
# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
கேன ய ரத் ேயக ஆதரவளிப்   

அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள்    

# மறக்கப்படாத ெசயற்பா  என்றால் என்ன?  

# மறக்கப்படாத ெசயற்பா  என்ப  2013 தல் பப் வா நி  
னி மற் ம் ந  ல் காவ ல் ைவக்கப்பட்ட த  உள்ள 

அக க க்  பா காப்பான ம ேயற்றம் அளிப்பதற்கான 
ஒ  ரத் ேயக இயக்கம் ஆ ம்.  

 

# மறக்கப்படாத ெசயற்பாட் ன் அங்கமாக 
உள்ள நி வனங்கள் யாைவ?  

கனடா ேகரிங் ெசாைசட்  ஆப் ஸ்லர,் . . மற் ம் 
ெமாைசக் ஆப் வான் வர,் . . ஆ ய நி வனங்கள் இந்த 

ட்டதை்த கனடா ல் ஆரம் த்தன. கனடா ல் அக கைள 
ம ேயற்றம் ெசய்  ஆதர  அளிக்க ெமாைசக் நி வனம் 
கன ய அரசாங்கத் டன் ஒ  ஒப்பந்தம் ெசய்  
ெகாண் ள்ள . ஆஸ் ேர யத் ெதாண்டரக்ள் சால 
மன டன் ஆதரவளித்  ண்ணப்ப ப வங்கைளப் ரத்்  
ெசய்வ  மற் ம் ஆஸ் ேர ய அக  மன்றத் ன் 
நன்ெகாைடகள் இவற் ன் லம் இந்தத் ட்டம் 
பயனைடந் ள்ள . இத் ட்டம் ஐக் ய நா கள் சைப ன் 
அக  நி வனம் மற் ம் ச தாயத ் ைணவர ்
நி வனங்களான ஆஸ் ேர ய லம் ெபயரந்்ேதார ்உயர்  
நி வனம் ஆ யவற் டன் ெந க்கமான ஒத் ைழப்  
ெகாண் ள்ள . 
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இத் ட்டத் ல் நான் எப்ப ப் ப  ெசய்வ ? 

இங்ேக கணினி லம் இைணயத் ன் வ ேய ப  
ெசய்வதற்கான இைணப்ைப அளித் ள்ேளாம் (நீங்கள் 
ஏற்கனேவ ப  ெசய் ந்தால் ம ப ம் ப  
ெசய்யா ரக்ள்) 
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/refugees/onf/ 

 

இத் ட்டத் ல் நான் ப  ெசய்  ட்டால், 
என  ண்ணப்பம் கனடா அரசாங்கத்தால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட  என்  அரத்்தமா?  

இல்ைல. அவ்வா  அல்ல.  

இத் ட்டத் ல் ப  ெசய்வதற்  அரத்த்ம், #மறக்கப்படாத 
ெசயற்பா  டட்த் ன் ழ் ரத் ேயக அக  ஆதர  
அளிக் ம்ெபா ட்  க தப்பட ஒ  தகவல் தளத் ல் உங்கள் 
ெபயர ்ேசரக்்கப்பட் ள்ள  என்பேத ஆ ம். 

நீங்கள் கனடா வ வதற்கான ண்ணப்பம் கனடா 
அரசாங்கதத்ால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட  என்  அதற்  
அரத்த்மல்ல. 
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நான் இந்தத் ட்டத் ல் ப  ெசய்தால், 
நான் ரத் ேயகமாக கனடா வ வதற்  
ஆதர  அளிக்கப்ப ேவன் என்ற 
உத்தரவாதம் அளிக்கப்ப றதா? 

இல்ைல. உங்க க்  அந்த உத்தரவாதம் இல்ைல. 

ெமாைசக் நி வனம் ஆதர  ெப வதற்கான உங்கள் 
ண்ணப்பதை்த கனடா அரசாங்கத் ற்  அளிக் ம் என்ற 

உதத்ரவாததை்த அளிக்க ல்ைல. கனடா வ வதற்கான 
ரத் ேயக ஆதர ற்  உள்ள த  அளிக் ம் காரணிகைள 

ேம ம் நீங்கள் ெகாண் க்க ேவண் ம். இத் ட்டம் 
நன்ெகாைடகள் மற் ம் கனடா அரசாங்கம் ஒவ்ெவா  
வ ட ம் ஒ க் ம் ஆதர  இடங்கள் ைடக் ம் வாய்ப்  
இவற்ைறப் ெபா த்த . 

 

கனடா ற் ப் ரத் ேயக ஆதர  ெபற்  
வ வதற்  யார் த  உள்ளவரக்ள்? 

கனடா ற் ப் ரத் ேயக ஆதர  ெபற்  வ வதற் , நீங்கள் 
மாநா  ெவளிநாட்  அக  வ ப்  அல்ல  க ட நாட்  
வ ப்  (மனிதா மான அ ப்பைட ல் காக்கப்படட் 
ெவளிநாட்  மக்கள்) என்ற ஒன் ற் ள் வர ேவண் ம். ேவ  
நிைலயான ர்  எ ம் உங்க க்  இ க்கக் டா . நீங்கள் 
ம த் வ, பா காப்  மற் ம் ற்றப்ப  ேசாதைனகளில் 
ேதரச்்  ெபற ம் ேவண் ம்.  
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மாநா  ெவளிநாட்  அக  வ ப்   

"மாநா " என்ற ெசால் ஐக் ய நா கள் சைப ன் அக  
நிைல த்த மாநாடை்டக் க் ம்.  

 ழ்க்கண்டவற் ல் ஒன்றாக இ ந்தால் நீங்கள் ஒ  மாநா  
ெவளிநாட்  அக  

o உங்கள் இனம், மதம், ேத யம், ஒ  ப் ட்ட 
ச தாயக்  அங்கம் அல்ல  அர யல் 
அ ப் ராயம் இவற்றால் ெகா ைமக்  ஆளா ரக்ள் 
என்ற பயம் ெகாண் த்தல்; ேம ம், 

 கனடா ற்  ெவளி ல் இ த்தல்; 
 உங்கள் ரிைம ெபற்ற நாட் ற்  

ெவளி ல் இ க் ரக்ள் மற் ம் உங்கள் 
பயதத்ால் அல்ல  உங்கள் நாட் ன் 
பா காப்ைபப் ெபற ம்ப ல்ைல அல்ல  

ய ல்ைல; அல்ல ; 
 உங்க க் க் ரிைம நா  எ ல்ைல, 

வழக்கமாக நீங்கள் க் ம் நாடை்ட 
ட்  ெவளி ல் இ க் ரக்ள் மற் ம் உங்கள் 

பயதத்ால் அந்த நாட் ற் த் ம் ச ்ெசல்ல 
ம்ப ல்ைல அல்ல  ய ல்ைல 

க ட நாட்  வ ப்  (மனிதா மான அ ப்பைட ல் 
காக்கப்பட்ட ெவளிநாட்  மக்கள்)  

க ட நாட்  வ ப்  என்ப  மாநா  ெவளிநாட்  அக  
வ ப்  என்ற ரி ற்  த  ெபறாத அக  நிைல ல் 
உள்ளவரக் க்  ம  ேயற்றம் அளிக்க கனடா ன் எ ர ்
ெசயல்பா  ஆ ம்.  
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 க ட நாட்  வ ப்  ரி ல் நீங்கள் உ ப் னராக 
ழ்க்கண்டவற் ல் ஒன்றாக இ த்தல் ேவண் ம்.  
o நீங்கள் ரிைம ெபற்ற நாட் ல் அல்ல  

வழக்கமாக வ க் ம் நாட் ல் ெப மள ல் மனித 
உரிைமகள் றப்ப தல் அல்ல  ைற 
அல்ல  ஆ தம் ெகாண்ட ேமாதல்கள் நிகழ்தல் 
மற் ம்  

 கனடா ற்  ெவளி ல் இ த்தல்;  
 நீங்கள் ரிைம ெபற்ற நாட் ற்  

ெவளி ல் இ க் ரக்ள் மற் ம் உங்கள் 
பயதத்ால் உங்கள் நாட் ன் பா காப்ைபப் 
ெபற இயல ல்ைல அல்ல  ம்ப ல்ைல; 
அல்ல ; 

 உங்க க்ெகன்  ரிைம உள்ள நா  
இல்ைல; ன்  ந்த உங்கள் 
நாடை்ட ட்  ெவளி ல் இ க் ரக்ள்; 
உங்கள் பயதத்ால் அந்த நாட் ற் த் ம்பச ்
ெசல்ல இயல ல்ைல அல்ல  

ம்ப ல்ைல 

நிைலத் க்கக் ய ர் கள்  

கனடா ல் ம ேயற்றத் ற்கான ண்ணப்பதை்த ஒ  
லம் ெபயர்  அ வலர ்அக  ண்ணப்பதார க்  

ஒப் க்ெகாள்ளக் ய கால வரம் ல், ேவ  வாய்ப்  
எ ல்ைல, ேவெறா  நிைலயான ர்  எ ல்ைல என்  

ப்  அைடய ேவண் ம்.  

ன்  வைக நிைலத் க்கக் ய ர் கள் உள்ளன.  
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1. தன்னிசை்சயாக தாயகம் ம் தல்  
அக கள் தாங்களாகேவ தாங்கள் ரிைம ெபற்ற 
அல்ல  வழக்கமாக வாழ்ந்த நாட் ற் த் ம் ச ்
ெசல் தல், தன்னிசை்சயாக தாயகம் ம் தல் ஆ ம். 
தன்னிசை்சயாக தாயகம் ம் தல் நிகழ தாம் 
ேதான் ய நாட் ல் ழ்நிைல நிைலத்த மற் ம் 
அரத்த் ள்ள வ ல் பா காப்பாகத ் ம் ம்ப  
மாற்றமைடந் க்க ேவண் ம். 

2. உள்ளாரந்்த ஒன் ைணதல்  
உள்ளாரந்்த ஒன் ைணதல் என்ப  ஒ  அக க் க் 

ட் ம் நீண்ட காலத் ர்  ஆ ம். அ  பா காப்பான 
நிைலகள் ெகாண்ட க டம் அளிப்பைத ட ேமலான . 
உள்ளாரந்்த ஒன் ைணதல் கல் த ம் ச தாயத் டன் 
அக கள் ெப மள ல் பங்  ெகாள்ள அ ம க் ற .  

3. கனடாைவத் த ர ேவெறா  நாட் ல் ம ேயற்றம்  
கனடாைவத் த ர ேவெறா  நாட் ல் ம ேயற்றம் 
ெபற வாய்ப்பளித்தல், உதாரணங்கள்: .எஸ்.ஏ., ரான் , 
ஃ ன்லாந்  த யன  

அ ம ப்  ம ப்   

ம த் வ, பா காப்  மற் ம் ற்றப்ப  ேசாதைனகள்  

நீங்கள் கனடா க்  ெவளி ல் உள்ள ைழ , அக கள் 
மற் ம் ைம உரிைம அ வலகம் ேதரந்்ெத க் ம் 
ம த் வர ்ஒ வரிடம் ம த் வப்பரிேசாதைன ெசய்  
ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் கனடா ைழ , அக கள் 
மற் ம் ைம உரிைம அ வலகம் கனடா ற் க் ேயற 

ம் ம் ண்ணப்பதாரரக்ள் யாவைர ம் ன் வரலா  
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மற் ம் பா காப் ச ்ேசாதைனகள் ெசய் ம். அவற் ல் கடந்த 
கால ற்ற நடத்ைதகள், அத்  றல்கள், சடட் றல்கள் 

த யன அடங் ம். ேசாதைனகள் உங்கைள ம் உங்கள் 
ம்பதை்த ம் ஆபத் க்  ஆளாக் ம் என்றால் நாங்கள் 

நி வனங்க டன் ெதாடர்  ெகாள்ள மாட்ேடாம்.  

 

என  ண்ணப்பத்ைத எப்ேபா  நீங்கள் 
சமர்ப் ப் ரக்ள்? 

நான் பல மாதங்க க்  ன் ண்ணப் த்ேதன். ஏன் 
இன் ம் என  ேயற்ற ஆதர ற்கான ண்ணப்பம் 
கனடா அரசாங்கத் ற் ச ்சமர்ப் க்கப்பட ல்ைல. 

தளம் த ல் வந்தவ க்  த ல் ேசைவ என்றவா  
ெசயல்ப வ ல்ைல. தற்ேபா ள்ள அ க 
எண்ணிக்ைக லான ப  ெசய்தல்கள் உள்ளதால் 
நாங்கள் லவற் ற்  ன் ரிைம அளிக்க ேவண்  
உள்ள . தற்ேபா  நாங்கள் கன ய கடற்கைரைய ட்  

ல  உள்ள பப் வா நி  னி மற் ம் ந  ல் உள்ள 
மக்கள  வழக் க க்  ன் ரிைம அளித்  வ ேறாம். 

ண்ணப்பங்கைள சமரப்் க்க ஒ  கால அட்டவைணைய 
அளிக்க எங்களால் உத்தரவாதம் ெகா க்க இயலா . 

ேம ம் நாங்கள் கன ய அரசாங்கம் அளிக் ம் ஆதர  
எண்ணிக்ைககள் மற் ம் எங்கள் நி  நிைலகள் இவற்றால் 
கட் ப்பட் ள்ேளாம். இ  வ ம் நி  ரட் தைலப் 
ெபா த்த . 



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
கேன ய ரத் ேயக ஆதரவளிப்   

அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள்    

ஆதர  எண்ணிக்ைககள் ைறவானதா ம், கன ய 
அரசாங்கத் டன் ெசய் ள்ள ஒப்பந்ததத்ா ம் ெமாைசக் 
நி வனம் எல்லா ண்ணப்பங்கைள ம் ன் ட் ய 
பரி லைன ெசய்  ஒ  ஆதர  ண்ணப்பம் ஆதர ற் த் 
த  ெபற் ள்ளதா மற் ம் அ ம  காரணிகைள 
உடப்ட் ள்ளதா என்  ரம்ானிக் ேறாம். 

ெமாைசக் நி வனம் த  மற் ம் அ ம க்  உட்படாத 
ண்ணப்பங்கைள சமரப்் க்கா . 

 

#மறக்கப்படாத ெசயற்பா  ட்டத் ன் 
ெசய் ைற எப்ப  இ க் ம்? 

கனடா அரசாங்கத் ற்  உங்கள் ண்ணப்பதை்த 
சமரப்் க் ம் ன்னர ்உங்க டன் பணியாற்ற ஒ  
ெதாண்டர ்ஒ க்கப்பட்  அவர ்ேதைவயான வ வங்கள் 
மற் ம் ஆவணங்கைளப் ரத்்  ெசய்ய உத வார.் (இ  
கடந்த காலத் ல் த் யாசமாக இ ந் க்கலாம்) 

ண்ணப்பம் ரத்்  ெசய்யப்பட்ட டன், ெமாைசக் 
நி வனதத்ால் அ  ைம, த  மற் ம் அ ம  
காரணங்க க்காக இ  பரி லைன ெசய்யப்ப ம். 

 

  



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
கேன ய ரத் ேயக ஆதரவளிப்   

அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள்    

ெமாைசக் நி வனம் என  ண்ணப்பத்ைத 
கனடா ேயற்றத் ைறக்  
சமர்ப் த்த டன் என்ன நடக் ம்? 

ெமாைசக் நி வனம் கனடா ைழ , அக கள் மற் ம் 
ைம உரிைம அ வலகத் ற்  உங்கள் ண்ணப்பம் 

சமரப்் க்கப்படட்  என்பைதத ்ெதரி க் ம் ன் அஞ்சல் 
ஒன்ைற உங்க க்  அ ப் ம். 

உங்க க்  ஆதர  அளிக்க உத்ேத க் ம் ெமாைசக் 
நி வனத் ன் ண்ணப்பதை்த அவரக்ள் ம ப்  ெசய்  
ஏற் க்ெகாண்ட ன் உங்க க்  ஒ  ன் அஞ்சல் 

ைடக் ம். உங்கள் சாரப்ாக ஒ  ண்ணப்பம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள  என் ம் அந்த ண்ணப்பம் 
ஆஸ் ேர யா ள்ள கனடா தரகத் ற்  
அ ப்பப்பட் ள்ள  என் ம் ெதரி க்க உங்க க்  ஒ  ன் 
அஞ்சல் வ ம். அ  உங்கள  ேகாப்  எண்ணிக்ைக மற் ம் 

ேயற்ற ஆதர  பற் ய ெசய்  ஆ யவற்ைற ம் 
அளிக் ம்.  

 

  



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
கேன ய ரத் ேயக ஆதரவளிப்   

அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள்    

கனடா ேயற்றத் ைறயால் என  
ண்ணப்பம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ன் 

எவ்வள  காலம் க த்  நான் கனடா வர 
ம்? 

சாதாரண அ வல்க க்  ஏற்பட் ள்ள தற்ேபாைதய தகர் களால் 
ண்ணப்பங்கள் பரி லைன ெசயல்பா கள் எவ் த வைகயானதாக 

இ ந்தா ம் தாமதங்கள் ஏற்படலாம். ைரவாக மா  வ ம் ேகா ட-்19 ேநாய் 
ழ்நிைலயால் ண்ணப்பங்கள் பரி லைனக் காலங்கள் பற் ய ப் ட்ட 

ெசய் ைய எங்களால் அளிக்க இயலா . வழக்கமான ண்ணப்ப பரி லைன 
ஆரம் த்  உங்கள் வழக்  அ தத் கட்டங்க க் த் தயாரான டன் நாங்கள் 
உங்க டன் ெதாடர்  ெகாள்ேவாம். 

வழக்கமான அ வல்கள் ெதாட ம்ேபா , கனடா ைழ , அக கள் 
மற் ம் ைம உரிைம அ வலகம், அக களின் உடன த் ேதைவகைளப் 
ெபா த்  ன் ரிைமைய நிரண் க் ம். அத் டன் பன்னாட்  ேயறல் 
அைமப்  அக களின் பயணதை்த ஒ ங்  ெசய்தல், மானங்கள் 

ைடக்கப்ெப தல்,கனடா ேயற்ற ஆதரவாளரக்ள் தாக வ ம் 
அக கைள ஏற் க்ெகாள் ம் ஆயதத் நிைல ஆ யைவ மற்ற காரணிகள் 
ஆ ம். 

ெமாைசக் நி வனத் ன் ண்ணப்பம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்ப வ  நீங்கள் கனடா வ வைத உ  
ெசய்வதல்ல. அ  ஒ  நீண்ட ெசய் ைற ல் தல் ப ேய 
ஆ ம். ெசய் ைற ன் பல கடட்ங்கள் மற் ம் 
ெசயல் ைறக்கான காலங்கள் பற் ய ேமற்ெகாண்  

வரங்கள் இங்ேக காணலாம்: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship-
program/how-we-process-applications.html 

 



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
கேன ய ரத் ேயக ஆதரவளிப்   

அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள்    

ைழ  அ ம  வழங் ம் அ வல டனான 
ேநர் கத் ல் நான் எைத எ ர்பாரக்்க 
ேவண் ம்? 

ேநர் கம் பற் ய அைழப்  உங்க க்  ன் அஞ்சல் அல்ல  
ெதாைலேப ன் லம் அளிக்கப்ப ம். 

அக  ஆதர  ண்ணப்ப ெசய் ைற ன் க் யமான 
அங்கம் இந்த ேநர் கமா ம். தனியார ்அக  ஆதர  

ட்டத் ன் ழ் ண்ணப்பதாரர ்கனடா ல் 
ேயற்றத் ற் த் த ம் அ ம ம் ெபற்றவரா என்  

ரம்ானிப்பேத இந்த ேநர் கத் ன் ேநாக்கமா ம். 
ண்ணப்பத் ன் ெசய் ைற ல் இந்த நிைல ல் கனடா 

அரசாங்கம் த  ம ப் ட் ன் அங்கமாக கனடா ல் 
ேயற்றம் அளிப்ப  உங்க க்  க ம் றந்த ஒன்றா 

என்  ரம்ானிக் ம். கன ய அரசாங்கம் உங்க க்  ேவ  
ஏேத ம் ர்  உள்ளதா என்  பரி லைன ெசய் ம். 

ைழ  அ ம  வழங் ம் அ வல டனான 
ேநர் கத் ற் த் தயார ்ெசய்வ  பற் ய வரத் ற்  தய  
ெசய்  இங்ேக ெசா க் ட ம்.  

ைழ  அ ம  வழங் ம் அ வல க்   எ க்க ஒ  
ஆண் ற் ம் ேமேல ஆகலாம் என்பைத தய  ெசய்  
அ ந்  ெகாள் ங்கள்.  

அ ம யளிப்  ேசாதைனகள்  

கனடா அரசாங்கம் நீங்கள் டட்த் ற் த் த  ஆனவர ்என்  
ரம்ானித்தால், கன ய அ காரிகள் உங்க க் ம் உங்கள் 



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
கேன ய ரத் ேயக ஆதரவளிப்   

அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள்    

ஒவ்ெவா  ம்ப உ ப் ன க் ம் ழ்க்கண்ட 
ேசாதைனகள் ெசய்  நீங்கள் கனடா ற் ள் அ ம க்கப்பட 
இய மா என்  ரம்ானிப்பாரக்ள்.  

- ம த் வப் பரிேசாதைன  

- பா காப் ப் பரிேசாதைன  

- ற்றப்ப  பரிேசாதைன  

ஒ வர ்கனடா ல் அ ம க்கப்பட இயலா  என்  
ரம்ானிக்கப் பல காரணங்கள் உண் . தனி நபர ்ேத யப் 

பா காப் ற்  அச் த்தல் ைள க்கக் யவர,் க ம் 
க ைமயான அல்ல   அள லான ற்றம் ரிந்தவர ்
என்ற வரலா , பன்னாட்  அல்ல  மனித உரிைமகள் ற ல் 
ஈ படட்வர,் ெபா  மக்களின் ஆேராக் யத் ற்  ஆபத்  

ைள ப்பவர ்அல்ல  ேமாச ல் ஈ படட்வர ்ேபான்றைவ 
அக்காரணங்கள் ஆ ம். நீங்கள் இந்த ன்  அ ம யளிப்  
ேசாதைனகளில் ேதரச்்  ெபற்றால் தான் கனடா க் ப் 

ரத் ேயக ஆதர ல் வர ம். 

 

என  ண்ணப்பத் ன் நிைலைமைய 
எப்ப  நான் ேசா ப்ப ? 

நீங்கள் உங்கள் ண்ணப்பத் ன் நிைலைமைய உங்க க்  
அளிக்கப்படட் G எண்ைண உபேயா த்  கனடா ேயற்றத் 

ைற ன் இைணய தளத் ல் ேசா க்கலாம்.  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/application/check-status.html?s=5 



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
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கனடா ல் உள்ள ஆதர  நல் ம் ன் 
ெபா ப் க்கள் என்ன? 
கனடா க் ப் ரத் ேயக ஆதர டன் ெசல்வ  என்ப  
உங்கைளக் கனடா க் க் ெகாண் வர ஆதரவளிக் ம் 

னர ்ஒன்றாக உங்கள  ண்ணப்பத் ல் ைகெய த்  
இட் ள்ளனர ்என்  அரத்த்ம். இக் னர ்கனடா ற்  
நீங்கள் வந்த ன்னர ் தல் 12 மாதங்க க்  உங்க க்  
உத  ெசய்ய ம் அவரக்ள் நிய க்கப்பட் ள்ளனர.் உங்கள  
ஆதரவாளரக்ள் நீங்கள் ஒ  நிரந்தர ப்ைபத் 
ேத க்ெகாள்ள ம், ஒ  வங் க் கணக்ைக ஆரம் க்க ம், 
உடல்நலக் கவனிப் ற்காக ப  ெசய்  ைகெய த் ட ம், 
ஆங் ல வ ப் க்களில் ேசர ம், ேவைல வாய்ப்ைபத் ேதட ம், 
உத  ெசய் ம் ெபா ப்ைபக் ெகாண் ள்ளாரக்ள். 

ஒ  ரத் ேயக ஆதர  ெபற்ற அக  என்ற தத் ல் 
உங்க க் ள்ள உரிைமகள் பற்  ேம ம் ப க்க இங்ேக 
ெசா க் ட ம்.  

 

கனடா ல் நான் என்ன எ ர்பாரக்்கலாம்? 
நீங்கள் கனடா க்  ஒ  அக யாக அல்ல  க டம் 
ேத பவராக ஆதர  அளிக்கப்படட் ன், கனடா ல் 
உங்க க்  என்ன நிக ம், உங்க க்  ஆதர  
அளித்தவரக்ள் யார,் யார,் எவ்வள  உத  அவரக்ள் 
உங்க க்  அளிப்பாரக்ள், கனடா ல் உங்கள் ழந்ைதகள் 



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
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ம ழ்ச் யாக இ ப்பாரக்ளா, எந்த தமான ேவைல 
உங்க க் க் ட் ம் மற் ம் அைவ ேபான்ற பலப்பல 
ேகள் கள் இ க்கலாம். இந்தக் ேகள் க க்கான ப ல்கைள 
அ ய கச ் றந்த வ  நீங்கள் கனடா க்  வ ம் ன்னேர 
உங்கள் ஆதரவளிப்பவரக்ளிடம் உைரயா வேத ஆ ம்! 
உங்க க் ள்ள ேகள் கைள எல்லாம் ேகடக்த் 
தயங்கா ரக்ள். அவரக்ள் கனடா ல் உங்கைள ஒ  ய 
வாழ்க்ைகக் த ்தயார ்ப த்  அங்ேக சகஜமாக வாழ உத  
ெசய்யேவ இ க் றாரக்ள். உங்க க் ள்ள எந்தக் 
ேகள் க க் ம் ம ழ் டன் ப ல் அளிக்க இ க் றாரக்ள்.  

கனடா அரசாங்கம் மற் ம் நீங்கள் ெசல்ல இ க் ம் கனடா 
மாநிலத் ன் இைணய தளங்களில் கனடா ல் வாழ்க்ைக 
பற்  ெபா  தகவைலக் கண்ட யலாம் (இங்ேக 
ெசா க் ங்கள்). 

 

எப்ப  நான் என  ம்பத்ைதக் 
கனடா க் க் ெகாண் வ வ ? 

த ள்ள ம்ப உ ப் னரக்ள் ழ்வ மா : 

- கணவன் அல்ல  மைன  அல்ல  ெபா  சடட் ரீ த் 
ைணவர.் 

- ேயற்றம் ெசய்யப்படட் அக ன் சாரந்் ள்ள 
ழந்ைதகள் அல்ல  அவள  கணவன்/ அவர  

மைன  அல்ல  ெபா  சடட் ரீ த் ைணவர ்



# மறக்கப்படாத ெசயற்பா   
கேன ய ரத் ேயக ஆதரவளிப்   

அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள்    

- சாரந்் ள்ள ழந்ைதகளின் சாரந்் ள்ள 
ழந்ைதகள். 

ெபா வாக, சாரந்் ள்ள ழந்ைதகள் 22 வய ற் ள்ளாக ம், 
மணம் ஆகாதவரக்ளாக ம், அல்ல  ஒ  ேநா ன் 

ைளவாக ெதாடரந்்  கவனம் ேதைவப்ப பவரக்ளாக ம் 
இ க்க ேவண் ம். சாரந்் ள்ள ழந்ைதகளின் வய  
அசலான ம்ப உ ப் னரின் நிரந்தரக் ேயற க்கான 

ண்ணப்பத் ேத ல் உள்ள வயதாகக் கணக் டப்ப ற . 
ஆதலால், அசல் ண்ணப்பம் சமரப்் க்கப்பட்ட ன் எவ க்  
22 வய  நிைற றேதா, அவர ்மற்ற த கைளக் 
ெகாண் ந்தால் "ஒ  வ ட இைடெவளி" என்ற 
ஏற்பாட் ன்ப  அவர ்இன் ம் ஒ  சாரந்் ள்ள 

ழந்ைதயாகக் க தப்ப வார.் “ஒ  வ ட இைடெவளி" என்ற 
ஏற்பாடை்டப்பற்  ேம ம் வா த்  அ ய இங்ேக 
ெசா க் ட ம்.  

 

எனக்  இன் ம் ேகள் கள் இ ந்தால், நான் 
யாைரக் ேகட்ப ? 

கனடா வாழ்க்ைக பற்  உங்க க் ள்ள எந்தக் ேகள் கள் 
இ ந்தா ம் உங்கள  ஆதர க் டம் ேகடக்லாம். 

ண்ணப்பத் ன் ெசய் ைற பற்  ேம ம் ல ேகள் கள் 
இ ந்தால் ெமாைசக் நி வனம் ம ழ் டன் ப ல் அளிக் ம்.  

ெமாைசக் நி வனத் டம் ழ்கண்ட ன் அஞ்ச ல் தய  
ெசய்  ெதாடர்  ெகாள் ங்கள் onf@mosaicbc.org 


