விரிவான நுழைவுக் குறிப்புகள் மற்றும் உள்ளடங்கல்
ஆகியவை மூலமாக குடும்ப நீதிக்கான அணுகலை
அதிகரித்தல் - இறுதி அறிக்கை சுருக்கவுரை
கடந்த சில வருடங்களால் குடும்ப நீதி அமைப்பு சீரமைக்கப்பட்ட போதிலும், பலருக்கு இன்னமும்
தங்களின் குடும்ப பிரச்சினைகளை தீரக
் க
் இவ்வமைப்பை பயன்படுத்துவது கடினமாக உள்ளது.
ஓண்டாரியோ நீதிக் குழு (LCO) மக்கள் தங்கள் குடும்ப பிரச்சினைகளைக் கையாளுவது பற்றி
நினைக்கத் தொடங்கும்போது, அமைப்பில் “நுழைவுக் குறிப்புகளை” மேம்படுத்த பரிந்துரைகள்
செய்துள்ளது, எங்களது இறுதி அறிக்கையான, விரிவான நுழைவுக் குறிப்புகள் மற்றும் உள்ளடங்கல்
ஆகியவை மூலமாக குடும்ப நீதிக்கான அணுகலை அதிகரித்தல்-ஐ எழுதுவதில், LCO ஆனது,
அமைப்பை பயன்படுத்தியுள்ள மற்றும் அமைப்பில் வேலை செய்துள்ள நபர்களின் ஆலோசனைகள்,
எங்கள் திட்ட ஆலோசனைக் குழுவின் பங்களிப்புகள், பல்வேறு ஆலோசனைத் தாள்கள் மற்றும்
இடைக்கால அறிக்கை மற்றும் பல நிறுவனங்களின் மற்ற அறிக்கைகள் மற்றும் குடும்ப நீதி
அமைப்பை விவாதித்து சீரமைக்க ஆலோசனைகள் வழங்கிய அறிஞர்கள் ஆகியோரின் பின்னூட்டங்கள்
போன்ற பலன்களை பெற்றுள்ளது.

நாங்கள் குறிப்பாக அமைப்பில், பின்வரும் ஆலோசனைகளை அடையாளம் கண்டோம்:
• தவிர்கக
் இயலாத எண்ணிக்கையிலான தகவல்கள் மற்றும் அவற்றை புரிந்துகொள்வதில் கடினம்;
• ஏற்கும்படியான கட்டணத்துடன் கூடிய சட்ட சேவைகளின் பற்றாக்குறை;
• ஓண்டாரியோவின் பல்வேறு வகையான நபர்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை; மற்றும்
• குடும்ப சட்டப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மற்ற குடும்ப பிரச்சினைகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு.

சமீபத்திய அமைப்பு மற்றும் எங்கள் முன்மொழிவுகளை தரநிறையாக்கத்திற்கு
எதிராக நாங்கள் ஆய்வு செய்தோம் மேலும் செயற்திறன்மிக்க நுழைவுக் குறிப்பு
குடும்ப நீதி அமைப்பில் இவற்றை பூர்தத
் ி செய்ய வேண்டும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்:
•

தங்களது தினசரி வாழ்கக
் ையில் மக்களுக்கு கிடைக்கும் அணுகக்கூடிய விவரங்களின் முன்னேற்பாடு;

•

ஆன்லைன் விவரங்களுக்கான ஒரு தனி மையம் இருத்தல்;

•

இணையத்தை அணுக முடியாத நபர்களுக்கு கிடைக்கும்படியான அச்சிட்ட விவரங்களின் ஏற்பாடு;

•

விவரங்களை அணுகுதல், படித்தல், புரிந்துகொள்ளுதல் அல்லது பயன்படுத்துவதில் கடினம்
உள்ளவர்களுக்கான உதவி;

•

உண்மையாகவே சட்டப் பிரச்சினைகளாக இருக்கும் பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட, தங்களின் குடும்ப
பிரச்சினைகளை கையாள சிறந்த வழியை முடிவு செய்ய நபர்களுக்கான உதவி;

•

சேவைகளை நகலெடுக்காமல் மற்றும் மக்கள் தங்கள் கதைகளை மீணட
் ும் மீணட
் ும் சொல்லாமல்
ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மிருதுவாக இணைக்கும் அமைப்பை திட்டமிடுதல்;

•

வெவ்வேறு சமுதாயங்கள் மற்றும் சிறப்பியல்புகளின் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளுதல்;

•

நுழைவுக் குறிப்புகளை திட்டமிடுவதில் சமுதாயங்களை பாதிக்காமல் ஆலோசித்தல்;

•

சேவைகளை தரங்கள் குறையாமல் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய கட்டணத்தில் சேவைகளை ஏற்பாடு செய்தல்;

•

குடும்ப சட்டப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மற்ற தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஒரு முழுமையான
வழியில் கையாளுதல்; மற்றும்

•

நீணட
் நாள் நீடித்து நிலைக்கும்படியான ஒரு மாதிரியை உருவாக்குதல்.

கலாச்சார குழுக்கள் அல்லது குடும்ப வன்முறைகளுக்கு உள்ளான பெண்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட
குழுக்களுக்கான உதவிகரமான தகவல்கள் பல இருந்தபோதிலும், குடும்ப நீதி அமைப்பு பற்றி
மொத்த விவரங்களின் எண்ணிக்கை தவிர்க்க இயலாத வகையிலும், அதிகரிக்கும்படியாகவும்,

குறிப்பாக ஆன்லைனில் இருக்கிறன. சில விவரங்கள் அச்சிலும், நேரடியாகவும் கிடைக்கின்றன.
இணையம் விவரங்களை தேட ஒரு உதவிகரமான இடமாகும், ஆனால் கணிப்பொறிகளை அணுக
முடியாத ஆல்லது கணிப்பொறி திறன் பற்றாக்குறையான நபர்கள், தன்னந்தனியான பகுதிகளில்
வசிப்பவர்கள் அல்லது தாய்மொழி ஆங்கிலம் அல்லது பிரெஞ்சு அல்லாத நபர்கள் மற்றும் குறைவான
கல்வியறிவு அல்லது மொழித்திறனுடைய நபர்கள் ஆகியோருக்கு இது உதவிகரமானதல்ல.
அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தொலைபேசி அடிப்படையிலான தகவல் சேவைகள் உள்ளன. ஒரு மைய
மன்றம் மூலம் வழங்கப்படும் தகவல்களை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம் மேலும் குடும்ப நீதி
அமைப்பு பற்றிய விவரங்களை புரிந்துகொள்வதில் நேரடியாக உதவியை பெறும் எண்ணத்துடன்
இணையத்தில் தகவல்களை அணுகும் நபர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்படும்.
குடும்ப நீதி தகவல் மையங்கள் (FLICகள்) மற்றும் அவசியமான தகவல் திட்டம் (MIP) ஆகியவை
மூலமாக நேரடியாகவும் தகவல்கள் வழங்கப்படும். FLICகள் வழக்கமாக நீதிமன்றங்களுக்கு அருகில்
அமைந்திருக்கும் மேலும் MIP நீதிமன்ற அமைப்பின் மூலம் வழங்கப்படும். நீதிமன்றத்திற்கு செல்வதை
நினைக்கும் முன்னே கூட மக்களுக்கு தகவல்கள் தேவைப்படலாம் மேலும் சிலர் நீதிமன்றங்களில்
தகவல்களை அணுக விரும்ப மாட்டார்கள். எனவே நீதிமன்றங்களைத் தவிர மற்ற இடங்களிலும்
தகவல்கள் கிடைக்க வேண்டும் எனவும், தகுந்தவாறு பயிற்சிபெற்ற தேவைப்படும்போது
தகவல்களை வழங்கும்”நம்பகமான மத்தியஸ்தர்கள்” (சமுதாய மையங்களில் உள்ள பணியாளர்கள்
போன்றோர்) மூலமாக அவை வழங்கப்படலாம் என நாங்கள் கருதுகிறோம்.
தனிப்பட்ட சட்ட விளக்கவுரைகள் அதிக வருமானம் உடையவர்களுக்கு மட்டுமே ஏற்கும்படியாகவும்,
சட்ட உதவி மிகக் குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு தேவைப்படுவதாகவும் உள்ளதாக பல
ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன. எனவே, சட்ட உதவி தேவைப்படும் நபர்கள் அதை பயன்படுத்த
முடிவதில்லை. தொடர்ச்சியற்ற உதவிகூட இல்லாமல் தங்களை விளக்க முடியாத நபர்களுக்கு முழு
சட்ட உதவியும் கிடைப்பது முக்கியமானதாகும். இல்லையெனில், துணை சட்ட நிபுணர்கள் சில வகை
குடும்ப சேவைகளுக்கு உதவலாம், சட்டக்கல்வி மாணவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவ வாய்ப்பு
வழங்கலாம், பயிற்சிபெற்ற நம்பகமான மத்தியஸ்தர்கள் சில வகையான உதவிகளை வழங்கலாம்.
எங்களின் முதன்மையான பரிந்துரைகள் பல்-ஒழுங்குமுறை, பல்-செயல்பாடு அல்லது விவரிப்பு
மையங்கள் அல்லது வலையமைப்புகள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி பற்றியதாகும். அவ்வப்போது குடும்ப
சட்டப் பிரச்சினைகள் உருவாகி, அதிக கடன் பளுக்கள் அல்லது மன நல போராட்டங்கள் போன்ற மற்ற
வகை பிரச்சினைகளின் காரணமாக மோசமாகலாம் அல்லது தீர்க்க கடினமாகலாம். குடும்ப சட்டப்
பிரச்சினைகளுக்காக மக்களுக்கு சட்ட மற்றும் மற்ற சேவைகளை வழங்கும் மையங்கள், அல்லது
குடும்ப சட்ட உதவிகளை மற்ற வகை உதவிகளை இணைக்கும் வலையமைப்புகளை உருவாக்குதல்
மற்றும் தங்களது பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக அதிக செயற்திறன்மிக்க சட்ட மற்றும் மற்ற
மூலங்களுக்கு குடும்பங்களை வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்றை நாங்கள் முன்மொழிகிறோம்.

நாங்கள் இவற்றை பரிந்துரை செய்கிறோம்:
•

முதன்மை குடும்ப பங்குதாரர்கள் இந்த விவரிப்பு மையங்கள் மற்றும் வலையமைப்புகளை
உருவாக்குவதற்காக ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும், எங்கள் அறிக்கையில் நாங்கள்
குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்;

•

இந்த திட்டம் படிப்படியாக உருவாகலாம், ஆனால் இவைகளின் சாதனைகளுக்கான நோக்கங்கள்
அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது;

•

இந்த திட்டம் மையங்கள் மற்றும் வலையமைப்புகளின் ஒரு வளர்சச
் ி முறையை உள்ளடக்க
வேண்டும்; மேலும்

•

ஓண்டாரியோ அரசாங்கம் அமைப்பிற்கான செயற்திறன்மிக்க நுழைவுக் குறிப்புகளுக்காக
நாங்கள் அடையாளங்கண்ட தரநிறையாக்கத்தை பயன்படுத்தி, அதிகார எல்லைக்குட்பட்ட இரண்டு
பகுதிகளுக்கான இரண்டு வழிகாட்டு திட்டங்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றது.

LCO-ன் இறுதி அறிக்கை (ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழிகளில்) மற்றும் சுருக்கவுரைகள் ஆங்கிலம்,
பிரஞ்சு, அரபி, மாண்டரின், பஞ்சாபி, சோமாலி, ஸ்பானிஷ், தமிழ் மற்றும் உருது ஆகிய மொழிகளில் www.
lco-cdo.org இங்கே காணப்படும். LCO-ன் இணையதளம் கூகுள் ட்ரான்ஸல
் ேட் மூலம் பலவகை மொழிகளில்
முழு இறுதி அறிக்கையின் மொழிபெயர்பப
் ை அனுமதிக்கின்றது..
ஒன்டாரியோ சட்டம் ஆணையம் மூலம் நிதியுதவி:

மற்றும் ஒரு சட்ட துறைகளின் ஆதரவு: குயின்ஸ் பல்கலைக்கழகம், ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகம்
(பொது சட்டம் மற்றும் உள்நாட்டு சட்டம்), டொராண்டோ பல்கலைக்கழகம், விண்ட்ஸர் பல்கலை
கழகம் மற்றும் மேற்கத்திய பல்கலைக்கழகம்

