றவள வாய்ப்பு

எங்களை அளையுங்கள்.

நீங்கள்

பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன்

பின்வருவன

றதளவப்பட்டால்:
•

உங்களுக்கு நடந்த இந்தப் பாரபட்ெத்ளத எதிர்சகாள்ை
ெட்டாீதியான ஆற ாெளன

பாலினம்
குடியிருப்பு

பாரபட்ெத்தினால்

இனம்

உதவிசெய்வதற்கு நாங்கள் இருக்கின்ற ாம்.

பாலின ஆர்வம்
இய ாளம

• ஒன்டாாிறயா மனித உாிளமகள் இணக்கமன்றுக்கு (Human Rights
Tribunal of Ontario) விண்ணப்பிக்க்க ெட்டாீதியான உதவி
எங்களை அளையுங்கள்:
சதாள றபெி:

(416) 597-4900

கட்டணமற் து:

1-866-625-5179

TTY:

(416) 597-4903

கட்டணமற்

TTY : 1-866 612-8627

எங்களுளடய சதாள றபெிச் றெளவ றநரங்கள்:
திங்கள், செவ்வாய், புதன் & சவள்ைி: காள
வியாைன்: மாள

9 மணி முதல் மாள

5 மணி வளர

நீங்கள் பாரபட்ெமாக

2 மணி முதல் 6 மணி வளர

நியாயமற் விதத்தில் நடத்தப்படல் யாவும்
பாரபட்ெம் ஆக மாட்டாது. இந்தச்

ெட்டவிதியின், கீழ் அடங்குவதற்கு, அந்த
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நடத்தப்படுளக, தனிப்பட்ட பண்பு
ஒன்றுடனும்.(உ. இனம், பாலினம்) அந்தச்

ெட்டவிதியில் (உ. றவள வாய்ப்பு,
குடியிருப்பு) கு ிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பகுதி
ஒன்றுடனும் ததொடர்புடடயதொக இருக்க
வேண்டும்.

நடத்தப்பட்டிருக்கின் ீர்கைா?
ெட்ட உதவி றதளவயா?
ஒன்டாாிறயா

மனித உாிளமகள் ெட்டவிதியின் கீழுள்ை மனித உாிளமகளை

இைந்திருக்கும் ஒன்டாாிறயா மக்களுக்கு மனித உாிளமகள் ெட்ட உதவி ளமயம் (Human
Rights Legal Support Centre (“ளமயம்”)) இ வெமான ெட்ட ஆதரளவ வைங்குகின் து.

ஒன்டா ிறயாவில் மனித உாிளமகள்
ஒன்டா ிறயாவின்

மனித

உாிளமகள் அளமப்பு,

மூன்று

றவறுபட்ட

ஏஜன்ெிகைால்

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
ஒன்டா ிறயா மனித உாிளமகள் ெட்டவிதியின் கீழ் பாரபட்ெத்துக்குட்பட்ட

இருப்பதாக நீங்கள் நிளனத்தால்

மக்களுக்கு, மனித உாிளமகள் ெட்ட உதவி ளமயம் ெட்ட உதவிளய வைங்குகின் து..
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எங்களுளடய றெளவகள் பற் ி அ ிவதற்கு எங்கைிடம் www.hrlsc.on.caல் வாருங்கள்.

ஒன்டாறிவயொ மனித உொிடமகள் இணக்கமன் ில் விண்ணப்பங்கள்

எங்களை அளையுங்கள். உங்களுக்கு என்ன நடந்தது (யார், எப்றபாது, என்ன மற்றும்

பூர்த்திசெய்யப்படுவதுடன் தீர்மானம் எடுக்கப்படுகின் து. www.hrto.on.ca


ஆய்வு, கல்ேிய ிவூட்டல் மற்றும் தகொள்டக உருவாக்கம் மூலம் மனித உொிடமகளை

ஒன்டாறிவயொ மனித உொிடமகள் ஆடணக்குழு றமம்படுத்துகின்றது. www.ohrc.on.ca

எங்றக), அந்த நிகழ்வுகள் உங்களை எப்படிப் பாதித்தன மற்றும் எவ்வளகயான
இைப்பீடு, அல் து பாிகாரத்ளத நீங்கள் விரும்புகின் ீர்கள் என்று நீங்கள் எங்களுக்குச்
சொல்

றவண்டும். உங்களுளடய றகாாிக்ளககளுக்கு ஆதரவைிக்கும் ஆவணங்களைச்

றெகாியுங்கள். உங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பளதப் பார்த்த ொட்ெிகள் எவராவது
உள்ைனரா?

பின்வருவன உள்ைடங்க ான இலவச

ஒன்டாறிவயொ மனித உொிடமகள் சட்டேிதி, பின்வருவன
உள்ைடங்க ாக கு ிப்பிட்ட பிாிவுகைில் பாரபட்ெமாகவும்
எதிர்மள யாகவும் நடத்தப்படுவதிலிருந்து உங்களைப்

றவள ;

o

குடியிருப்பு

o

திட்டங்கள்

மனித உாிளமகள் விண்ணப்பசமான்ள த் தாக்கல்செய்வது பற் ிய தகவல்களுக்கு

மனித உொிடமகள் ெட்ட உதவி ளமயம்

எங்களுளடய இணக்கமன் ின் வள த் தைத்ளத www.hrto.caல் பார்ளவயிடுங்கள்.

வைங்குகின் து:

பாதுகாக்க ாம்:
o

ெட்ட மற்றும் ஆதரவுச் றெளவகளை


அல் து

அரச

றெளவகள்

(உ+ம்.

ெட்டவிதியின் கீழ் அடங்குமா

களடகள், உணவகங்கள் றபான் ளவ.

பின்வருவன சதாடர்பான பாரபட்ெம் மற்றும்
சதாந்தரளவத் தடுத்தற

இந்தச் சட்டேிதியின்

றநாக்கமாகும்:
o

உங்களுளடய இனம், நி ம், ேம்சொேளி,
பி ப்பிடம், குடியுொிளம, றதெியம்

o

o

மட்டும் சபாருந்தும்)
o

திருமண நிள

o

குற் ப் பதிவுகள் (றவள வாய்ப்புக்கு மட்டுறம

www.ohrc.on.caல் பார்ளவயிடுங்கள்.

உங்களுளடய சமாைியில் ெட்ட றெளவ

என்பது பற் ிய ஆற ாெளன


உங்களுக்குத் தீர்சவான்ள ப்
சபற்றுத் தருவதில் உதவி



உங்களுளடய றகாாிக்ளகக்கு
விளரவில் நாங்கள் தீர்வு

வகொட்பொடு (மதம்)

அரச உதவி சப ல் (குடியிருப்புச் சூைல்களுக்கு

பாரபட்ெம் பற் ி றமலும் அ ிந்துசகாள்ைா ஆளணக்குழுவின் வள த் தைத்ளத

மனித உாிளமகள்

பாடொள கள், றபாக்குவரத்து அல் து காவல்துள )
o

உங்களுளடய பிரச்ெிளன

எங்கைால் 140 சமாைிகைில் றெளவகளை வைங்க முடியும். எங்களை அளையுங்கள்.
உங்களுக்கு ேிருப்பமொன தமொழியில் உங்களுடன் வபசுவதற்கு நொங்கள் ஏற்பொடு
செய்றவாம்.

எதிர்கா

பாரபட்ெத்ளதத் தளடசெய்தல்

காண ாம்


இணக்கமன்றுக்கான
உங்களுளடய மனித உாிளமகள்

மற்றும் குடும்ப அந்தஸ்து


சபாருந்தும் அத்துடன் கு ித்த நபருக்கு

பண இைப்பீட்ளடப் சபற்றுக்சகாள்வதற்கு ளமயம் உங்களுக்கு உதவிசெய்ய ாம்.

விண்ணப்பத்தில் உதவிசெய்தல்

தீர்வுகளுக்கொன வபச்சுேொர்த்டதகளில் அல் து இணக்கமன்று விொரளணயில் மனித

தீர்வுகளுக்கான

உாிளமகள் ஆதரவு நிள யம் உங்களுக்குச் ெட்டாீதியாக உதவிளய வைங்கும்றபாது,

றபச்சுவார்த்ளதகைில் உங்களைப்

மன்னிப்புக் கிளடத்திருக்க றவண்டும்)

நீங்கள் பாரபட்ெமாக நடத்தப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் அனுபவித்த துன்பங்களுக்கான

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்

ஏளனறயாருக்கும் உதவக்க்கூடிய விளைவுகளை நீங்கள் சபற்றுக்சகாள்வதற்கும்
நாங்கள் உதவிசெய்றவாம். உதாரணம், உங்களுளடய றவள வைங்குநர், நி ப்பிரபு
அல் து றெளவவைங்குநர் பின்வருவனவற்ள ச் செய்ய றவண்டியிருக்க ாம்:

o

வயது

o

வலுவிைப்பு (பு ப்படக்கூடியது அல் து

மத்தியஸ்தம் மற்றும்

பு ப்படாதது)

விொரளணயில் உங்களைப்

பாலியல் அல் து பால் (பொலியல் ஆர்வம்,

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்

பயிற்ெியைித்தல்.

இணக்கமன்றுக் கட்டளைளய

www.hrlsc.on.ca

o

கர்ப்பம், பொலியல் ததொந்தரவு, பொலின
அளடயாைம் / சவைிப்பாடு).





உங்களுளடய இணக்கமன்று

அமுல்படுத்தல்



பாரபட்ெமான நளடமுள களை இல் ாமல் செய்தல்



பாரபட்ெமற் ா நளடமுள களை அமுல்படுத்தல்



மனித உாிளமகள் பற் ிய விடயங்கைில் அளனத்துப் பணியாைார்களுக்கும்

Age



மனித உாிளமகள் றகாாிக்ளக ஒன்று உங்களுக்கு

