்பதன்மூலம் 

பாதிக்கப்பட்டவருக்கான அறிவிப்பு அழமப்பில் நீங்கள் 

பதிவுமசய்யலாம். பாதிக்கப்படட்வருக்கான அறிவிப்பு 

அழமப்பு (Victim Notification service) என்  விருப்பத் மதேிழவத் 

மதேிவு மசய்யுங்கள். 

கு ் வாளி ஒருவே,் “மத்திய சிழ யில்” தனது தண்டழனக் 

காலத்ழதக் கழித்தால் - கடட்ணம ்  இழணப்ழப 1-800-518-

8817ல் அழைப்பதன்மூலம் வதசிய நன்நடத்ழதப் பிழணச ்

சழபயில் (National Parole Board) நீங்கள் பதிவுமசய்யலாம். 

நன்நடத்ழதப் பிழண விசாேழணகள் ப ்றிய அல்லது குறித்த 

கு ் வாளி இடம்மா ் ப்படட்ிருக்கி ாோ அல்லது விடுதழல 
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மசய்யப்படட்ிருக்கி ாோ என்பது ப ்றிய அறிவிப்புகள் 

உங்களுக்குக் கிழடப்பழத உறுதி மசய்வத ்கு, சீேத்ிருத்தச ்

வசழவகள் (Correctional Service) கனடாவின் பாதிக்கப்பட்டவே ்

வசழவகள் பிேிவின் கட்டணம ்  வசழவழய 1-866-806-2275ல், 

அழையுங்கள். 

பாதிக்கப்பட்ட கவனடிய ின் உ ிழமகள் மவொதா (Canadian 

Victim Bill of Rights  (CVBR)) என்றால் என்ன? 

பாதிக்கப்பட்ட கவனடியேின் உேிழமகள் மவசாதா (CVBR) 

என்பது, கு ் சம்சயலால் பாதிக்கப்பட்டவேக்ள், கு ் வியல் 

நீதி நழடமுழ யின் மவவ்வவறு கடட்ங்களில் எப்படி 

நடத்தப்பட வவண்டும் என்பது ப ்றி வழிகாடட்ும் 

வகாட்பாடுகளின் ஒரு மதாகுப்பாகும்.   

கு ் சம்சயல் ஒன்றினால் உடல்ேீதியாக அல்லது 

உணேச்ச்ிேீதியாகப் பாதிப்பழடந்தவே ் அல்லது அதனால் 

மசாத்து வசதம் அல்லது மபாருளாதாே இைப்பு ஏ ்படட் ஒருவே,் 

பாதிக்கப்பட்ட ஒருவமேன, இந்தச ்சடட்ம் வழேயறுக்கி து.   

கு ் சம்சயலினால் பாதிக்கப்படட்வேக்ளுக்கு கீை்வரும் 

சடட்ேீதியான உேிழமகழள CVBR வைங்குகின் து: 

 தகவல்கழளப் மபறுவத ்கான உேிழம  

 பங்குமகாள்வத ்கான உேிழம  

 பாதுகாக்கப்படுவத ்கான உேிழம  

 மறுவாை்வுக்கான உேிழம  

பாதிக்கப்பட்ட கவனடியேின் உேிழமகள் மவசாதா  ப ்றிய 

வமலதிக தகவல்களுக்கு (Canadian Victims Bill of Rights) 
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“கு ் சம்சயலினால் பாதிக்கப்பட்வடாே ் (Victims of Crime)” 

என்பழத www.canada.caல் வதடிப்பாேக்்கலாம். 

நிதி இைப்பீடட்ுகான ஈடு எதற்காவது எனக்குத் 

தகுதியுள்ளதா? 

பாலியல் தாக்குதலிலிருந்து பிழைத்து வாழும் ஒருவருக்கு, 

நிதிேீதியான நஷ்டஈடு சம்பந்தமாக கீவை 

படட்ியலிடப்படட்ிருக்கும் சில மதேிவுகள் உள்ளன.  

 

பாதிக்கப்பட்வடாருக்கான விழேவான பதிலளிப்புத் திட்டம் (Victim 

Quick Response Program (VQRP)) 

சடட் மாஅதிபேின் அழமசச்ின் பாதிக்கப்பட்ட வசழவகள் 

பிேிவு, மோ ன்வோ பாதிக்கப்படட் வசழவகள் (Ministry of 

Attorney General c/o Victim Services Branch, 

Victim Services Toronto)  

416-808-7066 

 

காவல்துழ யினருக்கு, ஒரு பாலியல் தாக்குதல் 

நிழலயதத்ுக்கு, ழவத்தியசாழலக்கு ம ்றும்/அல்லது வவறு 

சமூக முகவே ் நிழலயத்துக்கு பாலியல் தாக்குதல் ப ்றி 

அறிவிக்கும் பாதிக்கப்படட்வேக்ளுக்கு, VQRP குறுகிய கால 

உதவிழய வைங்குகின் து.  

வமலதிக தகவல்களுக்கு அல்லது தகுதியுடழம ப ்றிய 

வழிகாட்டல்கழளப் பேிசீலிப்பத ்குத் தயவுமசய்து 

மோ ன்வோ பாதிக்கப்பட்ட வசழவகழள, 416-808-7066ல் 

அழையுங்கள். 

http://www.canada.ca/
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கு ் வியல் பாதிப்புகள் நஷ்டஈட்டுச் சழப (Criminal Injuries 

Compensation Board (CICB)) 

www.cicb.gov.on.ca 

1-800-372-7463 

 

பாலியல் தாக்குதல் உள்ளடங்கலான வன்முழ க் 

கு ் சம்சயலால் ஒன்ோறிவயாவில் பாதிக்கப்பட்வடாருக்கு, 

CICB நஷ்டஈடு வைங்குகின் து.  கு ் ம்சுமத்தப்படாமல் 

அல்லது கு ் வியல் நழடமுழ யின்வபாது, கு ் ம் 

நிரூபிக்கப்படாமல் இருக்கும் சந்தேப்்பங்களில்கூட நஷ்டஈடு 

வைங்கப்படலாம். வருமான இைப்பு, காயங்களின் வலி ம ்றும் 

அனுபவிப்புகள் ம ்றும்/அல்லது பாலியல் தாக்குதல் ஒன்றின் 

விழளவாகப் பி ந்த பிள்ழளக்கான ஆதேவுடன், 

மருத்துவத்துக்கு, சிகிசழ்சக்கு ம ்றும்/அல்லது 

ஆ ்றுப்படுத்துழகச ் மசலவுகளுக்கும் CICB நஷ்டஈடு 

வைங்கக்கூடும்.   

ர ாறன்வறாவில் உதவி மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துழகழய 

எங்வக நான் ரபறலாம்? 

பாலியல் தாக்குதலின் பின்னே,் புலன்விசாேழணயின்வபாது, 

ம ்றும் நீதிமன்  விசாேழணயின் பின் உங்களுக்குப் பல 

ஆதாேவளங்கள் கிழடக்கும்.  ஆதேவு வதழவப்படும் 

அழனவருக்கும் ஆதேவு கிழடப்பழத 

உறுதிப்படுத்துவத ்காக, பல முகவே ் நிழலயங்களுடன் 

வசேந்்து மோ ன்வோ காவல்துழ ச ்வசழவ மசயல்படுகின் து. 

http://www.cicb.gov.on.ca/
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இந்த ஆதேவு நிழலயங்களில் வவழலமசய்பவேக்ள் 

காவல்துழ  அதிகாேிகள் அல்ல. 

மோ ன்வோ பாதிக்கப்படுவவாே் வசழவகள் (Victim Services Toronto)  

மோ ன்வோ பாதிக்கப்படுவவாே ் வசழவகள் என்பது, 

கு ் சம்சயலினால் பாதிக்கப்படட்வேக்ளுக்கு உதவுவத ்கு 

உறுதிபூண்டுள்ள ஒரு இலாபகேம ்  நிறுவனமாகும். 

மபாறுப்பான, அணுகத்தக்க, பதிலளிப்புச ் வசழவகழளயும் 

திட்டங்கழளயும் அவேக்ள் வைங்குகி ாேக்ள். 

பாதிக்கப்பட்டவேின் வாை்க்ழகத் தேத்ழத மீளப்மப ்றுக் 

மகாடுப்பதிலும், வமம்படுத்தலிலும், ம ்றும் திரும்பவும் 

பாதிக்கப்படாமல் தடுப்பதிலும் அவேக்ள் கவனம் 

மசலுத்துகின் னே.் 

24/7 மசயல்படும் அந்த இடத்தில், உடனடி ஆதேவு ம ்றும் 

மநருக்கீடட்ில் இழடயீடு கிழடக்கின் து. ஆ ்றுப்படுத்துழக, 

சடட்ஆவலாசழன, வன்முழ த் தடுப்பு, பாதுகாப்புச ்

வசழவகள் வபான் வ ்றுக்காக உங்களுழடய சமூகத்திலுள்ள 

முகவே ் நிழலயங்கள் ம ்றும் ஆதாேவளங்களுடன் அவேக்ள் 

உங்கழளத் மதாடேப்ுபடுத்துவாேக்ள். 

40 College Street 

Toronto, Ontario, M5G 2J3 

416-808-7066 

மின்னஞ்சல்:  info@victimservicestoronto.com 

வழலத்தளம்:  www.victimservicestoronto.com 

 

பாதிக்கப்பட்வடாே ,்  சாட்சி உதவித் திட்டம் (Victim Witness Assistance 

Program (VWAP)) 

mailto:info@victimservicestoronto.com
http://www.victimservicestoronto.com/
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கு ் சம்சயலினால் பாதிக்கப்பட்டவேக்ளுக்கும் 

சாட்சிகளுக்கும் நீதிமன்  நழடமுழ  மதாடேப்ான 

தகவல்கள், உதவி ம ்றும் ஆதேழவ VWAP வைங்குகின் து. 

மாகாணம் முழுவதுமுள்ள நீதிமன் ங்களில்  VWAP 

அழமந்துள்ளது. உங்களுக்கு அருகில் இருக்கும், VWAP 

அலுவலகம் உள்ள நீதிமன் த்ழதக் கண்டறிவத ்குத் 

மதாழலவபசிப் புத்தகத்ழதப் (நீலப்பக்கங்களில், 

“நீதிமன் ங்கள் (Courts) ”என்பதன் கீை் அழனத்து 

நீதிமன் ங்களும் படட்ியலிடப்படட்ுள்ளன) பாருங்கள். சடட் 

மாஅதிபேின் அழமசச்ு வழலத்தளத்ழதயும் நீங்கள் 

பாேழ்வயிடலாம்: www.ontario.ca/attorneygeneral  

 

பாலியல் தாக்குதல் குடியியல் சட்டத்தேணி (Civil Sexual Assault Lawyer) 

பிள்ழளப்போயப் பாலியல் துன்புறுத்தல் ம ்றும் 

வளேந்்வதாேில் பாலியல் தாக்குதல் என்பவ ்றிலிருந்து 

பிழைத்து வாை்பவேக்ளுக்காக வாதிடும் சடட்த்தேணிகள் 

உள்ளனே.் பாலியல் தாக்குதல் குடியியல் சடட்த்தேணிழய 

அமேத்்துவதன் வநாக்கம் நிதி இைப்புக்கான ஈடழ்டப் 

மபறுவத ்காகும். அந்தக் கு ் வாளி வமலும், நிறுவனம் ஒன்று 

அதில் சம்பந்தப்படட்ிருந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் வமலும்  

நீங்கள் வைக்குத் மதாடேலாம். 

குறிப்பிடட் சடட்த்தேணி ஒருவழே உங்களுக்காகப் 

பேிந்துழேக்க முடியாத நிழலயில் மோ ன்வோ 

காவல்துழ யினே ் உள்ளனே.் சடட்த்தேணி ஒருவழே நீங்கள் 

மதாடேப்ுமகாள்ள விரும்பினால், இந்தக் ழகவயடட்ில் 

படட்ியலிடப்படட்ிருக்கும் ஆதாேவளங்கழளப் பாேக்்கலாம் 

அல்லது கீவை பட்டியலிடப்படட்ிருக்கும் முகவே ்

நிழலயங்கழளத் மதாடேப்ுமகாள்ளலாம்.  நீதிமன்  

http://www.ontario.ca/attorneygeneral
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நழடமுழ யின்வபாது கு ் ம்சுமத்தப்படட்வே ் கு ் வாளி 

அல்ல என கண்டறியப்படட்ாலும் நிதி இைப்புக்கான 

ஈடட்ுக்காக குடியியல் சடட்த்தேணி ஒருவருடன் நீங்கள் 

மதாடேந்்தும் மசய ்படலாம். 

 

The Law Society of Upper Canada 

(சடட்த்தேணி பேிந்துழேப்புச ்வசழவ)  

416-947-3330 

1-800-268-8326 (கட்டணம ்  இழணப்பு) 

www.lsuc.on.ca 

 

Ontario Trial Lawyers Association (ஒன்ோறிவயா நீதிமன்  

விசாேழணச ்சங்கம்) 

905-639-6852 

1-800-567-3047 (கட்டணம ்  இழணப்பு) 

www.otla.com  

 

Crisis Lines (மநருக்கீடு இழணப்புகள்) 

அழையுங்கள் 2-1-1 

www.211toronto.ca 

 

Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape 

(மோ ன்வோ வன்புணேவ்ு மநருக்கீடு ழமயம்/ வன்புணேவ்ுக்கு 

எதிோன பல்கலாசச்ாேப் மபண்கள் 

24 மணி வநே மநருக்கீடு இழணப்பு:  416-597-88058 

crisis@trccmcwar.ca  

http://www.lsuc.on.ca/
http://www.otla.com/
http://www.211toronto.ca/
mailto:crisis@trccmcwar.ca
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மருத்துவேீதியானழவ 

Women’s College Hospital (மபண்கள்  கல்லூேி மருத்துவமழன) 

Sexual Assault Domestic Violence Care Centre (பாலியல் தாக்குதல் 

வீடட்ு வன்முழ ப் போமேிப்பு ழமயம்) 

76 Grenville Street 

Toronto, Ontario M5S1B2 

416-323-6040 

www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-

domestic-violence-care-centre 

 

Scarborough Hospital Birchmount Campus (ஸ்காமபாவோ 

மருத்துவமழன  வபேச்ம்மௌன்ட ்வளாகம்) 

Sexual Assault Domestic Violence Care Centre (பாலியல் தாக்குதல் 

வீடட்ு வன்முழ ப் போமேிப்பு ழமயம்) 

3030 Birchmount Road 

Toronto, Ontario, M1W 3W3 

416-495-2555 

www.sacc.to 

 

Sexual Assault/Domestic Violence Care Centre (பாலியல் தாக்குதல் 

வீடட்ு வன்முழ ப் போமேிப்பு ழமயம் (SA/DVCC)) 

(416) 314-2447  

1 (888) 579-2888 (கட்டணம ்  இழணப்பு)  

www.sadvtreatmentcentres.net 

 

http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre
http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre
http://www.sacc.to/
http://www.sadvtreatmentcentres.net/
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Sick Kids Hospital (வநாய்வாய்ப்படட் குைந்ழதகளுக்கான 

மருத்துவமழன) 

Suspected Child Abuse and Neglect Program (சந்வதகத்துக்குேிய 

பிள்ழள துன்புறுத்தல் ம ்றும் பு க்கணிப்புத் திட்டம் (SCAN))  

555 University Avenue 

Room 6427, Black Wing 

Toronto, Ontario, M5G1X8 

(416) 813-6275 (பகல் வநேம்)  

(416) 813-7500 (24 மணி வநேம்)  

www.sickkids.ca/scan 

 

Mount Sinai Hospital (மமௌன்ட ்சினாய் மருத்துவமழன) 

Clinic for HIV Related Concerns (HIV மதாடேப்ான 

கேிசழனகளுக்கான சிகிசழ்சயகம்) 

600 University Avenue, Room 963 

Toronto, Ontario, M5G 1X5 

(416) 586-4800 (extension 8714) 

www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/hiv-clinc  

 

Mount Sinai Hospital (மமௌன்ட ்சினாய் மருத்துவமழன) 

Trauma Clinic (வபேதிேச்ச்ிச ்சிகிசழ்சயகம்) 

600 University Avenue, Room 963 

Toronto, Ontario, M5G 1X5 

(416) 586-4800 (extension 8714) 

www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/trauma-clinic 

 

http://www.sickkids.ca/scan
http://www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/hiv-clinc
http://www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/trauma-clinic
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ஆ ்றுப்படுத்துழக 

Barbra Schlifer Clinic – மபண்கள் மடட்ும் 

489 College Street 

Toronto, Ontario, M6G 1A5 

416-323-9149 

www.schliferclinic.com 

 

Egale Canada Human Rights Trust (ஈகல் கனடா மனித உேிழமகள்  

அ க்கடட்ழள) 

185 Carlton Street 

Toronto, Ontario, M5A 2K7 

416-906-7887 

www.egale.ca 

 

Elder Abuse Ontario (ஒன்ோறிவயா முதிவயாே ்துன்புறுத்தல்) 

2 Billingham Road Suite 306 

Toronto, Ontario, M9B 6E1  

416-916-6728 

www.elderabuseontario.com 

info@elderabuseontario.com 

 

Family Services Toronto (மோ ன்வோ குடும்பச ்வசழவகள்) 

128 A Sterling Road 

Toronto, Ontario, M6P 0A1 

http://www.schliferclinic.com/
http://www.egale.ca/
http://www.elderabuseontario.com/
mailto:info@elderabuseontario.com


பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து பிழைத்து வாை்வவாருக்கான ஒரு வழிகாட்டி 

 

ர ாறன்வ ா காவல்துழற 

 

 

46 

(416) 595-9230  

www.familyservicetoronto.org 

 

Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children 

(மபண்கள் ம ்றும் பிள்ழளகளுக்கு எதிோன வன்முழ க்கான 

மாநகேச ்மசயல்பாடட்ுக் குழு (METRAC)) – மபண்கள் மடட்ும் 

158 Spadina Road 

Toronto, Ontario, M5R 2T8 

(416) 392-3135  

info@metrac.org  

www.metrac.org 

 

Scarborough Shoniker Clinic (ஸ்காமபாவோ 

வஷானிகேச்ிகிசழ்சயகம்) 

2877A Ellesmere Road 

Scarborough, Ontario, M1E 4C1 

(416) 281-7301 

www.rougevalley.ca/shoniker-clinic  

 

Sherbourne Health Centre (வஷவபாேன்்  ஆவோக்கிய நிழலயம்) 

333 Sherbourne Street 

Toronto, Ontario, M5A 2S5 

www.sherbourne.on.ca 

info@sherbourne.on.ca 

 

The Gatehouse (த வகட் ஹவுஸ்) 

http://www.familyservicetoronto.org/
mailto:info@metrac.org
http://www.metrac.org/
http://www.rougevalley.ca/shoniker-clinic
http://www.sherbourne.on.ca/
mailto:info@sherbourne.on.ca


பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து பிழைத்து வாை்வவாருக்கான ஒரு வழிகாட்டி 

 

ர ாறன்வ ா காவல்துழற 

 

 

47 

3101 Lake Shore Boulevard West 

Toronto, Ontario, M8V 3W8 

(416) 255-5900  

www.thegathehouse.org 

 

Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape 

(மோ ன்வோ வன்புணேவ்ு மநருக்கீடு நிழலயம்/ 

வன்புணேவ்ுக்கு எதிோன பல்கலாசச்ாேப் மபண்கள் 

(TRCC/MWAR)) – மபண்கள் மடட்ும் 

(416) 597-1171  

www.trccmwar.ca 

info@trccmcwar.ca 

 

Toronto Trans Alliance  (மோ ன்வோ ட்ோன்ஸ் அலயன்ஸ்) 

www.torontotransalliance.com 

 

Boost CYAC(பூஸ்ட ்குைந்ழத ம ்றும் இழளஞே ்ஆவலாசழன 

ழமயம்) 

890 Yonge Street 

Toronto, Ontario, M4W 3P4  

(416) 515-1100  

info@boostforkids.org  

www.boostforkids.org 

 

Covenant House (மகாவ்னன்ட்  மழன) 

20 Gerrard Street East  

http://www.thegathehouse.org/
http://www.trccmwar.ca/
mailto:info@trccmcwar.ca
http://www.torontotransalliance.com/
mailto:info@boostforkids.org
http://www.boostforkids.org/
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Toronto, Ontario, M5B 2P3 

416-598-4898 

www.covenanthousetoronto.ca 

 

East Metro Youth Services (கிைக்குப் மபருநகே இழளஞே ்

வசழவகள்) 

1200 Markham Road 

Scarborough, Ontario, M1H 3C3 

416-438-3697 

www.emys.on.ca 

 

 

குறிப்பிட்ட கலாசச்ாேத்துக்கானது  

Abrigo Centre 

1645 Dufferin Street 

Toronto, Ontario, M6H 3L9 

416-534-3434 

www.abrigo.ca 

 

Butterfly Asian & Migrant Sex Workers Support Network (ஆசிய & 

குடிமபயேந்்த பாலியல் மதாழிலாளே ்ஆதேவு வழலயழமப்பு  

416-906-3098 

www.butterfly.sw.org 

cswbutterfly@gmail.com  

 

http://www.covenanthousetoronto.ca/
http://www.emys.on.ca/
http://www.abrigo.ca/
http://www.butterfly.sw.org/
mailto:cswbutterfly@gmail.com
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Centre francophone de Toronto(மோ ன்வோ பிமேஞ்சு வபசுவவாே ்

ழமயம்) 

555 Richmond Street West 

Toronto, Ontario, M5V 3B1 

416-922-2672 

www.centrefranco.org 

 infos@centrefranco.org 

 

Chinese Family Services of Ontario (ஒன்ோறிவயா சீனக் குடும்ப 

வசழவகள்) 

3330 Midland Avenue, Suite 229 

Scarborough, Ontario, M1V 5E7 

416-979-8299 

www.chinesefamilyso.com 

info@chinesefamilyso.com 

 

Native Women's Resource Centre, Sexual Assault Care Centre – 

(பைங்குடிப் மபண்கள் ஆதாேவள நிழலயம், பாலியல் 

தாக்குதல் போமேிப்பு நிழலயம்) – மபண்கள் மடட்ும் 

191 Gerrard Street East 

Toronto, Ontario, M5A 3E5 

416-963-9963 

www.nwrct.ca 

info@nwrct.ca 

 

http://www.centrefranco.org/
http://www.chinesefamilyso.com/
mailto:info@chinesefamilyso.com
http://www.nwrct.ca/
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Rexdale Women’s Center  

(Rexdale மபண்கள் நிழலயம்) – மபண்கள் மடட்ும் 

925 Albion Road, Suite 309 

Toronto, Ontario, M9V 1A6 

416-745-0062 

www.rexdalewomen.org 

 

Riverdale Immigrant Women’s Center  
  

http://www.rexdalewomen.org/
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(Riverdale குடிமபயேந்்த மபண்கள் நிழலயம்) – மபண்கள் 

மடட்ும்  

1326 Gerrard Street East 

Toronto, Ontario, M4L 1Z1 

416-465-6021 

www.riwc.ca 

 

South Asian Legal Clinic of Ontario  

(ஒன்ோறிவயாவின் மத ்காசிய சடட் ழமயம்) 

45 Sheppard Avenue East Suite 106A 

North York, Ontario, M2N 5W9 

416-487-6371 

www.salc.on.ca 

 

South Asian Women’s Centre 

 (மத ்காசியப் மபண்கள் நிழலயம்)  – மபண்கள் மடட்ும் 

800 Lansdowne Avenue Suite 1 

Toronto, Ontario, M6H 4K3 

416-537-2276 

www.sawc.org 

info@sawc.org 

 

The Centre for Spanish Speaking Peoples 

(ஸ்பானிய மமாழிவபசுவவாருக்கான நிழலயம்) 

2141 Jane Street, 2nd Floor 

Toronto, Ontario, M3M 1A2 

http://www.riwc.ca/
http://www.salc.on.ca/
http://www.sawc.org/
mailto:info@sawc.org
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416-533-8545 

www.spanishservices.org 

info@spanishservices.org 

 

The Centre OASIS des femmes –  மபண்கள் மடட்ும் 

465 Yonge Street 

Toronto, Ontario, M4Y 1X0 

416-591-6565 

www.oasisfemmes.org 

services@oasisfemmes.org 

 

West Neighbourhood House (மவஸ்ட் வநபேஹ்ூட் ஹவுஸ் ) 

248 Ossington Avenue 

Toronto, Ontario, M6J 3A2 

416-532-4828 

www.westnh.org 

info@westnh.org 

 

Women's Health in Women's Hands  

(மபண்களின் ஆவோக்கியம் மபண்களின் ழககளில்) – 

மபண்கள் மடட்ும் 

2 Carlton Street Suite 500 

Toronto, Ontario, M5B 1J3 

416-593-7655 

www.whiwh.com 

info@whiwh.com 

http://www.spanishservices.org/
http://www.oasisfemmes.org/
http://www.westnh.org/
http://www.whiwh.com/
mailto:info@whiwh.com
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ஏழனய ஆதாேவளங்கள் 

Canadian Centre for Abuse Awareness  

(துன்புறுத்தல் விழிப்புணேவ்ுக்கான கனடிய நிழலயம் (CCAA)) 

(905) 967-0687  

www.abusehurts.ca 

 

Courtprep  

(நீதிமன் த்துக்கு தயாேப்டுத்தல்) 

www.courtprep.ca 

 

Victims Matter  

(பாதிக்கப்படட்வேக்ள் விடயங்கள்) 

www.victimsmatter.gc.ca 

 

http://www.abusehurts.ca/
http://www.courtprep.ca/
http://www.victimsmatter.gc.ca/

	இந்த வழிகாட்டியின் பொருளடக்கம்
	இந்த நேரத்தில் நான் எப்படி உணர்வேன்?
	நான் ஒரு பங்காளி, பெற்றோர் அல்லது சினேகிதர்: நான் என்ன செய்யலாம்?
	பாலியல் தாக்குதல் என்றால் என்ன?
	பாலியல் செயற்பாட்டுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தல் என்றால் என்ன?
	“வேண்டாம்” எனச் சொல்வது மட்டும்தான் நான் ஒப்புதல் கொடுக்கவில்லை என்பதைக் காட்டும் ஒரே ஒரு வழியா?
	பாலியல் செயற்பாட்டுக்கு நான் முதலில் இணங்கிவிட்டு பின்னர் என்னுடைய மனதை மாற்றினால் என்ன நடக்கும்?
	பாலியல் தாக்குதல் ஒன்றின் பின்னர் எனக்கு என்ன தெரிவுகள் உள்ளன?
	பாலியல் தாக்குதல் ஒன்று நடந்து பல வருடங்களின் பின்னரும் அதை நான் அறிவிக்கலாமா?
	பாலியல் வியாபாரத்தில் நான் வேலை செய்தால் என்ன நடக்கும்? காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்தால் நான் கைது செய்யப்படுவேனா?
	காவல்துறையினருக்கு நான் அறிவித்தால், என்னுடைய குடிவரவு நிலை பாதிக்கப்படுமா?
	என்னுடைய குடிவரவு நிலை பற்றிக் கேட்கப்படுவேனா?
	எனக்கு வலுவிழப்பு ஏதாவது இருந்தால் என்ன நடக்கும்? காவல்துறையினரை நான் எப்படி அழைப்பது?
	காவல்துறையினரை நான் அழைத்தால், அதன்பின் என்ன நடக்கும்?
	பாலியல் தாக்குதல் சாட்சியத் தொகுதி (SAEK)) என்றால் என்ன?
	SAEK எங்கே தயாரிக்கப்படும்?
	SAEK தொடர்பாக எனக்குத் தெரிவுகள் உள்ளனவா?
	அந்த SAEK ஐ காவல்துறையினருக்கு வழங்குவதற்கு நான் ஒப்புதல் கொடுத்த பின்னர் என்ன நடக்கும்?
	வேறு எந்த வகையான ஆதாரங்கள் என்னுடைய வழக்குடன் தொடர்பானவையாக இருக்கக்கூடும்?
	என்னுடைய வழக்கை யார் புலன்விசாரணை செய்வார்?
	எனக்கு என்ன நடந்தது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியவருமா?
	கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் என்ன நடக்கும்?
	குற்றவாளி பிடிபடாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
	காவல்துறையினர், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்மீது எப்போதும் குற்றம்சுமத்துவார்களா?
	நீதிமன்ற நடைமுறைகள் எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்?
	நீதிமன்றத்தில் என்ன நடக்கும்?
	ஆரம்பக் கேட்புரை என்றால் என்ன?
	நீதிமன்ற விசாரணை என்றால் என்ன?
	நீதிமன்றத்தில் நான் சாட்சியமளிக்க வேண்டியிருக்குமா?
	ஆங்கிலத்தில் என்னால் செளகரியமாகத் தொடர்பாட முடியாது என்றால் என்ன நடக்கும்?
	பாதிக்கப்பட்டவரின் பாதிப்பு வாக்குமூலம் என்றால் என்ன?
	எந்த விதமான தீர்ப்புகளை ஒரு நீதிபதி உத்தரவிட முடியும்?
	நன்நடத்தைப் பிணையில் விடுதலை (Parole) என்றால் என்ன?
	குற்றவாளி சிறையிலிருந்து எப்போது விடுவிக்கப்படுவார்?
	பாதிக்கப்பட்ட கனேடியரின் உரிமைகள் மசோதா  (CVBR) என்றால் என்ன?
	நிதி இழப்பீட்டுகான ஈடு எதற்காவது எனக்குத் தகுதியுள்ளதா?
	ரொறன்ரோவில் உதவி மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துகையை எங்கே நான் பெற முடியும்?
	இந்த நேரத்தில் நான் எப்படி உணர்வேன்?
	நான் ஒரு பங்காளி, பெற்றோர் அல்லது சினேகிதர்: நான் என்ன செய்யலாம்?
	பாலியல் தாக்குதல் என்றால் என்ன?
	பாலியல் செயற்பாட்டுக்கு ஒப்புதல்  (Consent) கொடுத்தல் என்றால் என்ன?
	“வேண்டாம்” எனச் சொல்வது மட்டும்தான் நான் ஒப்புதல் கொடுக்கவில்லை என்பதைக் காட்டும் ஒரே ஒரு வழியா?
	பாலியல் செயற்பாட்டுக்கு நான் முதலில் இணங்கிவிட்டு பின்னர் என்னுடைய மனதை மாற்றினால் என்ன நடக்கும்?
	பாலியல் தாக்குதல் ஒன்றின் பின்னர் எனக்கு என்ன தெரிவுகள் உள்ளன?
	பாலியல் தாக்குதல் ஒன்று நடந்து பல வருடங்களின் பின்னரும் அதை நான் அறிவிக்கலாமா?
	பாலியல் வியாபாரத்தில் நான் வேலை செய்தால் என்ன நடக்கும்? காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்தால் நான் கைது செய்யப்படுவேனா?
	காவல்துறையினருக்கு நான் அறிவித்தால், என்னுடைய குடிவரவு நிலை பாதிக்கப்படுமா?
	என்னுடைய குடிவரவு நிலை பற்றிக் கேட்கப்படுவேனா?
	எனக்கு வலுவிழப்பு ஏதாவது என்ன நடக்கும்? காவல்துறையினரை நான் எப்படி அழைப்பது?
	காவல்துறையினரை நான் அழைத்தால், அதன்பின் என்ன நடக்கும்?
	பாலியல் தாக்குதல் சாட்சியத் தொகுதி (SAEK) என்றால் என்ன?
	SAEK எங்கே தயாரிக்கப்படும்?
	The Hospital for Sick Children (SickKids)

	SAEK தொடர்பாக எனக்குத் தெரிவுகள் உள்ளனவா?
	அந்த SAEK ஐ காவல்துறையினருக்கு வழங்குவதற்கு நான் ஒப்புதல் கொடுத்த பின்னர் என்ன நடக்கும்?
	வேறு எந்த வகையான ஆதாரங்கள் என்னுடைய வழக்குடன் தொடர்பானவையாக இருக்கக்கூடும்?
	என்னுடைய வழக்கை யார் புலன்விசாரணை செய்வார்?
	எனக்கு என்ன நடந்தது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியவருமா?
	கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் என்ன நடக்கும்?
	குற்றவாளி பிடிபடாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
	காவல்துறையினர், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்மீது எப்போதும் குற்றம்சுமத்துவார்களா?
	நீதிமன்ற நடைமுறைகள் எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்?
	நீதிமன்றத்தில் என்ன நடக்கும்?
	ஆரம்பக் கேட்புரை (preliminary hearing) என்றால் என்ன?
	நீதிமன்ற விசாரணை (trial) என்றால் என்ன?
	நீதிமன்றத்தில் நான் சாட்சியமளிக்க வேண்டியிருக்குமா?
	ஆங்கிலத்தில் என்னால் செளகரியமாகத் தொடர்பாட முடியாது என்றால் என்ன நடக்கும்?
	பாதிக்கப்பட்டவரின் பாதிப்பு வாக்குமூலம் என்றால் என்ன?
	எந்த விதமான தீர்ப்புகளை ஒரு நீதிபதி உத்தரவிட முடியும்?
	நன்நடத்தைப் பிணையில் விடுதலை (Parole) என்றால் என்ன?
	குற்றவாளி சிறையிலிருந்து எப்போது விடுவிக்கப்படுவார்?
	பாதிக்கப்பட்ட கனேடியரின் உரிமைகள் மசோதா (Canadian Victim Bill of Rights  (CVBR)) என்றால் என்ன?
	நிதி இழப்பீட்டுகான ஈடு எதற்காவது எனக்குத் தகுதியுள்ளதா?
	ரொறன்றோவில் உதவி மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துகையை எங்கே நான் பெறலாம்?
	Women’s College Hospital (பெண்கள்  கல்லூரி மருத்துவமனை)
	Sexual Assault Domestic Violence Care Centre (பாலியல் தாக்குதல் வீட்டு வன்முறைப் பராமரிப்பு மையம்)
	76 Grenville Street
	Toronto, Ontario M5S1B2
	416-323-6040
	www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre
	Scarborough Hospital Birchmount Campus (ஸ்காபொரோ மருத்துவமனை  பேர்ச்மௌன்ட் வளாகம்)
	Sexual Assault Domestic Violence Care Centre (பாலியல் தாக்குதல் வீட்டு வன்முறைப் பராமரிப்பு மையம்)
	3030 Birchmount Road
	Toronto, Ontario, M1W 3W3
	416-495-2555
	www.sacc.to
	Sexual Assault/Domestic Violence Care Centre (பாலியல் தாக்குதல் வீட்டு வன்முறைப் பராமரிப்பு மையம் (SA/DVCC))
	Sick Kids Hospital (நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான மருத்துவமனை)
	Mount Sinai Hospital (மௌன்ட் சினாய் மருத்துவமனை)
	Clinic for HIV Related Concerns (HIV தொடர்பான கரிசனைகளுக்கான சிகிச்சையகம்)
	600 University Avenue, Room 963
	Toronto, Ontario, M5G 1X5
	Mount Sinai Hospital (மௌன்ட் சினாய் மருத்துவமனை)
	Trauma Clinic (பேரதிர்ச்சிச் சிகிச்சையகம்)
	600 University Avenue, Room 963
	Toronto, Ontario, M5G 1X5
	Family Services Toronto (ரொறன்ரோ குடும்பச் சேவைகள்)
	128 A Sterling Road
	Toronto, Ontario, M6P 0A1
	Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (பெண்கள் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கு எதிரான வன்முறைக்கான மாநகரச் செயல்பாட்டுக் குழு (METRAC)) – பெண்கள் மட்டும்
	158 Spadina Road
	Toronto, Ontario, M5R 2T8
	Scarborough Shoniker Clinic (ஸ்காபொரோ ஷோனிகர்சிகிச்சையகம்)
	2877A Ellesmere Road
	Scarborough, Ontario, M1E 4C1
	The Gatehouse (த கேட் ஹவுஸ்)
	3101 Lake Shore Boulevard West
	Toronto, Ontario, M8V 3W8
	Boost CYAC(பூஸ்ட் குழந்தை மற்றும் இளைஞர் ஆலோசனை மையம்)
	890 Yonge Street
	Toronto, Ontario, M4W 3P4
	Canadian Centre for Abuse Awareness  (துன்புறுத்தல் விழிப்புணர்வுக்கான கனடிய நிலையம் (CCAA))
	Courtprep  (நீதிமன்றத்துக்கு தயார்படுத்தல்)
	Victims Matter  (பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விடயங்கள்)


