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- அகதி பா காப் சட்டம்
(Immigration and Refugee Protection Act/Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) மற் ம்

இ

ஒ

சட்ட ஆவணமல்ல. சட்ட ர்வமான தகவல்க

க்கு, கு வர

ஒ ங்குவிதிகைளப் பார்க்க ம்.
உங்கள் உாிைமகள், கடப்பா கள், உங்கைளத் த த் ைவத்த காரணங்கள் பற்றிய
தகவல்கைள ம், நீங்கள் த ப் க்காவ ல் இ க்கும்ெபா
தகவல்கைள ம் இந்த ஆவணம் உங்க

க்கு உதவக்கூ ய ெபா வான

க்கு வழங்குகிற . உங்கள் த ப் க்காவல் அல்ல

ஆவணத்தில் காணப்ப ம் தகவல்கள் குறித்
ேசைவகள்

உங்க

க்கிய

நீங்கள் ஏதாவ

இந்த

ேகட்டறிய வி ம்பினால், கனடா எல்ைல

கைம (Canada Border Services Agency (CBSA/Agence des services frontaliers du Canada

[ASFC]) அதிகாாி ஒ வாிடம் ேபச வி ம் வதாகத் ெதாிவிக்க ம்.

சட்டம்
நீங்கள் கனடா கு வர -அகதி பா காப் சட்டத் க்கைமய த ப் க்காவ ல் ைவக்கப்பட் ள்ளீர்கள்.
அதற்கான காரணம்: CBSA/ASFC அதிகாாி ஒ வர்:






த த்
த த்




ஒ பாிசீலைனைய ர்த்தி ெசய்வ அவசியம் என் க தினார்;
உங்கள் அைடயாளம் அவ க்கு தி ப்தி அளிக்கவில்ைல;
உங்கைள கனடா க்குள் அ மதிக்கவியலா என் ம், நீங்கள் ெபா மக்க க்கு ஆபத்தானவர்
என் ம், ஒ பாிசீலைனக்கு அல்ல அ மதிவாய்ப் விசாரைணக்கு அல்ல கனடாவி
ந்
அகற்றப்ப வதற்கு அல்ல அகற்றல் கட்டைளக்கு இட் ச்ெசல் ம் விசாரைணக்கு நீங்கள்
ேதாற் ம் வாய்ப் இல்ைல (தப்பிேயா ம் சாத்தியம் உண் ) என் ம் அவர் க தக் காரணம்
இ ந்த ; அல்ல
பா காப் காரணங்க க்காகேவா, மனித உாிைமகைள அல்ல சர்வேதச உாிைமகைள
மீறியதற்காகேவா, க ங்குற்றச் ெசயற்பா , குற்றச்ெசயற்பா அல்ல கூட் க்
குற்றச்ெசயற்பாட் க்காகேவா உங்கைள கனடாவிற்குள் அ மதிக்க இயலா என் அவர்
சந்ேதகிக்க காரணம் இ ந்த .

ைவக்கப்பட்டவர்கைள நடத் ம் விதம் ெதாடர்பான ெகாள்ைக
ைவக்கப்பட்டவர்கைள நடத் ம் விதம்
எல்லா ேவைளகளி ம் நீங்கள்
கண்ணியமாக ம் மாியாைதயாக ம்
நடத்தப்ப
ர்கள்
உங்கள் சட்ட ர்வமான உாிைமகள் குறித்
உங்களிடம் ெதாிவிக்கப்ப ம். உங்கள்
உாிைமகைளக் ைகயாள உங்க க்கு
வாய்ப்பளிக்கப்ப ம். உங்கள் வழக்கின் நிைல
குறித் உங்களிடம் ெதாிவிக்கப்ப ம்.

எல்லா ேவைளகளி ம் நீங்கள்
கண்ணியமாக ம்
மாியாைதயாக ம்
நடத்தப்ப
ர்கள்
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சி வர்கள்


ேவ

வழி எ

ம் இல்ைல என்றால் மட் ேம 18 வய க்கு குைறவான சி வர்கைள

CBSA/ASFC த த்

ைவக்கும். உங்க

க்கு பிள்ைளகள் இ ந்தால், உங்கள் ெசாந்த வழக்கு

விவரங்களின் அ ப்பைடயில் அவர்களின் நன்னலன்கைள CBSA/ASFC கவனமாக க த்தில்
ெகாள் ம். உங்கள் கு ம்பத்தவர்கைள ஒ ங்குெசய்வ உட்பட சி வர்கைளப்
பராமாிப்பதற்கான மாற்ெறா ங்குகள், உங்கள் த ப் க்காவல் நீ க்கக்கூ ய காலப்பகுதி,
உங்கள் பிள்ைளக க்கு ஏற்ற இடவசதி ம் ேசைவக ம் கிைடக்கும் வாய்ப் ேபான்ற
காரணிகைள CBSA/ASFC அதிகாாி கணிப்பி வார்.




CBSA/ASFC கு வர

த ப் நிைலயம் ஒன்றில் உங்க

டன் உங்கள் பிள்ைளகள்

தங்கியி ப்ப அவர்களின் நலன்க க்குச் சிறந்த என்றால், அவர்கள் அதற்கு
அ மதிக்கப்ப வார்கள். அந்த நிைலயத்தில் கு ம்பங்க க்கு றம்பான வசிப்பிடம் உண் .
அங்கு நீங்கள் தங்கியி க்கும் காலப்பகுதிையப் ெபா த் , உங்கள் பிள்ைளக க்கு ஓர் ஆசிாியர்
கிைடப்பார்.
மாகாண அதிகாாிக டன் ெதாடர் ெகாள்ளப்படலாம். உங்கள் பிள்ைள, மாகாண சி வர் நல
ேசைவயகத்தின் பராமாிப்பி ம் இடப்படலாம். இடப்பட்டால், உங்கள் பிள்ைள உங்கைள வந்
சந்திப்பதற்கு ஒ ங்கு ெசய்யப்படலாம்.

த ப் க்காவல் வசதிகள்


த ல் நீங்கள் CBSA/ASFC அ

வலகம், அல்ல

ைழ

எல்ைலக் கடைவ, விமான நிைலயம் ேபான்றவற்றில்) த த்


அதன் பின்னர் நீங்கள் CBSA/ASFC கு வர

ைற ஒன்றில் (தைர அல்ல

கடல்

ைவக்கப்படலாம்.

த ப் நிைலயம் ஒன்றில் (ெலவால், கி ெபக்;

ெடாரன்ேடா, ஒன்டாாிேயா; வான்கூவர், பிாிட் ஷ் ெகாலம்பியா) அல்ல ஒ மாகாண மறியல்
நிைலயத்தில் த த் ைவக்கப்படலாம். எத்தைகய நிைலயங்கள் கிைடக்கின்றன, அங்ேக நீங்கள்
உங்க க்கு அல்ல பிற க்கு எவ்வள ஆபத்ைத அல்ல அதற்கான சாத்தியத்ைத
ஏற்ப த்தக்கூ யவர் என்
ைவக்கப்ப

CBSA/ASFC க

ர்ர்கள் என்ப

கிறேதா, அைத ைவத்ேத நீங்கள் எங்ேக த த்

தீர்மானிக்கப்ப ம்.



CBSA/ASFC ைமயங்களில் ஆண்கள், ெபண்கள், கு ம்பங்கள் தங்க இய

ம். சில ேவைளகளில்



ஒ கு ம்பம் த த் ைவக்கப்பட்டால், பிள்ைளகள் ஒ ெபற்றா டன் றம்பான பிாிவில்
இடப்படலாம். கு ம்பத்தவர்கள் தங்கியி க்கும் காலத்தில் ஒ வைர ஒ வர் சந்திக்க ஒ ங்கு
ெசய்யப்ப ம்.
பத்திரமான, பா காப்பான சூழ்நிைலயில் நீங்கள் த த் ைவக்கப்ப வைத உ தி ெசய்வ
CBSA/ASFC யின் ெபா ப் .




உங்கள் அந்தரங்கம் மதிக்கப்ப ம்
உங்கள் உடல், உணர் , ஆன்மீகம் சார்ந்த ேதைவகைள உங்கள் பண்பாட் க்கு ஏற்ப
நிைறேவற்ற நியாயமான யற்சி எ க்கப்ப ம்.
 த ப் க்காவல் நிைலைமகள் பற்றிய உங்கள்

உங்கள் அந்தரங்கம்
மதிக்கப்ப ம்

க த் ைரகைள CBSA/ASFC வரேவற்கிற
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உங்கள் உாிைமகள்






உங்க க்கு அ கைத இ ந்தால், உங்கள்
உங்க க்கு அ கைத
ெசாந்தச் ெசலவில் ஒ சட்ட ைரஞைர உங்கள்
பிரதிநிதியாக அமர்த்திக்ெகாள் ம் உாிைம
இ ந்தால்ÖÊஉங்கள் ெசாந்தச்
அல்ல சட்ட உதவிக்ெகாைட ெப ம் உாிைம
ெசலவில் ஒ சட்ட ைரஞைர
உங்க க்கு உள்ள . உங்க க்கு கிைடக்கும்
உங்கள் பிரதிநிதியாக
சட்ட உதவிக்ெகாைடச் ேசைவகள் குறித்
ேதைவயான தகவல்கள் உங்க க்கு
அமர்த்திக்ெகாள் ம் உாிைம
வழங்கப்ப ம். உங்கள் பிரதிநிதியாக ஒ
அல்ல சட்ட உதவிக்ெகாைட
நண்பைரேயா, ஓர் அைமப்பின் அல்ல
ெப ம் உாிைம உங்க க்கு
சங்கத்தின் உ ப்பினைரேயா நீங்கள்
உள்ள Ø
நியமிக்கலாம்.
உங்கைள த த் ைவத்த காரணத்ைத
அறிந் க்ெகாள் ம் உாிைம உங்க க்கு உள்ள .
உங்கள் தரகத்ைத அல்ல உங்கள் நாட் ன் தரக பிரதிநிதி ஒ வைர உங்கள்
ேவண் ேகாளின் ேபாில் ெதாடர் ெகாள் ம் உாிைம உங்க க்கு உள்ள .
உங்கள் தரக பிரதிநிதி ஒ வ டன் ெதாடர் க்ெகாள்ளப்ப வைத நீங்கள் வி ம்பவில்ைல
என்றால், உங்கைளத் த த் ைவத்த தகவைல கனடாவில் உள்ள அகதிக க்கான ஐக்கிய
நா கள் உயர் ஆைணயர் (United Nations High Commissioner for Refugees / HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés) அ





வலகத்திடம் ெதாிவிக்கும்ப

நீங்கள்

ேகட் க்ெகாள்ளலாம்.
நடப க்ைககள் (த ப் க்காவல் மீள்ேநாக்குகள், கு வர விசாரைணகள் ேபான்றைவ)
நைடெப ம் ெமாழி உங்க க்குப் ாியவில்ைல அல்ல உங்களால் அம்ெமாழியில் ேபச
யா என்றால், ஒ ெமாழிப்ெபயர்ப்பாளாின் உதவிையப் ெபற் க்ெகாள்ள உங்க க்கு
உாிைம உண் .
நீங்கள் 18 வய க்கு குைறவான இளவல் என்றால் அல்ல

கு வர

– அகதிச் சைபக்குாிய

(Immigration and Refugee Board [IRB] / Commission de l'immigration et du statut de réfugié
[CISR]) கு வர ப் பகுதியின

அபிப்பிராயத்தின்ப

இந்நடப க்ைககளின் தன்ைமையப்

ாிந் க்ெகாள் ம் ஆற்றல் அற்றவர் என்றால், இந்நடப க்ைககளில் உங்க
உதவ ஒ குறிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அமர்த்தப்படலாம்.

க்கு வழிகாட்

உங்கள் தரகத்ைத அல்ல உங்கள் நாட் ன் தரக
பிரதிநிதி ஒ வைர உங்கள் ேவண் ேகாளின் ேபாில்
ெதாடர் ெகாள் ம் உாிைம உங்க க்கு உள்ள Ø

4

ெபா வான தகவல்கள்
ச

க உதவி

உள் ர் ச க அல்ல சமய அைமப் கள் ேபான்ற அரசு சாரா அைமப் களின் உ ப்பினர்கள்
உங்கைள வந் சந்தித் உதவலாம். உங்க க்குப் பயன்ப ம் தகவல்கைள அவர்கள் உங்க க்கு
வழங்கலாம். நீங்கள் வி ம்பினால், உங்கள் நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்க டன் அல்ல உங்கள் ெமாழிையப்
ேபசுேவா டன் உங்கைளத் ெதாடர் ப த்த அவர்கள் யலலாம். அத்தைகய ேசைவகள் எல்லா
ைமயங்களி

ம் கிைடக்காமல் ேபாகலாம். நீங்கள் CBSA/ASFC அதிகாாிகளிடம் தகவ

ேகட்கலாம். ேமற்ப

அைமப் களின் பட் யல் ஒன்ைற அவர்களால் வழங்க

ம் உதவி ம்

ம்.

ம த் வ உதவி
நீங்கள் எப்ெபா தாவ (உடலளவிேலா உள்ளத்தளவிேலா) சுக னப்பட் , ம த் வைரப் பார்ர்க்க
ேவண் யி ந்தால், உடன யாக நிைலயப் பணியாளர்களிடம் அதைனத் ெதாிவிக்க ம். நீங்கள் ஏதாவ
ம ந் உட்ெகாள்பவர் என்றால் அல்ல உங்களக்கு (உடலளவிேலா உள்ளத்தளவிேலா) சுக னம்
இ ந்தால், உங்கைள இந்நிைலயத்தில் அ மதிக்கும் ெபா ேத பணியாளர்களிடம் அதைனத்
ெதாிவிக்க ம். ம த் வரால் உங்கள் ம ந் வைக பாிசீ க்கப்ப ம். ம த் வர் அறி
த்தியவா
உங்க க்கு ம ந் ெகா க்கப்ப ம்.

பயணப்ெபாதிகள், ைகவச உைடைமகள்
நீங்கள் வந்தைட ம் ெபா
உங்கள் ைகத்ெதாைலேபசி, பயணப்ெபாதிகள், நைககள், பணம்,
ம ந் வைக உட்பட உங்கள் ைகவசம் உள்ள ெபா ட்கள் மற் ம் நீங்கள் ைவத்தி க்கும் ஏைனய
ெபா ட்கள் அைனத்ைத ம் பத்திரப்ப த்தி ைவத்தி ப்பதற்காக பா காப் அதிகாாிகளிடம் நீங்கள்
ெகா க்க ேவண் யி க்கும். பா காப் அதிகாாிகளிடம் ேவண் ேகாள் வி த் உங்கள் ெபா ட்கைள
நீங்கள் நியாயமானள ைகயாளலாம். கத்திகள் ேபான்ற ஆபத்தான ெபா ட்கள், ஆ தங்களாகப்
பயன்ப த்தக்கூ ய ெபா ட்கள், ஆட்களின் பா காப் க்கு ஆபத் ஏற்ப த்தக்கூ ய ெபா ட்கள்
அகற்றப்பட் , ஒழிக்கப்ப ம்.

உண
ம த் வ, பல்நல, அல்ல

ேவ

காரணங்க

CBSA/ASFC அதிகாாியிடம் அல்ல

க்காக உங்க

காவலாிடம் அல்ல

க்கு விேசட உண

ேதைவப்பட்டால்,

நிைலயத்தில் உள்ள ேவெறா வாிடம்

ெதாிவிக்க ம். உங்கள் உண த் ேதைவகைள நிைறேவற்ற விேசட ஒ ங்கு ெசய்யலாம்.

சந்திப்பவர்கள்






ஒவ்ெவா நிைலயத் க்கும் உாிய விதிகைளப் ெபா த் சந்திக்கும் ேநரங்க ம், சந்திக்க
அ மதிக்கப்ப ேவாாின் எண்ணிக்ைக ம் ேவ படலாம்.
சந்திக்கும் பகுதியில் மாத்திரேம சந்திப் இடம்ெப ம்
நிைலயத்தின் வழைமயான சந்திப் ேநரங்களில் சட்ட ைரஞர் அல்ல நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி ஒ வர்
சந்திக்க அ மதிக்கப்ப வார். ேமற்ப சந்திப் ேநரங்க க்குப் பின்னர் நிைலய காைமயின்
அ மதி டன் மாத்திரேம சந்திக்க அ மதிக்கப்ப ம். அவர்களின்
உங்கள் வழக்கு விபரங்கைளப்
ெபா த்த .
சந்திக்கும் பகுதி இல்லாத நிைலயங்களில் சட்ட ைரஞர்க க்கும், தக அதிகாாிக க்கும் மாத்திரேம
விேசட ஒ ங்கு ெசய்யப்ப ம்.
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ெதாைலேபசி

குறிப்பிட்ட இடங்களி ம் ேநரங்களி ம் உள் ர் ெதாைலேபசி அைழப் கைள நீங்கள்
ெசய் ெகாள்ளலாம். கிைடக்கும் ெதாைலேபசிகைள பலர் பயன்ப த்த வி ம்பினால், உங்கள் ேநரம்
மட் ப்ப த்தப்படலாம். ெதாைலேபசி பயன்ப த்த உங்க க்கு உதவி ேதைவப்பட்டால், நிைலயப்
பணியாளர்களின் உதவிைய நாட ம். நீங்கள் சர்வேதச ெதாைலேபசி அைழப் ேமற்ெகாள்ள
ேவண் யி ந்தால், அறி
த் ைரக க்கு உள் ர் அதிகாாி ஒ வ டன் கைதக்க ம்.

க தங்கள்




சில நிைலயங்களில் நீங்கள் க தம் அ ப்ப ம் ெபற ம் அ மதிக்கப்ப
ர்கள்.
நீங்கள் அ ப் ம் க தங்க ம் ெப ம் க தங்க ம் பிாித் ப் பார்க்கப்படலாம்.
அ ப்பப்ப ம் க தங்க ம், நீதிமன்றங்களி
ந் அல்ல உங்கள் சட்ட ைரஞாிடமி ந்
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் க தங்க ம் உங்கள் ன்னிைலயில் மாத்திரேம திறந் பார்க்கப்ப ம்.

ைறப்பா கள்
உங்கள் த ப் க்காவல் அம்சம் எைதப் பற்றி ம் ஒ

CBSA/ASFC அதிகாாி டன் நீங்கள் கைதக்க

வி ம்பினால், நிைலயக் காவலர் ஒ வாிடம் அல்ல

ேவெறா

CBSA/ASFC அதிகாாி இயன்றள

விைரவாக உங்கள்

ைறப்பாட்ைட ஆராய்வார்.

ேபாக்குவரத்
உங்கைள ஏற்றிச்ெசல் ம்ெபா
அல்ல
இந்நிைலயத் க்கு ெவளிேய இடம்ெப ம் நடப க்ைக
எதற்கும் நீங்கள் ேதாற் ம்ெபா

CBSA/ASFC அல்ல

பா காப் அதிகாாி உங்கைளச் ேசாதைனயி வார். அவர்
உங்க க்கு விலங்கிடலாம். மாற் த்திறனாளிகள்,
திேயார், இளம் பிள்ைளகள், கர்ப்பிணிக க்கு
விதிவிலக்கு அளிக்கப்படலாம்.

தீப்பற்றினால்

பணியாளாிடம் ெதாிவிக்க ம்.

உங்கள் த ப் க்காவல்
அம்சம் எைதப் பற்றி ம் ஒ
CBSA/ASFC அதிகாாி டன்
நீங்கள் கைதக்க
வி ம்பினால்ÖÊநிைலயக்
காவலர் ஒ வாிடம் அல்ல
ேவெறா பணியாளாிடம்
ெதாிவிக்க ம்Ø

உங்க க்கு எப்ெபா தாவ
ைக மணத்தால் அல்ல
நீங்கள் தீப்பற்றக் கண்டால், உடன யாகப்
பணியாளர்களிடம் ெதாிவிக்க ம். உங்கள் அைறயில் தீப்பற்றினால், உடன யாக கடைமயாற் ம்
காவலர்களிடம் ெதாிவிக்க ம். நீங்கள் கட் டத்ைத விட் ப் பத்திரமாக ெவளிேய ம் வண்ணம் அைமதி
காத் , காவலர்கள் அறி
த்தியவா ெசயற்பட ம்.
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பிற தகவல்கள்

ஒவ்ெவா நிைலயத்தின் விதிக ம் எல்ேலாைர ம் பத்திரமாகப் பா காக்கும் ேநாக்கம் ெகாண்டைவ.
அவ்விதிகைள நீங்கள் பின்பற்
ர்கள் என் எதிர்பார்க்கப்ப கிற . உைடைமக க்கு ேசதம்
விைளவிப்ப உட்பட சீர்குைலப் நடத்ைத சகிக்கப்படமாட்டா . அவ்வித நடத்ைதயின் ெப ேபறாக
நீங்கள் தனிைமப்ப த்தப்படலாம் அல்ல இன் ம் பா காப்பான த ப் க்காவல் நிைலயத் க்கு
மாற்றப்படலாம்.
உங்கள் வழக்ைக நடத் வதற்காக சில தகவல்கைள உ திப்ப த் ம்ப

ம் CBSA/ASFC அதிகாாிகள்

உங்கைளக் ேகட்கலாம்.
நீங்கள் ேவ

ஏதாவ

ேகட்டறிய வி ம்பினால், நிலையப் பணியாளர் அல்ல

CBSA/ASFC அதிகாாி

ஒ வாிடம் ேகட்க ம்.

த ப் க்காவல் ெதாடரல் அல்ல
"குறிக்கப்படாத" வர க
ெதாடர்ந்

த த்

தணிக்கலாம் என்

வி வித்தல்

கள்

க்கான த ப் க்காவல் மீள்ேநாக்கு

ைவத்தி க்க காரணம் இல்ைல என்

அல்ல

CBSA/ASFC அதிகாாி ஒ வர் க தினால்,

பிைண ெச
தலாவ

த்தி பிரச்சைனைய

த ப் க்காவல் மீள்ேநாக்கிற்கு

ன்னேர நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்படலாம்.


நாற்பத்தி எட் (48) மணித்தியாலங்க க்குள் (அல்ல அதற்கு பிறகு இயன்றள
விைரவாக), கு வர -அகதி சைபயின் கு வர ப் பகுதி உங்கள் த ப் க்காவைல மீள்ேநாக்கும்.
கு வர ப் பகுதிையச் ேசர்ந்த தீர்மானிப்பாளர் ("உ ப்பினர்") CBSA/ASFCஐ சாரா



சுதந்திரமாகச் ெசயற்ப பவர்.
ஏ (7) நாட்கள் - நீங்கள் ெதாடர்ந் ம் த த்

ைவக்கப்பட்டால், அ த்த ஏ

நாட்க

க்குள்

IRB/CISR உங்கள் வழக்ைக மீள்ேநாக்கும்.


ப்ப
நாட்க






(30) நாட்க
க்கு ஒ

க்கு ஒ

தடைவயாவ

தடைவ - ஏ

நாள் மீள்ேநாக்கின் பின்னர் குைறந்த
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IRB/CISR உங்கள் வழக்ைக மீள்ேநாக்கும்.

ஒவ்ெவா மீள்ேநாக்கிற்கும் நீங்கள் ச கமளிக்க ேவண் ம்
உங்க க்கு ஒ சட்ட ைரஞர் அல்ல குறிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி இ ந்தால், உங்கள் கு வர
நடப க்ைககள் அைனத் க்கும் அவர் வ ைக த வதற்குத் ேதைவயான ஒ ங்குகைள
ேமற்ெகாள் ம்ப விதந் ைரக்கிேறாம்.
திய விவரங்களின் அ ப்பைடயில் உங்கள் வழக்ைக ன்கூட் ேய மீள்ேநாக்கும்ப
ேவண் ேகாள் வி க்க நியாயம் இ ந்தால், அவ்வா மீள்ேநாக்கும்ப உங்கள் அ த்த
மீள்ேநாக்கிற்ெகனக் குறிக்கப்பட்ட திகதிக்கு ன்னர் எந்த ேவைளயி ம் நீங்கள் ேகட்கலாம்.
அந்த ேவண் ேகாள் எ த்தில் IRB/CISR-ன் கு வர ப் பகுதிக்கு வி க்கப்பட ேவண் ம்.
உங்கைள ேவண் ேகாைள ஏற் க்ெகாள்வதா இல்ைலயா என்பைத அவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள்.
ேவண் ேகாளின் பிரதி ஒன்

CBSA/ASFC-கு ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.
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த ப் க்காவ

ந்

வி தைல

மீள்ேநாக்கின் பின்னர் IRB/CISR-ன் கு வர ப் பகுதி உ ப்பினர் ஒ வர், நீங்கள் ெதாடர்ந் ம் த த்
ைவக்கப்பட ேவண் ம் அல்ல

த ப் க் காவ

ந்

வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்

உத்தரவி வார். உங்கைள வி தைல ெசய்வதற்கு IRB/CISR நிபந்தைனகள் விதிக்கலாம். அவற் ள்
பின்வ வன அடங்கலாம்:




ஒ ைவப் த்ெதாைக: த ப் க்காவ
ந் வி தைலயாவதற்கான நிபந்தைனக க்கு நீங்கள்
அைமந்ெதா குவைத உ திப்ப த் வதற்காக இப்பணத்ெதாைக ெச த்தப்ப ம். உங்கள்
வி தைலக்கான நிபந்தைனகள் அைனத் ம் நிைறேவற்றப்பட்டால், உங்கள் வழக்கு
வைடந் ஆ
தல் எட் கிழைமக க்குள் ைவப் த்ெதாைக தி ப்பிச் ெச த்தப்ப வ
வழக்கம்.
ஓர் உத்தரவாதம்: இதற்கு ைவப் த்ெதாைக எ
ம் ேதைவயில்ைல. உங்கள் வி தைலக்கான
நிபந்தைனக க்கு நீங்கள் அைமந்ெதா காவிட்டல், (கன ய பிரைசயாக அல்ல கனடாவில்
நிரத்தர வாசியாக விளங்க ேவண் ய) உத்தரவாதி ஒ பணத்ெதாைகையச் ெச த் வதாக
வாக்கு தி அளிப்பார்.

உங்க க்கு ஓர் உத்தரவாதி இ க்கிறார் என்றால், உங்கள் கு வர வழக்கு
வைடய ன்னர்,
அவ ைடய சட்ட ர்வமான கடப்பா களி
ந் அவைர வி விக்கும் வழக்கம் இல்ைல.

நிபந்தைனகைள மீ தல்:
உங்கள் வி தைலக்கான நிபந்தைன எதற்கும் நீங்கள் அைமந்ெதா கத் தவறினால், உங்கள் உத்தரவாதி
ெச த்திய அல்ல வாக்கு தியளித்த பணத்ெதாைகைய இழக்க ேநரலாம். அத் டன்/அல்ல நீங்கள்
மீண் ம் த த் ைவக்கப்படலாம்.
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