குடும் ப முரண்பாடுகளைத் தீர்த்தல் :
நீ திமன்றத்திற் கு வெைியால் குடும் ப சட்டப்
பிரச்சிளனகளைத் தீர்த்தல்
குறிப் பாக உங் களுக்கு பிள் ளளகள் இருந்தால் , நீ ங் கள் விவாகரத்து செய் வதும்
மற் றும் திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிவதும் கஷ்டமான விடயமாக இருக்கலாம் .
சபற் றறார் ெம் பந்தமான கடளம ஏற் பாடுகளளயும் மற் றும் நிதி
விடயங் களளயும் ஒழுங் கு செய் ய உங் களுக்கு அவசியம் எனும் வித்தியாெமான
தீர்மானங் களள எடுப் பதில் உங் களுக்கு அழுத்தத்தமும் இருக்கலாம் .
இந்த ஆவணம்
 குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் நடபடிமுளறகளின் வித்தியாெமான
வளககள் பற் றிய சில சபாதுவான தகவல் களள உங் களுக்கு வழங் கும் ,
மற் றும்
 நீ திமன்றம் செல் லாமல் உங் களின் முன்னாள் துளணவருடன் ஒரு
உடன்பாட்டிற் கு நீ ங் கள் வருவதற் கும் மற் றும் உங் களுக்கு உதவியாக
இருக்கக்கூடிய சதரிவு முளறகளள நீ ங் கள் புரிந்துசகாள் வதற் கும்
உதவும் .

இந் தப் பக் கத்தில்
குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்த்தல்
ெட்டம் பற் றிய தகவல் களளயும் மற் றும் ெட்ட ஆறலாெளனளயயும்
சபற் றுக்சகாள் ளல்
 குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் நடபடிமுளற சபாருத்தமற் றதாக
இருக்கலாம் எனும் றபாது – பாதுகாப் பு மற் றும் ஏளனய கருெளன
விடயங் கள்
 றபசித்தீர்த்தல் , மத்தியஸ்தம் செய் தல் மற் றும் கூட்டிளணந்த ெட்டம்
ஆகியவற் றுக்கு இளடயிலான வித்தியாெங் கள்
 உங் களின் குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்ப்பதற் கு மிகெ்சிறந்த
அணுகுமுளறளய எவ் வாறு தீர்மானித்துக்சகாள் ளல்
 நீ ங் கள் எப் றபாது நீ திமன்றத்திற் கு செல் ல றவண்டும்
 உங் களின் மாகாணத்தில் கிளடக்கக்கூடிய குடும் ப நீ திெ் றெளவகள்
முதலிய அம் ெங் கள் உள் ளடங் கியிருக்கும் .



குடும் ப முரண்பாடுகளைத் தீர்த்தல்
‘குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் நடபடிமுளற’ விவகாரத்து ெட்டத்திலுள் ள
ஒரு புதிய அம் ெமாகும் . இந்த நடபடிமுளற சபற் றறார் கடளம, பிள் ளளக்கான
உதவி, மற் றும் சில குடும் பங் களில் இருக்கும் சொத்து ொர்ந்த பிரெ்சிளனகள்

றபான்ற பிரெ்சிளனகளளத் தீர்ப்பதற் கு குடும் பங் கள் பயன்சபறக் கூடிய
வளகயில் நீ திமன்றங் களுக்கு சவளியால் கிளடக்கக்கூடிய பல நடபடிக்ளககள்
பற் றி விவரிப் பதற் கு பயன்படுகின்றது. றபசித்தீர்த்தல் , மத்தியஸ்தம் செய் தல் ,
கூட்டிளணந்த ெட்டம் மற் றும் நடுத்தீர்ப்பு என்பன குடும் ப முரண்பாடுகளளத்
தீர்க்கும் வளககளாகும் . இளவ பற் றி கீறழ விவரிக்கப் பட்டுள் ளது.
குடும் ப முரண்பாடுகளைத் தீர்க்கும் நடபடிமுளறயிலிருந் து பயன்வபறல் :
புதிய சட்டக் கடப் பாடுகை்
2019 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 21 ஆம் திகதி, பாராளுமன்றம் குடும் ப
முரண்பாடுகளளத் தீர்ப்பது சதாடர்பான பயனுள் ள மாற் றங் களள விவகாரத்து
ெட்டத்திற் கு அறிமுகப் படுத்தியது. இந்த மாற் றங் கள் 2020 ஆம் ஆண்டு யூளல
மாதம் 1 ஆம் திகதி முதல் ஏற் புளடயதாக இருக்கும் .
மத்தியஸ்தம் செய் தல் றபான்ற பல குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும்
நடபடிமுளறகள் ஏற் சகனறவ உங் களுக்காக காணப் படுவதால் , குடும் ப
முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் சதரிவு முளறகள் நீ ங் கள் நீ திமன்றத்திற் கு
செல் வளத றதளவப்படுத்தாது. விவாகரத்து ெட்டம் குடும் ப முரண்பாடுகளளத்
தீர்க்கும் நடபடிமுளற சபாருத்தமாயின், அதளனப் பயன்படுத்தி உங் களின்
குடும் ப ெட்டப் பிரெ்சிளனகளள நீ ங் கள் தீர்த்துக்சகாள் ள றவண்டும் என்ற ஒரு
புதிய விடயத்ளதக் கூறுகின்றது. (https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsdpo-fiopa.html).
குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் ஒரு நடபடிமுளற சதளிவாக குடும் பப்
பிரெ்சிளனகளளத் தீர்ப்பதற் கு சபாருத்தமற் றதாக இருப் பின், ெட்ட
ஆறலாெகர்கள் நீ ங் கள் அவர்களின் வாடிக்ளகயாளர்கள் என்ற வளகயில்
தற் சபாழுது அத்தளகய குடும் பப் பிரெ்சிளனகளள நீ ங் கள்
தீர்த்துக்சகாள் ளக்கூடிய விதத்தில் உங் களள ஊக்கப் படுத்துவதற் கான ஒரு
கடளமப் சபாறுப் பு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது.
திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிதல் அல் லது விவாகரத்து செய் தல் ெம் பந்தமான
பிரெ்சிளனகள் பற் றி மக்கள் தீர்மானங் களள எடுக்கக்கூடிய பல வழிமுளறகள்
இருக்கின்றன. உங் களுக்கும் மற் றும் உங் கள் குடும் பத்திற் கும் மிகெ்சிறந்தது
என நீ ங் கள் கருதும் அணுகுமுளறளய நீ ங் கள் தீர்மானித்துக்சகாள் ள
றவண்டும் . நீ ங் கள் முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் எத்தளகய நடபடிமுளறளய
தீர்மானித்தாலும் , அது முக்கியமாக உங் களது பிள் ளளகளின் நலன் ொர்ந்ததாக
இருப் பது அவசியமாகும் .

உடன்பாட்டின் மூலம் பிரச்சிளனகளைத் தீர்ப்பதிலுை் ை நன்ளமகை்
ஒரு நீ திபதி எடுக்கும் தீர்மானங் களள விடவும் , உடன்பாட்டின் மூலம்
பிரெ்சிளனகளளத் தீர்ப்பதில் உங் களுக்கு பல நன்ளமகள் இருக்கின்றன.






உங் களது பிள் ளளகளின் றதளவகளள நீ ங் கள் புரிந்துசகாள் ளலாம்
குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் நடபடிமுளற செலவு
குளறந்ததாகவும் மற் றும் நீ திமன்றத்திற் கு சென்று தீர்மானங் களளப்
சபறுவளத விடவும் அதிக விளரவில் அத்தளகய தீர்மானங் களளப்
சபற் றுக்சகாள் ளக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம்
சபற் றறார்களின் ஒத்துளழப் ளப பிள் ளளகள் காண்பதற் கு அது
சிறந்ததாக இருக்கலாம்
குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் சில நடபடிமுளறகள்
ஒருவருக்சகாருவர் சதாடர்புசகாள் ளும் உங் களின் ஆற் றளல
அதிகரிப் பதற் கு உதவியாக இருக்கலாம்

புதிய விவாகரத்து ெட்டத்தின் கீழ் சபற் றறார்களுக்கு அவர்களின்
பிள் ளளகளுக்கான கடளம மற் றும் உதவி விடயங் கள் என்பன சதாடர்பான
முரண்பாடுகளிலிருந்து அவர்களின் பிள் ளளகளளப் பாதுகாப் பதற் கான
கடளம இருக்கின்றது. சபற் றறார்களின் கடளமகள் பற் றிய றமலதிகமான
தகவல் களள இங் கு சபற் றுக்சகாள் ளலாம் (தகவல் அட்ளட – சபற் றறார்
கடளமகள் ).

சட்டம் பற் றிய தகெல் களையும் மற் றும் சட்ட
ஆலலாசளனளயயும் வபற் றுக்வகாை் ைல்

உங் களுக்கு ெட்ட ஆறலாெளனளய வழங் கும் அல் லது விவகாரத்து ெட்டத்தின்
கீழ் நீ திமன்ற நடவடிக்ளககளில் உங் களளப் பிரதிநிதிப் படுத்தும் தகுதியான
எவறரனும் ஒருவர் ெட்ட ஆறலாெகராவார். ெட்டத்தரனிகள் , ஆயினும் உங் களின்
மாகாணத்திலுள் ள தகுதியான ஏளனயவர்களும் அடங் குவார்கள் .
உதாரணமாக, கியூசபக் மாகாணத்திலுள் ள சநாத்தாரிசுகள் குடும் ப
ஆறலாெளன றெளவளய வழங் கலாம் .
குடும் ப ெட்டப் பிரெ்சிளனகள் சிக்கல் வாய் ந்தனவாக இருக்கலாம் . ெட்ட
ஆறலாெகர் ஒருவர் நீ ங் கள் திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிதல் அல் லது
விவாகரத்து செய் தல் முதலிய ெகல விடயங் களிலும் வித்தியாெமான
றநரங் களிலும் மற் றும் வித்தியாெமான வழிகளிலும் உங் களுக்கு உதவலாம் ,
அந்த ஆறலாெகர்கள் :









உங் களுக்கும் ஏளனயவர்களுக்கும் இருக்கின்ற ெட்ட உரிளமகள் மற் றும்
சபாறுப் புக்கள்
உங் களுக்கு இருக்கின்ற சதரிவு முளறகள்
ெட்டப் பிரெ்சிளனகள் எவ் வாறு ஒன்றுடசனான்று
சதாடர்புபடுத்தப் படலாம்
நீ திமன்றங் கள் எவ் வாறு சதாழிற் படும்
அறநகமாக பிரெ்சிளனகள் நீ திமன்றத்தினூடாகவும் மற் றும் குடும் ப
முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் நடபடிமுளறகளினூடாகவும் எவ் வளவு
விளரவாக தீர்க்கப் படலாம்
ஒரு உடன்பாட்ளட எட்டுவதிலுள் ள அல் லது ஒரு நீ திமன்ற உத்தரளவப்
சபறுவதிலுள் ள நன்ளமகள் மற் றும் தீளமகள்

முதலியன பற் றி உங் களுக்கு சதளிவுபடுத்தலாம் .
நீ ங் கள் ஒரு சபற் றறார் கடளமகள் திட்டத்தில் அல் லது ஒரு உடன்படிக்ளகயில்
ளகசயாப் பமிடுவதற் கு முன்னர் ெட்ட ஆறலாெகர் ஒருவருடன் நீ ங் கள்
களதப் பது பரிந்துளரக்கப் படுகின்றது. அவர்கள் உங் களுக்கு
சதளிவுபடுத்தலாம் எனும் முக்கியமான சிலவற் ளற நீ ங் கள் மறந்திருக்கலாம் .
உங் களுக்கு பிள் ளளகள் இருந்தால் , பாடொளலகளுக்கும் , மருத்துவர்களுக்கும் ,
மற் றும் அரெ திளணக்களங் களுக்கும் உங் களது எழுத்திலான
உடன்படிக்ளகயின் அல் லது நீ திமன்ற உத்தரவின் பிரதிளய ெமர்ப்பிப் பதற் கு
நீ ங் கள் றதளவப் படுத்தப் படலாம் . இந்த ஆவணம் , பிள் ளளளய எந்தப் சபற் றார்
கவனிக்கலாம் மற் றும் உங் களின் பிள் ளளகள் பற் றிய தீர்மானங் களள யார்
எடுக்கலாம் என்ற விடயங் களள அத்தளகய தரப் புகள் அறிந்துசகாள் ள
உதவலாம் . ெட்ட ஆறலாெகர்கள் உங் களின் ஆவணங் கள் சதளிவாகவும் மற் றும்
புரிந்துசகாள் வதற் கு இலகுவாகவும் இருக்கின்றனவா என்பளத
நிெ்ெயப் படுத்திக்சகாள் வதற் கு உதவலாம் .
குறிப் பாக குடும் ப வன்முளற, சதளிவான துஷ்பிரறயாகம் அல் லது
கடுளமயான உளவியல் றநாய் இருந்துள் ளது எனும் ெந்தர்ப்பங் களில் , ெட்ட
ஆறலாெகர் ஒருவரின் உதவிளய நாடுவது முக்கியமானதாக இருக்கலாம் .
குடும் ப வன்முளற பற் றிய றமலதிகமான தகவல் களள இங் கு
சபற் றுக்சகாள் ளலாம் https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pdf/fsfdr-firdf-eng.pdf

குடும் ப முரண்பாடுகளைத் தீர்க்கும் நடபடிமுளற
வபாருத்தமற் றதாக இருக்கலாம் எனும் லபாது – பாதுகாப் பு
மற் றும் ஏளனய கருசளன விடயங் கை்
அதி முரண்பாடு, அதிகார ெமத்துவமின்ளம அல் லது குடும் ப வன்முளற ஆகிய
விடயங் கள் அடங் கலாக குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் ஒரு சில
நடபடிமுளற வளககள் சபாருத்தமற் றதாக இருக்கலாம் . உதாரணமாக, ஒரு
சபற் றாருக்கு மற் றய சபற் றாளர கட்டுப் படுத்தும் அதிகாரப் பலம் இருந்தால் ,

இரண்டு சபற் றறார்களும் ஒறர அளறயில் வசிக்கும் றபாது, மற் றய சபற் றார்
தமக்காக அல் லது அவர்களின் பிள் ளளகளுக்காக களதக்க இயலாதுறபாகலாம் .
மத்தியஸ்தம் செய் வதற் கு உத்தரவுசபற் ற மத்தியஸ்தர்களும் மற் றும் ஏளனய
குடும் ப ெட்ட நீ தி நிபுணர்களும் , குறித்த ெந்தர்ப்பசூழ் நிளலகளில் , குடும் ப
முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் அணுகுமுளறளயத் தீர்மானிக்க உதவும் வளகயில்
குடும் ப வன்முளறளயயும் மற் றும் ஏளனய காரண விடயங் களளயும்
உங் களிடம் வினவுவார்கள் . குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும்
நடபடிமுளறயில் உங் களுக்கு மனக்குளறகள் இருந்தால் , குடும் ப
முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் ஒரு நடபடிமுளற ொத்தியப் படுமான எனப்
பார்ப்பதற் கு இந்த விடயத்ளத அவர்களுடன் கலந்துளரயாடுவது
முக்கியமானதாகும் .

லபசித்தீர்த்தல் , மத்தியஸ்தம் வசய் தல் மற் றும் கூட்டிளணந் த
சட்டம் ஆகியெற் றுக்கு இளடயிலான வித்தியாசங் கை்
ஒரு குடும் ப ெட்ட முரண்பாட்ளட நீ திமன்றத்திற் கு சவளியால் தீர்க்கக்கூடிய பல
வழிகள் இருக்கின்றன. புதிய விவாகரத்து ெட்டம் றபசித்தீர்த்தல் , மத்தியஸ்தம்
செய் தல் மற் றும் கூட்டிளணந்த ெட்டம் பற் றி குறிப்பிடுகின்றது. எனினும் ,
குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் ஏளனய வழிவளககளும் இருக்கின்றன.
சில மாகாணங் கள் குடும் ப ெட்ட முரண்பாடுகளளத் தீர்ப்பதற் கு நடுத்தீர்ப்பு
முளறளய அனுமதிக்கின்றன.
நீ ங் கள் இருக்கும் நிளலளமளயப் சபாறுத்து உங் களுக்கு சிறந்த
அணுகுமுளறளயத் தீர்மானித்துக்சகாள் ள முடியும் .

லபசித்தீர்த்தல்
ெட்ட ஆறலாெகர் ஒருவரின் உதவியுடன் அல் லது உதவியின்றி றபசித்தீர்க்கலாம் .
இந்த நடபடிமுளற நீ ங் கள் திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிவது மற் றும்
விவாகரத்து செய் வது சதாடர்பான பிரெ்சிளனகள் பற் றிய ஒரு
இணக்கப் பாட்டிற் கு அல் லது ஒரு உடன்பாட்டிற் கு வரும் வளகயில்
முயற் சிக்கெ்செய் வதற் கு உங் களுக்கும் மற் றும் உங் களின் முன்னாள்
துளணவருக்கும் இளடயிலான றபெ்சுவார்த்ளதயில் ெம் பந்தப் படும் .
ஒரு வபற் லறார் கடளமகை் திட்டம் திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிந்த அல் லது
விவகாரத்து செய் த பின்னர் சபற் றறார் அவர்களின் பிள் ளளகளள எவ் வாறு
றபாஷித்துப் பராமரிக்க றவண்டும் என்பது பற் றி விவரிக்கும் . இந்தப் சபற் றறார்
கடளமகள் பற் றிய திட்டங் கள் , ஒன்றாக வசிக்காத சபற் றறார்கள் அவர்களின்
பிள் ளளகளள கவனித்துப் பராமரிப் பது எவ் வாறு மற் றும் இரண்டு
வீடுகளிலுமுள் ள அவர்களின் பிள் ளளகள் பற் றிய முக்கியமான
தீர்மானங் களள எடுப் பது எவ் வாறு என்பது பற் றி விவரிக்கும் . குடும் ப
முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் நடபடிமுளறகளில் ஏதாவசதான்றினூடாக நீ ங் கள்

ஒரு சபற் றறார் கடளமகள் திட்டத்ளதத் தீர்மானித்துக்சகாள் ளலாம் . சபற் றறார்
கடளமகள் பற் றிய திட்டங் கள் சதாடர்பான றமலதிக தகவல் களுக்கு

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pdf/fsfdr-firdf-eng.pdf எனும் விடயத்ளதப்
பார்க்கவும் .

கூட்டிளணந் த சட்டம்
கூட்டிளணந்த ெட்டம் என்பது குறிப் பிட்டசவாரு வளகயான றபசித்தீர்க்கும்
நடபடிமுளறயாகும் . கூட்டிளணந்த ெட்டத்தில் , நீ ங் களும் மற் றும் உங் களது
முன்னாள் துளணவரும் , உங் களது ெட்ட ஆறலாெகர்களும் மற் றும் எவறரனும்
ஏளனய நிபுணர்களும் (உதாரணமாக: நிதி ஆறலாெகர்கள் , உளவியல் சுகாதார
நிபுணர்கள் அல் லது கணக்காளர்கள் ) ஒரு உடன்பாட்டிற் கு வந்து கூட்டிளணந்து
சதாழிற் பாடுவதற் கான அவகாெம் இருக்கின்றது. கூட்டிளணந்த
நடபடிமுளறயின் றபாது, நீ ங் களும் மற் றும் உங் களின் முன்னாள் துளணவரும்
ஏதாவது நீ திமன்ற றகாரல் களள முன்ளவப் பதற் கு உடன்படுதல் கூடாது.

மத்தியஸ்தம் வசய் தல்
ஒரு நடுநிளல வகிக்கும் மூன்றாந்தரப் பு, மத்தியஸ்தம் செய் யும் ஒருவராவார்.
இவர் நீ ங் களும் மற் றும் உங் களின் முன்னாள் துளணவரும் சபற் றறார்
கடளமகள் , திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிதல் அல் லது விவகாரத்து செய் தல்
என்பன பற் றிய விடயங் களள இனங் கண்டு கலந்துளரயாடுவதற் கு உதவலாம் .
மத்தியஸ்தம் செய் பவர்கள் நீ ங் கள் குறித்த விடயங் களள இனங் காணுவதற் கும்
மற் றும் ொத்தியமான தீர்வுகளின் அடிப்பளடயில் சதாழிற் படுவதற் கும்
உங் களுக்கு உதவலாம் . மத்தியஸ்தம் செய் யும் றபாது, நீ ங் களும் மற் றும்
உங் களின் முன்னாள் துளணவரும் உங் களுக்கு மட்டும் என்ன றதளவறயா
மற் றும் என்ன அவசியறமா அவற் ளறசயல் லாம் றநரடியாக ஒருவருக்சகாருவர்
கூறுங் கள் . உங் களுக்கு பிள் ளளகள் இருந்தால் , உங் களின் பிள் ளளகளுக்காக
எது சிறந்தது என நம் புகின்றீர்கறளா அவற் ளறயும் நீ ங் கள் கூறலாம் .
மத்தியஸ்தம் செய் பவர் பக்கெ்ொர்பாக இருக்க அல் லது உங் களுக்கான
தீர்மானங் களள எடுக்க மாட்டார். மத்தியஸ்தம் செய் பவர்கள் உங் களுக்கு ெட்ட
ஆறலாெளனளய வழங் கவும் மாட்டார்கள் . மத்தியஸ்தம் செய் பவர் நீ ங் கள் ஒரு
உடன்பாட்டிற் கு வருவதற் கு உதவுவார், இறுதியில் நீ ங் களும் மற் றும் உங் களின்
முன்னாள் துளணவரும் உங் களது பிள் ளளகளுக்கான சிறந்த சபற் றறார்
கடளம ஏற் பாடுகள் அடங் கலாக றதளவயான தீர்மானங் களள எடுப் பீர்கள் .
மத்தியஸ்தம் செய் தல் வழளமயாக மற் ற நபருடன் றநரடியான
கலந்துளரயாடல் களில் ெம் பந்தப் படுவதால் , அது எல் றலாருக்கும்
சபாருத்தமானதாக அளமயாது. உதாரணமாக, குடும் ப வன்முளற இருந்துள் ளது
அல் லது நிகழும் பாதுகாப் புப் பிரெ்சிளனகள் இருக்கின்றன எனில் , அது
உங் களுக்கும் மற் றும் மற் றய நபருக்கும் பாதுகாப் பாகவும் பயனுள் ளதாகவும்
மத்தியஸ்தம் செய் வதற் கு ொத்தியப் படாதிருக்கலாம் .

சில விடயங் களில் , ஏளனய வளகயான மத்தியஸ்தங் கள் சிறந்ததாகும் .
உதாரணமாக, வநகிழ் தன்ளம மத்தியஸ்தத்தில் நீ ங் களும் மற் றும்
உங் களின் முன்னாள் துளணவரும் ஒறர அளறயில் இருக்க றவண்டும் என்ற
அவசியமில் ளல. மத்தியஸ்தம் செய் பவர் தனித்தனியாக ஒரு நபருடன்
களதத்து அதன் பின்னர் மற் ற நபருடன் களதப் பார். நீ ங் களும் மற் றும்
உங் களின் முன்னாள் துளணவரும் றநருக்கு றநர் ெந்திக்காமல் மத்தியஸ்தம்
செய் பவரின் உதவியுடன் பிரெ்சிளனகளள றபசித்தீர்த்துக்சகாள் ளலாம் .
சதாளலறபசி அல் லது வீடிறயா ெம் பாஷளண றபான்ற ஒரு
சதாழில் நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி வித்தியாெமான இடங் களிலிருந்து
மத்தியஸ்தம் செய் வதும் ொத்தியமாக இருக்கலாம் . உதாரணமாக, நீ ங் களும்
மற் றும் உங் களின் முன்னாள் துளணவரும் வித்தியாெமான நகரங் களில்
வாழ் ந்தாலும் நீ ங் கள் இவ் வாறு மத்தியஸ்தம் செய் துசகாள் ளலாம் .

நடுத்தீர்ப்பு
சில மாகாணங் களில் , சபற் றறார் கடளமகள் , அறத றபால் சொத்துக்கள் மற் றும்
உதவி முதலியன றபான்ற விடயங் களள நடுத்தீர்ப்பின் ஊடாக
தீர்த்துக்சகாள் ளலாம் . நடுத்தீர்ப்பில் , நீ ங் களும் மற் ற நபரும் நடுநிளல
வகிக்கும் நபர் ஒருவளர அதாவது ெட்டப் பிரெ்சிளனகளளத் தீர்ப்பதற் கான
நடுத்தீர்ப்பாளளர அனுமதிப் பதற் கு உடன்படுவீர்கள் .
நடுத்தீர்ப்பு ஒரு தனியாள் நடபடிமுளறயாகும் என்பதால் நீ ங் களும் மற் றும்
உங் களின் முன்னாள் துளணவரும் நடுத்தீர்ப்பாளருக்கும் அறத றபால்
உங் களின் தனிப் பட்ட ெட்ட ஆறலாெகர்களுக்கும் (உங் களுக்கு
அத்தளகயவர்கள் இருந்தால் ) சகாடுப் பனளவ செலுத்துவது உங் களுளடய
சபாறுப் பாகும் . நடுத்தீர்ப்பு ஒரு நீ திமன்ற விளம் பளல பார்க்கிலும் மிகவும்
முளறொராத ஒரு சிறந்த நடபடிமுளறயாக கருதப் படுகின்றது.

வபற் லறார் கடளமகை் ஒருங் கிளணப் பு
சபற் றறார் கடளமகள் ஒருங் கிளணப் பு என்பது பிள் ளளகளில் ஒருமுகப் படும்
குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் ஒரு நடபடிமுளறயாகும் . இந்த நடபடிமுளற
நீ ங் கள் ஒரு உடன்பாட்ளட செய் த அல் லது சபற் றறார் கடளமகள் காலம் பற் றிய
ஒரு உத்தரளவப் சபற் ற பின்னர் எழலாம் எனும் சபற் றறார் கடளமப்
சபாறுப் புக்கள் அல் லது பிள் ளளகளின் வாழ் க்ளகயில் பிள் ளளகளுக்கும்
மற் றும் ஏளனய முக்கியமான நபர்களுக்கும் இளடயிலான சதாடர்பு முதலிய
சபற் றறார் கடளமகள் பற் றிய முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கக்கூடியதாகும் .
சபற் றறார் கடளமகளள ஒருங் கிளணப்பவர்கள் சபற் றறார் கடளமகள்
சதாடர்பான முரண்பாடுகளளத் தீர்ப்பதற் கு மத்தியஸ்தம் செய் தல் மற் றும்
நடுத்தீர்ப்பு ஆகிய நடபடிமுளறகளள ஒன்றாக இளணத்துப் பயன்படுத்தலாம் .
குடும் ப ெட்டத்தரனிகள் , உளவியல் சுகாதார நிபுணர்கள் , ெமூகப்
பணியாளர்கள் , குடும் ப உளவியலாளர்கள் , மத்தியஸ்தம் செய் பவர்கள் மற் றும்
நடுத்தீர்ப்பாளர்கள் ஆகிறயார் சபற் றறார் கடளமகளள
ஒருங் கிளணப் பவர்களாக இருக்கலாம் .

உங் கைின் குடும் ப முரண்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற் கு மிகச்சிறந் த
அணுகுமுளறளய எெ் ொறு தீர்மானித்துக்வகாை் ைல்
உங் களுக்கான குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் மிகெ்சிறந்த சதரிவு
முளறளயத் தீர்மானிக்கும் றபாது, அது பற் றி சிந்திப் பதற் கு அதிக பல
விடயங் கள் இருக்கின்றன. திட்டங் களளத் திட்டமிடுதல் விளம் பரத்தில் ,
திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிந்த அல் லது விவாகரத்து செய் த பின்னர்
சபற் றறார் கடளமகள் பற் றிய பயனுள் ள தகவல் கள் உள் ளடங் கியிருக்கும் .
உதாரணமாக, உங் களுக்கும் மற் றும் மற் றய சபற் றாருக்கும் இளடயிலுள் ள
முரண்பாடுகளின் அளவு பற் றி சிந்திப் பதற் கு நீ ங் கள் றதளவப்படுத்தப் படலாம் .
உங் களுக்கான தீர்மானங் களள எடுக்கும் நீ திபதி ஒருவர் அல் லது மத்தியஸ்தர்
ஒருவர் றபான்ற சிலளர நீ ங் கள் தீர்மானிக்கலாம் என்பது உங் களுக்கும் மற் றும்
உங் களின் குடும் பத்திற் கும் மிகெ்சிறந்த சதரிவு முளறயாக அளமயலாம் .

நீ ங் கை் எப் லபாது நீ திமன்றத்திற் கு வசல் ல லெண்டும்
உங் களாலும் மற் றும் உங் களின் முன்னாள் துளணவராலும் ஒரு
உடன்பாட்டிற் கு வரமுடியாது அல் லது ஒருசில விடயங் களில் மாத்திரம்
உடன்பாட்ளட எட்டமுடியும் எனும் ெந்தர்ப்பத்தில் , உங் களுக்கான தீர்மானத்ளத
எடுப் பதற் கு, நீ ங் கள் யாராவது நபர் ஒருவளர நாடறவண்டி இருக்கலாம் .
உங் களுக்கான தீர்மானத்ளத எடுப் பதற் கு யாராவது நபர் ஒருவளர நாடுவளத
அனுமதிக்கின்ற ஒரு வழிமுளறதான் நடுத்தீர்ப்பு.
நீ ங் கள் நீ திமன்றத்திற் கும் செல் லலாம் . நீ திமன்றத்திற் கு செல் வது என்பது
உங் களுக்கும் மற் றும் உங் கள் குடும் பத்திற் கும் சபாருத்தமான முடிவுகளளப்
சபற் றுத்தருமாறு ஒரு நீ திபதியிடம் றகாருவளதக் கருதும் . உடனடியாக ஒரு
நீ திமன்ற உத்தரளவப் பிறப் பிக்க றவண்டும் என நீ திமன்றத்ளத நீ ங் கள்
எதிர்பார்க்க முடியாது. நீ திமன்றம் அதற் கு நீ ண்டகாலத்ளத எடுக்கலாம் .
நீ திமன்ற நடவடிக்ளககளில் பல கட்டங் கள் இருக்கின்றன. அத்தளகய
கட்டங் கள் , நீ ங் கள் எங் கு வசிக்கின்றீர்கள் என்பளதப் சபாறுத்து
வித்தியாெமாக இருக்கலாம் . நீ ங் கள் நீ திமன்றம் செல் ல றவண்டும் என
முடிசவடுத்தாலும் கூட, நீ திமன்றம் றவறு அணுகுமுளறயினூடாக,
ொத்தியமாயின், ஒரு உடன்பாட்டிற் கு வருமாறு உங் களளயும் மற் றும்
உங் களின் முன்னாள் துளணவளரயும் ஊக்குவிக்கும் . உண்ளமயில் , நீ திபதி
ஒருவர், உதாரணமாக இணக்கப் பாட்டு ெந்திப் பு என அளழக்கப் படும் ஒரு
நளடமுளறளயப் பின்பற் றி சபற் றறார் அவர்களாகறவ நீ திமன்றத்திற் கு
சவளியால் அவர்களின் குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்த்துக்சகாள் ளுமாறு
பணிக்கலாம் . அத்தளகய ஒரு இணக்கப்பாட்டு ெந்திப் புக்கு உடன்படுவதாக
இருந்தால் , றமலும் நீ திமன்ற நடவடிக்ளகக்கு செல் லாமல் அத்தளகய குடும் பப்

பிரெ்சிளனகளில் சிலவற் ளற அல் லது எல் லாவற் ளறயும் எவ் வாறு
தீர்த்துக்சகாள் ளலாம் என்பது பற் றி, நீ திபதி ஒருவர் உங் களுக்கும் மற் றும்
உங் களின் முன்னாள் துளணவருக்கும் சதரிவு முளறகளளக் குறிப் பிடுவார்.
அறத றபால் , ஒரு நீ திமன்ற நடவடிக்ளகக்கு செல் ல முன்னர், குடும் ப
முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும் ஏளனய சில வழிமுளறகளில் பங் குபற் றி
உங் களின் அத்தளகய முரண்பாடுகளளத் தீர்த்துக்சகாள் ளுமாறு, உங் களின்
மாகாணத்திலுள் ள நீ திமன்றங் கள் உங் களுக்கு பணிப் புளரளய விடுக்கலாம் .
உங் களால் உங் களின் குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்த்துக்சகாள் ள முடியாது
எனும் பட்ெத்தில் , நீ திபதி ஒருவர் ஒரு விளம் பளல அல் லது ஒரு விொரளணளய
நடத்தி அதன் பின்னர் ஒரு நீ திமன்ற உத்தரளவப் பிறப்பிப் பார். நீ திமன்ற
உத்தரவு எதளனக் கூறுகின்றறதா அதளன நீ ங் கள் கட்டாயம் செய் ய றவண்டும் .
நீ ங் கள் செய் துசகாண்டுள் ள ஒரு உடன்படிக்ளகளய ஒரு நீ திமன்ற உத்தரவில்
உள் ளடக்குமாறும் நீ ங் கள் நீ திமன்றத்திடம் றகாரலாம் . இத்தளகய ஒரு
உடன்படிக்ளகக்கு நீ ங் களும் மற் றும் உங் களின் முன்னாள் துளணவரும்
உடன்பட்டுள் ளதால் , இது ‘விருப் பு உத்தரவு’ என அளழக்கப் படும் . தரப் புகள்
உடன்படாத றபாது அதளன விடவும் இந்த நடபடிமுளற மிகவும்
இலகுவானதாகும் .

நிளனவில் ளெத்துக்வகாை் ை லெண்டியது
நீ ங் கள் உங் களின் குடும் ப முரண்பாடுகளள நீ திமன்றத்திற் கு சவளியால்
தீர்க்கும் ஒரு நடபடிமுளறயினூடாக தீர்த்துக்சகாள் ளலாம் . ஆயினும் , ஒரு
நீ திமன்றம் ஒரு விவாகரத்து உத்தரளவ மாத்திரறம வழங் கலாம் . நீ திபதி,
விவகாரத்து உத்தரளவப் பிறப்பித்த உடன், நீ திமன்றம் உங் களுக்கு நீ ங் கள்
இனிறமலும் விவாகமானவர் அல் ல என்பளத உறுதிப் படுத்தும் ஒரு விவகாரத்து
ொன்றிதளழ வழங் கும் .
நீ ங் கள் ஒரு நீ திமன்ற உத்தரளவப் சபறுவதற் கு றவறு சில காரணங் களும்
இருக்கலாம் . உதாரணமாக, உங் களின் உடன்பாடு மற் றய மாகாணத்தில்
அல் லது நாட்டில் ஒரு நீ திமன்ற உத்தரவாக அங் கீகரிக்கப் படுதல்
றவண்டுமாயின் , நீ ங் கள் நீ திமன்றத்திற் கு செல் வது அவசியமாகும் .

உங் கைின் மாகாணத் தில் கிளடக்கக் கூடிய குடும் ப நீ திச்
லசளெகை்
திருமண பந்தத்திலிருந்து பிரிவதால் அல் லது விவாகரத்து செய் வதால்
எழுகின்ற பிரெ்சிளன விடயங் களள மக்கள் ளகயாளுவதற் கு உதவும் சபாதுத்
துளற (அரொங் கத்தினால் கட்டணம் செலுத்தப் படும் ) அல் லது தனியார் துளற
(உங் களால் கட்டணம் செலுத்தப் படும் ) இரண்டிசலாரு குடும் ப நீ திெ் றெளவகள்
இருக்கின்றன. நீ ங் கள் பயனுள் ளது எனக் காணும் மத்தியஸ்தம் செய் தல் மற் றும்
சபற் றறார் கடளமகள் பற் றிய தகவல் அமர்வுகள் றபான்ற குடும் ப நீ திெ்

றெளவகள் மாகாணங் களிலும் மற் றும் மாணிலங் களிலும் காணப் படுகின்றன.
நீ ங் கள் ஏளனய அத்தளகய பயனுள் ள றெளவகளளயும் உங் களது மாகாண
அல் லது மாணில அரொங் க இளணயத்தளங் களள அணுகியும்
சபற் றுக்சகாள் ளலாம் . தனியார் துளறயிலுள் ள நிபுணர்களும் உங் களது
மாகாணத்தில் அல் லது மாணிலத்தில் குடும் ப முரண்பாடுகளளத் தீர்க்கும்
றெளவகளள வழங் கலாம் .

வதாடர்புளடய இளணய ெசதிகை்
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