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ஒரு பிள்ளளயின் கண்ணணோட்டங்களும் விருப்ப முன்னுரிளமகளும்  

 

விவாகரத்துச ்சட்டத்துக்கான மாற்றங்கள் 2021 மாரச்ச்ு 1 ஆம் திகதி 

நடடமுடறக்கு வரும். இம்மாற்றங்களிற் சில பெற்றறார ்நிடலெ் 

பொறுெ்புக்கள் பதாடரெ்ான தீரம்ானங்கடள றமற்பகாள்ளும் றொது 

பெற்றறாருக்கும், குடும்ெ நீதி நிபுணரக்ளுக்கும் நீதிெதிகளுக்கும் ஒரு 

பிள்டளயின் கண்றணாட்டங்கடளயும் விருெ்ெ முன்னுரிடமகடளயும் 

கருத்திற் பகாள்ள உதவும். 

 

இந்த ஆவணம்: 

 

 உங்களுக்குக் குடும்ெச ்சட்ட விடயங்களில் பிள்டளகளிடமிருந்து 

பசவிமடுெ்ெது ஏன் முக்கியம் என்ெடதெ் ெற்றிய சில பொதுவான 

தகவல்கடள வழங்கும், அத்துடன் 

 பிள்டளயின் சிறந்த நலடனத் தீரம்ானிெ்ெதில் ஒரு பிள்டளயின் 

கண்றணாட்டங்களும் விருெ்ெ முன்னுரிடமகளும் முக்கியமாகக் 

கருத்திற் பகாள்ளெ்ெட றவண்டியடவ எனும் விவாகரத்துச ்

சட்டத்துக்கான மாற்றங்கடள விளங்கிக் பகாள்ள உதவும் 

 

இப்பக்கத்தில் 

 

 புதிய விவோகரத்துச ்சட்டத்தின் கீழ் ஒரு பிள்ளளயின் 

கண்ணணோட்டங்களும் விருப்ப முன்னுரிளமகளும் 

 பிள்ளளகளுக்குச ்சசவிமடுப்பது ஏன் முக்கியம் 

 பிரிவின் அல்லது விவோகரத்தின் பின்னர் பிள்ளளகளிடமிருந்து 

சசவிமடுக்கும் பல்ணவறு வழிகளின் உதோரணங்கள் 

 உங்கள் மோகோணத்தில் அல்லது ஆட்புலத்திலுள்ள குடும்ப நீதிச ்

ணசளவகள் 

 

புதிய விவோகரத்துச ்சட்டத்தின் கீழ் ஒரு பிள்ளளயின் 

கண்ணணோட்டங்களும் விருப்ப முன்னுரிளமகளும் 

 

விவாகரத்தின் பின்னர ்பெற்றறார ்நிடல பதாடரெ்ான தீரம்ானங்கள் ஒரு 

பிள்டளயின் சிறந்த நலடனக் கருதுவனவாக இருெ்ெடத உறுதி 

பசய்வது முக்கியம். புதிய விவாகரத்துச ்சட்டம் உங்கள் குறிெ்ொன 

நிடலடமயில் உங்கள் பிள்டளக்கு எது சிறந்தபதனத் தீரம்ானிக்க 

உங்களுக்கும் நீதிமன்றங்களுக்கும் உதவியாகும் காரணிகளின் ஒரு 

ெட்டியடலக் பகாண்டுள்ளது. 
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இக்காரணிகளில் ஒன்று ஒரு 

பிள்டளயின் கண்றணாட்டங்களும் 

விருெ்ெ முன்னுரிடமகளும் ஆகும். 

ஒரு பிள்டளயின் 

கண்றணாட்டங்களுக்கும் விருெ்ெ 

முன்னுரிடமகளுக்கும் வழங்கெ்ெடும் 

முக்கியத்துவம் பிள்டளயின் 

வயதிலும் முதிரவ்ிலும் 

தங்கியிருக்கும். பிள்டளகளின் வயது 

கூடும் றொது, பொதுவாக அவரக்ளின் 

கண்றணாட்டங்களுக்கும் விருெ்ெ 

முன்னுரிடமகளுக்கும் அதிக 

முக்கியத்துவம் வழங்கெ்ெடுகின்றன, 

ஆனால் ஒவ்பவாரு பிள்டளயும் 

தனிச ்சிறெ்ொனதும் தனது 

வழியிறலறய விருத்தியடடவதும் 

உண்டு. 

 

சில றவடளகளில், ஒரு பிள்டளயின் கண்றணாட்டங்கடளயும் விருெ்ெ 

முன்னுரிடமகடளயும் றகட்ெது பசய்ய றவண்டிய சரியான 

விடயமல்லாதிருக்கலாம், உதாரணமாக அவரக்ள் மிக இளம் 

வயதினராகவும் தமது பசாந்தக் கண்றணாட்டங்கடள உருவாக்க 

இயலாமலும் இருந்தால். உங்களுக்கும் அடுத்த பெற்றறாருக்கும் 

அதிகமாக முரண்ொடிருந்தால், உங்கள் பிள்டளக்கு தனது 

கண்றணாட்டங்கடளெ் ெகிரந்்து பகாள்ள ஒரு சமூக றசவகர ்றொன்ற 

ஒருவரிடமிருந்து உதவி றதடவெ்ெடலாம். 

 

பெற்றறார ்நிடல ஏற்ொடுகடளயும் பிள்டளயின் சிறந்த நலன் 

காரணிகடளயும் ெற்றிய றமலதிகத் தகவல்களுக்காக, ொருங்கள்: 

பிரிவின் அல்லது விவாகரத்தின் பின்னர ்பெற்றறார ்நிடல ஏற்ொடுகள். 

  

பிள்டளகள் தாம் எவருடன் 

வாழ்வபரனத் தீரம்ானிக்க – 12 

அல்லது 14 என்ெது றொன்று – 

குறிெ்ொன வயது எதுவும் 

கிடடயாது.  

 

ஒவ்பவாரு பிள்டளயும் தனிச ்

சிறெ்ொனதாவதுடன், 

அவரக்ளின் 

கண்றணாட்டங்கள் ஒரு 

நீதிெதி எெ்பெற்றறார ்நிடல 

ஏற்ொடுகள் அவரது சிறந்த 

நலன்களில் உள்ளனபவனத் 

தீரம்ானிக்கும் றொது கருத்திற் 

பகாள்ளும் ஒரு காரணியும் 

ஆகும்.  

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fact-fiches.html
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பிள்ளளகளுக்குச ்சசவிமடுப்பது ஏன் முக்கியம் 

 

பிள்டளகளுக்குத் தம்டமெ் ொதிக்கும் எல்லா விடயங்களிலும், 

விறசடமாக நீதிமன்ற அல்லது நிருவாகச ்பசயன்முடறகளில் தமது 

கண்றணாட்டங்கடள பவளிெ்ெடுத்த உரிடமயுள்ளது.  இது 1991 இல் 

கனடா ஒரு தரெ்ொக ஆகிய ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர ்உரிடமகள் 

ஒெ்ெந்தத்தில் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. எல்லாக் கறனடியச ்சிறுவரக்ளுக்கும் 

தாம் தமது பசாந்தக் கண்றணாட்டங்கடள உருவாக்கக் கூடிய வடர 

இவ்வுரிடமயுள்ளது. அவரள்ின் வயதும் முதிரவ்ும் கூடும் றொது 

அவரக்ளின் கண்றணாட்டங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கெ்ெட 

றவண்டும். 

 

பெற்றறார ்நிடல பதாடரெ்ாகெ் பெற்றறாரும் நீதிெதிகளும் 

றமற்பகாள்ளும் தீரம்ானங்கள் பிள்டளகடள றநரடியாகெ் 

ொதிக்கின்றன, பிள்டளகளுக்கு அதத்ீரம்ானனங்கடளெ் ெற்றித் தமது 

கண்றணாட்டங்கடளெ் ெகிரந்்து பகாள்ள ஒரு வாய்ெ்பிருக்க றவண்டும். 

பிள்டளகளுக்கு தமது கண்றணாட்டங்கடள பவளிெ்ெடுத்த ஒரு 

வாய்ெ்பிருந்திருந்தால் அவரக்ள் தமது பெற்றறாரின் பிரிவு பதாடரப்ிற் 

சிறெ்ொக ஒத்துடழக்கின்றன் என்றும் ஆராய்சச்ி காடட்ுகிறது. 

 

சில பிள்டளகள் தமது பெற்றறாரின் பிரிவின் அல்லது விவாகரத்தின் 

பின்னர ்பெற்றறார ்நிடல பதாடரெ்ாகக் கருதத்ுடரக்க விரும்புகின்றனர.் 

சிறுவரக்ளுடன் அவரக்ளுக்கு எது முக்கியம் என்ெடதெ் ெற்றி 

உடரயாடுவது ெயனுள்ளது.  உதாரணமாக, இதில் அவரக்ளின் அன்றாட 

வழடமகளும் பசயற்ொடுகளும் உள்ளடங்கலாம். உங்கள் 

பிள்டளகளிடம் அவரக்ள் யாருடன் வாழ விரும்புகின்றனர ்என்ெது 

றொன்ற அவரக்ளில் அழுத்தத்டத ஏற்ெடுத்தும் றநரடிக் றகள்விகடளக் 

றகட்ெடதத் தவிரெ்்ெது முக்கியம். இது அவரக்ள் உங்கடளறயா அடுத்த 

பெற்றறாடரறயா பதரிவு பசய்ய றவண்டுபமன அவரக்டள உணரச ்

பசய்யலாம். 

 

அத்துடன், தமது பெற்றறாருடறனா றவபறவருடனுறமா தமது 

கண்றணாட்டங்கடளெ் ெகிரந்்து பகாள்ள விரும்ொத சில பிள்டளகள் 

இருக்கின்றனர.் அதுவும் ஏற்கத் தக்கறத. 
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பிள்டளகளிடமிருந்து உள்வாங்கடலெ் 

பெறுவது என்ெது நீங்கள் அவரக்ளிடம் 

பெற்றறார ்நிடல ஏற்ொடுகடளெ் ெற்றித் 

தீரம்ானங்கடள றமற்பகாள்ளுமாறு 

றகடக்ிறீரக்பளன்றறா அவரக்ள் ெக்கம் றசர 

றவண்டும் என்று அவரக்ளுக்குக் 

கூறுகிறீரக்பளன்றறா பொருளாகாது. 

பிள்டளகள் அவரக்ளின் கருத்டதக் 

கூறுவதற்கும் ஒரு தீரம்ானத்டத 

றமற்பகாள்வதற்கும் இடடயிலான 

றவறுொடட்ட விளங்கிக் பகாள்வது 

முக்கியம். 

 

பிரிவின் அல்லது விவோகரத்தின் பின்னர் பிள்ளளகளிடமிருந்து 

சசவிமடுக்கும் பல்ணவறு வழிகள் 

 

பிள்டளகளுக்குச ்பசவிமடுக்கெ் ெல வழிகள் உள்ளன. நீங்கள் பெற்றறார ்

நிடல ஏற்ொடுகடளெ் ெற்றி எெ்ெடித் தீரம்ானங்கடள றமற்பகாள்ளெ் 

றொகிறீரக்ளாயினும் உங்கள் பிள்டளயின் கண்றணாட்டங்கடளெ் 

பெறுவது முக்கியம்.  

 

பெற்றறார ்தமது பிள்டளகள் எெ்ெடி ஈடுொடாக்கெ்ெடுவாரக்ள் 

என்ெடதெ் ெற்றி ஒன்றிடணந்து தீரம்ானபமடுெ்ெது சிறந்தது. நீங்கள் 

பிரியத் தீரம்ானித்த பின்னர ்உடனடியாகறவ நீங்கள் உங்கள் 

பிள்டளயின் கண்றணாட்டங்கடளக் றகடக்த் தீரம்ானிக்கலாம். நீங்கள் 

பெற்றறார ்நிடலெ் பிரசச்ிடனகடளத் தீரக்்கச ்பசயற்ெடுடகயில் 

அவரக்ளின் கண்றணாட்டங்கடள ஒரு தடடவக்கு றமல் பெறவும் 

தீரம்ானிக்கலாம். நீங்கள் இணக்கம் பசய்தல் றொன்ற நீதிமன்றத்துக்கு 

பவளியிலான ஒரு பசயன்முடறயில் உங்கள் பிள்டளடயத் 

பதாடரெ்ாக்கவும் தீரம்ானிக்கலாம். 

 

நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்குச ்பசல்லாமல் உங்கள் பெற்றறார ்நிடல 

ஏற்ொடுகடளச ்பசய்கிறீரக்ளாயின் பிள்டளகடளத் 

பதாடரெ்ாக்குவதற்கான வழிகளின் சில உதாரணங்கள் இறதா: 

 

 பெற்றறார ்(பொதுவாக ஒன்றிடணந்து) பிள்டளகளிடம் றெசுதல் 

 பிள்டளகள் பிள்டளகளின் கண்றணாட்டங்கடளெ் ெற்றி 

அறிக்டகயிடெ் றொகும் ஒரு சமூக றசவகர,் உளவியலாளர,் அல்லது 

உங்கள் பிள்டளகளிடம் 

“நீ யாருடன் வசிக்க 

விரும்புகிறாய்” என்ெது 

றொன்ற றகள்விகடளக் 

றகட்ெடதத் தவிருங்கள். 

இது அவரக்டள 

முரண்ொடட்ுக்கு 

இடடயில் றொடட்ு 

விடுகிறது. 



 

5 
 

உள நல மருத்துவர ்றொன்ற ஒரு நிபுணரிடம் தமது 

கண்றணாட்டங்கடளெ் ெகிரந்்து பகாள்ளல்; அத்துடன்/அல்லது 

 பிள்டளகடளத் பதாடரெ்ாக்கும் இணக்க அல்லது ஏடனய குடும்ெத் 

தகராறு தீரத்்தற் பசயன்முடறகள், உதாரணமாக உங்கள் நடுவடர 

உங்கள் பிள்டளயிடம் உடரயாடச ்பசய்து இணக்க அமரவ்ுகளுக்கு 

அவரக்ளின் கண்றணாட்டங்கடளத் திரும்ெக் பகாண்டு வருதல் 

 

நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு பசல்கிறீரக்ளாயின் பிள்டளகடளத் 

பதாடரெ்ாக்குவதற்கான வழிகளின் சில உதாரணங்கள் இறதா: 

 

 ஒரு உள நல நிபுணரால் நடத்தெ்ெடும் சிறுவர ்றநரக்ாணல்கள் 

உள்ளடங்கும் ஒரு பெற்றறார ்நிடலத் திட்டக் கணிெ்பீடு 

 ஒரு சமூக றசவகர,் சட்டத்தரணி அல்லது சிகிசட்சயக ஆறலாசகர ்

றொன்ற ஒரு தகுதி வாய்ந்த ெக்கச ்சாரெ்ற்ற மூன்றாந் 

தரெ்பினரால் சிறுவருடன் நடத்தெ்ெடும் ஒரு றநரக்ாணலின் அல்லது 

இரு றநரக்ாணல்களின் அடிெ்ெடடயில் பிள்டளயின் 

கண்றணாட்டங்கடளெ் ெற்றிய ஒரு அறிக்டக 

 சிறுவருக்கான ஒரு சட்டத்தரணி, அத்துடன்/அல்லது 

 நீதிெதியால் நடத்தெ்ெடும் ஒரு சிறுவர ்றநரக்ாணல் 

 

பெற்றறார ்நிடலெ் பொறுெ்புக்கடளெ் ெற்றித் தீரம்ானங்கடள 

றமற்பகாண்ட பின்னர ்பிள்டளகளுக்குத் பதாடரந்்தும் பசவிமடுெ்ெதும் 

முக்கியம். ஒரு பிள்டளயின் மீது முரண்ொடு பகாண்டுள்ள தாக்கத்டதெ் 

ெற்றி எண்ணி, பெற்றறார ்நிடலெ் பொறுெ்புக்கடளெ் ெற்றிய 

தகராறுகடளச ்சமாதானமாகத் தீரத்த்ுக் பகாள்ள முயலுங்கள்.  

 

நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்குச ்பசல்லாமல் ஒரு தீரம்ானத்டத றமற்பகாண்ட 

பின்னர ்நீங்கள் பிரசச்ிடனகடளத் தீரத்்துக் பகாள்ளக்கூடிய ெல வழிகள் 

இருக்கின்றன. உதாரணமாக, நீங்கள் பெற்றறார ்நிடல ஒதத்ுடழெ்பில் 

பிள்டளகடள ஈடுெடுத்தலாம், நீங்கள் பெற்றறார ்நிடலக் காலத்டத, 

பெற்றறாரின் பொறுெ்புக்கடள அல்லது பிள்டளக்கும் பிள்டளயின் 

வாழ்வில் ஏடனய முக்கிய ஆடக்ளுக்கும் இடடயிலான பதாடரட்ெெ் 

ெற்றி ஒரு இணக்கத்டத அல்லது கட்டடளடயச ்பசய்த பின்னர ்ஏற்ெடும் 

பெற்றறார ்நிடலத் தகராறுகடளத் தீரக்்க பிள்டளடய றநாக்காகக் 

பகாண்ட ஒரு பசயன்முடற. பெற்றறார ்நிடல ஒருங்கிடணெ்ொளரக்ள் 

பெற்றறார ்நிடல இணக்கமின்டமகடளத் தீரக்்க இணக்கம் 

காண்ெதினதும் நடுவர ்தீரெ்்பினதும் ஒரு றசரக்்டகடயெ் 

ெயன்ெடுத்தலாம். 
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குடும்ெத் தகராறு தீரத்்தற் பசயன்முடறகடளெ் ெற்றி றமலும் 

தகவல்களுக்காக, குடும்ெத் தகராறு தீரத்்தல்: நீதிமன்றத்துக்குெ் புறம்றெ 

குடும்ெச ்சட்டெ் பிரசச்ிடனகடளத் தீரத்்தல் - பமய்யறிக்டகயில் 

ஆறலாசடன பெறுங்கள்.  

 

பெற்றறாருக்கு இக்கடடமகளும் உண்டு: 

 

 அவரக்ளின் பிள்டளயின் சிறந்த நலன்கடளக் கருதித் 

தீரம்ானங்கடள றமற்பகாள்ளல் (அவரக்ளுக்குச ்பசவிமடுெ்ெது 

உதவும்), அத்துடன் 

 அவரக்ளின் தகராறுகளில் அவரக்ளின் பிள்டளகடள 

ஈடுெடுத்தாதிருத்தல் (உதாரணமாக, பெற்றறார ்குடும்ெ நீதிமன்ற 

நடவடிக்டககளிற் ெயன்ெடுத்தலாபமனத் தமது பிள்டளயுடனான 

தமது உடரயாடல்கடளெ் ெதிவு பசய்யக் கூடாது, அல்லது அடுத்த 

பெற்றறாருக்குத் தகவல்கடளக் பகாண்டு பசல்லுமாறு கூறக் 

கூடாது) 

 

புதிய விவாகரத்துச ்சட்டத்தின் கீழ் பெற்றறாரின் கடடமகடளெ் ெற்றி 

றமலும் தகவல்களுக்காக, ொருங்கள்: https://www.justice.gc.ca/eng/fl-

df/pub.html 

 

பிரிவின் அல்லது விவாகரத்தின் பின்னரான பெற்றறார ்நிடலடயெ் 

ெற்றிய தீரம்ானங்களில் பிள்டளகடள ஈடுெடுத்தும் “எல்றலாருக்கும் 

பொருத்தமான ஒரு வழி” கிடடயாது. உங்கள் நிடலடமயில் உங்கள் 

பிள்டளக்கு எது அதிசிறெ்ொகச ்பசயற்ெடும் என்ெடதெ் ெற்றிச ்

சிந்திெ்ெது முக்கியம். 

 

உங்கள் மோகோணத்திலுள்ள குடும்ப நீதிச ்ணசளவகள் 

 

குடும்ெ நீதிச ்றசடவகள் என்ெடவ மக்களுக்கு பிரிவில் அல்லது 

விவாகரத்தில் இருந்து ஏற்ெடும் பிரசச்ிடனகடளச ்சமாளிக்க உதவும் 

றநாக்கிலான அரசாங்க அல்லது தனியார ்றசடவகளாகும்.  

 

மாகாணங்களும் ஆட்புலங்களும் பிள்டளகளின் கண்றணாட்டங்கடளச ்

பசவிமடுெ்ெது பதாடரெ்ான குடும்ெ நீதிச ்றசடவகடளயும் நீங்கள்  மிகெ் 

ெயனுள்ளடவயாகக் காணக்கூடிய இணக்கமாக்கல், பெற்றறார ்நிடலத் 

தகவல் அமரவ்ுகள் றொன்ற றசடவகடளயும் பகாண்டிருக்கின்றன. 

நீங்கள் உங்கள் மாகாண அல்லது ஆட்புல அரசாங்கத்தின் 

வடலத்தளத்தில் ஏடனய ெயனுள்ள றசடவகடளயும் கண்டு பகாள்ளலாம். 

புதிய விவாகரத்துச ்சட்டத்தின் கீழ், சட்ட ஆறலாசகரக்ள் தமது றசடவ 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
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பெறுநரக்ளுக்கு உதவக்கூடிய எடவறயனும் குடும்ெ நீதிச ்றசடவகடளெ் 

ெற்றி அவரக்ளுக்கு உதவ றவண்டிய ஒரு கடடம இருக்கிறது. 

 

சதோடர்புள்ள சதோடுப்புக்கள் 

 

 பிரிவின் அல்லது விவாகரத்தின் பின்னர ்பெற்றறார ்நிடல 

ஏற்ொடுகள் 

 திட்டங்கடள ஏற்ெடுத்துதல்:பிரிவின் அல்லது விவாகரத்தின் பின்னர ்

பெற்றறார ்நிடல ஏற்ொடுகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டல் 

 பெற்றறார ்நிடலத் திட்டமிடல் சரிொரெ்்புெ் ெட்டியல் 

 வாழ்க்டக முன்னகரவ்தால் . . . பிரிவுடனும் விவாகரத்துடனும் வாழச ்

சிறுவரக்ளுக்கும் இடளஞரக்ளுக்கும் உதவுதல் 

 குடும்ெத் தகராறு தீரத்்தல்: நீதிமன்றத்துக்குெ் புறம்றெ குடும்ெச ்சட்டெ் 

பிரசச்ிடனகடளத ்தீரத்்தல் 

 விவாகரத்தும் குடும்ெ வன்முடறயும் 

 

 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fact-fiches.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fact-fiches.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppc-lvppp/index.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/because-life-goes-on-helping-children-youth-live-with-separation-divorce.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/because-life-goes-on-helping-children-youth-live-with-separation-divorce.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/because-life-goes-on-helping-children-youth-live-with-separation-divorce.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/because-life-goes-on-helping-children-youth-live-with-separation-divorce.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/because-life-goes-on-helping-children-youth-live-with-separation-divorce.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsdfv-fidvf.html

