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த�ப்� ம�ஆய்� �சாரைணகள் பற்� நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள 
ேவண்�ய� என்ன? 

��ேயற்றக் காரணங்க�க்காக நீங்கள் கனடா எல்ைலச ்ேசைவ �கைமயால் (CBSA) த�த்� 
ைவக்கப்பட்��ந்தால், கனடா�ன் ��வர� மற்�ம் அக�கள் வாரியத்�ன் (IRB) ��வர�ப் 
�ரி�க்� �ன்பாக நீங்கள் த�ப்� ம�ஆய்� �சாரைணைய நடத்த ெப��ரக்ள். த�ப்� 
ம�ஆய்� ெசயல்�ைற மற்�ம் என்ன எ�ரப்ாரக்்கலாம் என்பைதப் �ரிந்�ெகாள்ள 
�ன்வ�ம் தகவல்கள் உங்க�க்� உத�ம். 

நீங்கள் த�த்� ைவக்கப்பட்ட �ற� என்ன நடக்�ம்: 

1. CBSA உங்கைளத் த�த்� ைவக்�ம் ேபா�, அ� IRB இன் ��வர�ப் �ரி�க்�த்
ெதரி�க்க ேவண்�ம்.

2. நீங்கள் த�த்� ைவக்கப்பட்ட 48 மணி ேநரத்�ற்�ள் அல்ல� ��ந்தவைர �ைர�ல்
த�ப்� ம�ஆய்� �சாரைணக்� உங்க�க்� உரிைம உள்ள�. இந்த �சாரைண
நைடெப�ம் �ன் CBSA உங்கைள ���க்கலாம். CBSA உங்கைள ���க்க�ல்ைல
என்றால், IRB இன் ��வர� �ரி� த�ப்� ம�ஆய்� �சாரைணைய நடத்�ம்.

3. உங்கள் �சாரைண எப்ேபா�, எங்� நைடெப�ம் என்� உங்க�க்� அ��ப்ைபப் 
ெப��ரக்ள்.

4. உங்கள் �சாரைண�ல் CBSA ஆதாரமாகப் பயன்ப�த்த ��ம்�ம் ஆவணங்களின் 
நகல்கைள�ம் நீங்கள் ெப��ரக்ள்.

5. உங்கள் �சாரைண காெணாளி மாநா� �லமாகேவா, ெதாைலேப� �லமாகேவா
அல்ல� ேநரிேலா நைடெபறலாம்.

6. உங்கள் �சாரைணக்� தைலைம தாங்�ம் நபர ்- ஒ� உ�ப்�னர ்என்�
��ப்�டப்ப�பவர ்- நீங்கள் ���க்கப்ப��ரக்ளா அல்ல� காவ�ல் இ�ப்�ரக்ளா
என்பைத ��� ெசய்வார.்

நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்: அைனத்� IRB �சாரைணக�ம் ெமய்நிகர ்
�சாரைணகளாக �ட்ட�டப்பட்�ள்ளன. இ�ப்��ம், நீங்கள் ேநரில் ேகட்கலாம். யாராவ� 
உங்கைளப் �ர�நி�த்�வப்ப�த்�னால், அவரக்ள் எ�த்�ப்�ரவ்மாக ேகாரிக்ைகைய 
ைவக்க ேவண்�ம். நீங்கள் ேகாரிக்ைகைய எ�தலாம் அல்ல� வாய்வ�யாக ெசய்யலாம். 

த�ப்� ம�ப்பாய்�களில் IRB இன் பங்� என்ன? 

IRB இன் ��வர�ப் �ரி�ன் உ�ப்�னர ்உங்கள் வழக்ைகக் ேகட்�, நீங்கள் 
���க்கப்ப��ரக்ளா அல்ல� காவ�ல் இ�ப்�ரக்ளா என்பைதத் �ரம்ானிப்பார.் IRB ஒ� 
நீ�மன்றம் ேபான்ற�, ஆனால் �ைறவான �ைறயான�. இ� சட்டப்�ரவ்மாக கட்�ப்ப�ம் 
���கைள எ�க்�ற�. 

நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்: நீங்கள் ���க்கப்ப��ரக்ளா அல்ல� 
த�ப்�க்காவ�ல் இ�ப்�ரக்ளா என்பைத �ரம்ானிப்பவர ்��வர� �ரி� உ�ப்�னர,் 
உ�ப்�னர ்என்�ம் அைழக்கப்ப��றார.் 

த�ப்� ம�ப்பாய்�களில் CBSA இன் பங்� என்ன? 

CBSA �ர�நி� உங்கள் த�ப்� ம�ப்பாய்�ல் பங்ேகற்� நீங்கள் ஏன் த�த்� 
ைவக்கப்பட்�ரக்ள் என்பைத �ளக்�வார.் CBSA �ர�நி� ஆதாரங்கைள �ன்ைவப்பார.் 
நீங்கள் காவ�ல் இ�க்க ேவண்�ம் என்� �ர�நி� வா�டலாம் அல்ல� உங்கைள 
���க்க பரிந்�ைரக்கலாம். 
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நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்: CBSA �ர�நி� அைமசச்ரின் �ர�நி� அல்ல� 
அைமசச்ரின் ஆேலாசகர ்என்�ம் அைழக்கப்ப��றார.் 

உங்கைளப் �ர�நி�த்�வப்ப�த்த ஒ�வைர நீங்கள் நிய�க்கலாம் 

உங்கள் �சாரைண�ல் உங்கைளப் �ர�நி�த்�வப்ப�த்த ���ம் என்றா�ம், உங்க�க்� 
உதவ ஆேலாசகைர நீங்கள் நிய�க்க ��ம்பலாம். ஆேலாசகர ்ஒ� வழக்க�ஞராகேவா 
அல்ல� ப�� ெசய்யப்பட்ட ��வர� ஆேலாசகராகேவா இ�க்கலாம். நீங்கள் ��ெபக்�ல் 
இ�ந்தால், ஆேலாசகர ்ேநாட்டரியாக�ம் இ�க்கலாம். உங்கள் ஆேலாசைனக்� பணம் 
ெச�த்�வதற்� நீங்கள் ெபா�ப்�. 

ஆேலாசைனக்� பணம் ெச�த்த உங்களிடம் ேபா�மான பணம் இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் 
இலவச சட்ட உத�ையப் ெபறலாம். �ல மாகாணங்கள் மற்�ம் �ரேதசங்கள் த���ள்ள 
நபரக்�க்� இலவச சட்ட உத�ைய வழங்��ன்றன. �லம்ெபயரந்்ேதார ்மற்�ம் 
அக�க�க்� உத�ம் �ல ச�கம் அல்ல� மத அைமப்�க�ம் உங்க�க்� உதவக்��ம். 
சட்ட உத� அல்ல� �ற ஆேலாசகைர ெதாடர�் ெகாள்ள உங்க�க்� உதவ, நீங்கள் எங்� 
த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ளீரக்ள் என்� ஒ� அ�காரி�டம் ேக�ங்கள். ஆேலாசகைர 
நிய�க்க அல்ல� யாேர�ம் உங்க�க்� உத� ெசய்ய நீங்கள் ��� ெசய்தால், ��ய 
�ைர�ல் அைதச ்ெசய்ய ேவண்�ம். 

ஒ� நண்பர ்அல்ல� ��ம்ப உ�ப்�னர ்அவரக்ளின் உத�க்� பணம் ெபற�ல்ைல என்றால்
உங்கள் ஆேலாசகராக�ம் ெசயல்படலாம். 

நீங்கள் த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ளதற்கான சாத்�யமான காரணங்கள் 

CBSA �ர�நி�, ��வர� �ரி� உ�ப்�னரிடம், �ன்வ�ம் �ழ்நிைலகளில் ஏேத�ம் ஒன்� 
உங்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் என்� CBSA நம்�னால், உங்கைளத் த�த்� ைவக்�ம்ப� 
ேகட்கலாம்: 

நீங்கள் ெபா�மக்க�க்� ஆபத்ைத ஏற்ப�த்த வாய்ப்�ள்ள� 

அதன் நிைலப்பாட்ைட ஆதரிக்க, CBSA உங்கள் வாழ்க்ைக���ந்� உதாரணங்கைளத் 
தரலாம்: 

• ஒ� �ற்ற�யல் அைமப்�டன் ெதாடர�்

• பா�யல் �ற்றங்கள், �ல ேபாைதப்ெபா�ள் ெதாடரப்ான �ற்றங்கள் அல்ல�
வன்�ைற அல்ல� ஆ�தங்கள் சம்பந்தப்படட் �ற்றங்க�க்கான �ற்ற�யல்
தண்டைனகள் அல்ல� நி�ைவ�ல் உள்ள �ற்றசச்ாட்�கள்

• நீங்கள் ஆபத்தானவராகக் க�தப்பட ேவண்�ம் என்ற �ற்ைற ஆதரிக்�ம் எந்தெவா�
நடத்ைத, ெசயல்பா�கள் மற்�ம் நிகழ்�கள்

நீங்கள் ஏன் ஆபத்�ல் இல்ைல என்பைத உ�ப்�ன�க்�க் காட்ட உங்கள் ெசாந்த 
ஆதாரங்கைள�ம் வாதங்கைள�ம் வழங்கலாம். 

ஒ�ேவைள நீங்கள் ��ேயற்ற �சாரைணக்காகேவா அல்ல� கனடா�ல் இ�ந்� 
அகற்�வதற்காகேவா ேதான்ற மாட்�ரக்ள் 

அதன் நிைலப்பாட்ைட ஆதரிக்க, CBSA நீங்கள் �ன்வ�ம் ேநரங்களின் உதாரணங்கைளக் 
ெகா�க்கலாம்: 

• ��வர� அல்ல� நீ�மன்ற �ஷயங்க�க்காக ஆஜராக�ல்ைல

• நிபந்தைனகைள �ன்பற்ற�ல்ைல
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• சட்ட�ேராதமாக ஒ� நாட்�ல் �ைழந்தார ்

• காவ�ல் இ�ந்� தப்�னார ்

அவ்வா� ேகட்கப்ப�ம்ேபா� நீங்கள் ேதான்��ரக்ள் என்பைத உ�ப்�ன�க்�க் 
காட்�வதற்� உங்கள் ெசாந்த ஆதாரங்கைள�ம் வாதங்கைள�ம் வழங்கலாம். 

உங்கள் அைடயாளம் நி�வப்பட�ல்ைல ஆனால் இ�க்கலாம் 

நீங்கள் அைடயாள ஆவணங்கள் இல்லாமல் அல்ல� உண்ைமயானதாக இல்லாத அைடயாள 
ஆவணங்க�டன் கனடா�ற்� வந்��க்கலாம். CBSA ஆல் உங்கள் அைடயாளத்ைத 
உ��ப்ப�த்த ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் அைடயாளத்ைத நி�வ CBSA க்� நீங்கள் உதவ ேவண்�ம்.உங்கள் அைடயாள 
ஆவணங்கைளப் ெபற �யற்�ப்பதன் �ல�ம், CBSA உங்கள் அைடயாளத்ைத நி�வ உத�ம் 
தகவைல வழங்�வதன் �ல�ம் இைதச ்ெசய்யலாம். 

��வர� �ரி� உ�ப்�னர,் CBSA இன் �யற்�கள் மற்�ம் உங்கள் அைடயாளத்ைத 
நி��ப்ப�ல் CBSA உடனான உங்கள் ஒத்�ைழப்ைபக் க�த்�ல் ெகாள்வார,் உங்கள் 
த�ப்�க்காவைலத் ெதாடர அல்ல� உங்கைள ���க்க உத்தர�ட ேவண்�ம். 

பா�காப்� காரணங்க�க்காக அல்ல� மனித அல்ல� சர்வேதச உரிைமகள் �றல், 
க�ைமயான �ற்ற�யல், �ற்ற�யல் அல்ல� ஒ�ங்கைமக்கப்பட்ட �ற்ற�யல் 
ஆ�யவற்�ன் காரணமாக நீங்கள் கனடா�ல் அ�ம�க்கப்படாமல் இ�க்கலாம் 

இந்தக் காரணங்களில் ஒன்�ன் காரணமாக நீங்கள் அ�ம�க்கப்பட ��யாதவரா 
என்பைதக் கண்ட�ய அவரக்ள் என்ன நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்�றாரக்ள் என்பைத 
CBSA �ளக்�ம். இந்நிைல�ல், ��வர� �ரி� உ�ப்�னர ்��எஸ்ஏக்� நியாயமான 
சந்ேதகம் உள்ளதா என்பைத மட்�ேம பரி��க்க ���ம் மற்�ம் அைத �சாரிக்க 
ேதைவயான நடவ�க்ைககைள எ�க்�ற�. 

�க்�யமான�: CBSA �ர�நி� ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேக�ங்கள். உங்க�க்� ஏதாவ� 
�ரிய�ல்ைல என்றால், �ளக்கம் ேகட்க�ம். 

த�ப்� ம�ப்பாய்�ல் க�த்�ல் ெகாள்ளப்ப�ம் �ற காரணிகள் 

உ�ப்�னர ்உங்கள் த�ப்�க்காவ�க்கான காரணங்கைளக் க�த்�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்
ேம�ம்: 

• நீங்கள் எவ்வள� காலம் காவ�ல் இ�ந்�ரக்ள்

• நீங்கள் ���க்கப்படா�ட்டால் எவ்வள� காலம் த�ப்�க்காவல் ெதாடரலாம் 

• நீங்கள் அல்ல� CBSA ஏேத�ம் �வரிக்க ��யாத தாமதத்ைத ஏற்ப�த்���ந்தால்

• த�ப்�க்காவ�க்� ஏேத�ம் மாற்� உள்ள�

• ேநர�யாக பா�க்கப்பட்ட �ழந்ைத�ன் நலன்கள்

உ�ப்�னர ்க�த்�ல் ெகாள்ள இந்தக் காரணிகளில் ஏேத�ம் ஒன்ைறப் பற்�ய 
ஆதாரங்கைள�ம் வாதங்கைள�ம் நீங்கள் �ன்ைவக்கலாம். 

த�ப்� ம�ப்பாய்�ல் என்ன நடக்�ற� 

1. உ�ப்�னர ்அைனவைர�ம் அ��கப்ப�த்� என்ன நடக்கப் ேபா�ற� என்பைத
�ளக்�த் ெதாடங்�வார.் உங்க�க்� �ெரஞ்� அல்ல� ஆங்�லம் �ரிய�ல்ைல
என்றால், உங்க�க்காக ெமா�ெபயரப்்பதற்காக ஒ� ெமா�ெபயரப்்பாளர்
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�சாரைணக்� வ�வார.் உங்கள் �சாரைண�ல் ெமா�ெபயரப்்பாளர ்இ�ந்தால், 
நீங்கள் ஒ�வைரெயா�வர ்�ரிந்�ெகாள்��ரக்ளா என்பைத உ�ப்�னர ்
சரிபாரப்்பார.் 

�க்�யமான�: உங்க�க்� ஒ� ெமா�ெபயரப்்பாளர ்ேதைவப்பட்டால், யா�ம் 
இல்ைல என்றால், உடன�யாக உ�ப்�னரிடம் ெசால்�ங்கள். 

2. CBSA �ர�நி� நீங்கள் ஏன் த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ளீரக்ள் (த�க்கப்ப�வதற்கான
காரணங்கள்) மற்�ம் அவரக்ளின் நிைலப்பாட்ைட ஆதரிக்�ம் ஆதாரங்கள் மற்�ம்
வாதங்கைள �ன்ைவப்பார.் த�ப்�க்காவ�க்� ஒன்�க்� ேமற்பட்ட காரணங்கைளக் 
�றலாம்.

3. உங்க�க்�ம் உங்கள் ஆேலாசக�க்�ம் ப�லளிக்க�ம், உங்கள் ஆதாரங்கள் மற்�ம்
வாதங்கைள �ன்ைவக்க�ம், ேகள்�கைளக் ேகட்க�ம் ஒ� வாய்ப்� வழங்கப்ப�ம்.

4. நீங்கள் அல்ல� உங்கள் ஆேலாசகர ்��யதற்� ப�லளிக்க CBSA �ர�நி�
அ�ம�க்கப்படலாம்.

5. �சாரைண�ல் தகவல்கைள வழங்�வதற்� சாட�்கள் இ�ந்தால், CBSA �ர�நி�,
நீங்கள், உங்கள் வழக்க�ஞர ்அல்ல� உ�ப்�னர ்அவரக்ளிடம் ேகள்�கைளக்
ேகட்கலாம்.

6. CBSA �ர�நி�, நீங்கள் அல்ல� உங்கள் வக்�ல் மற்�ம் யாேர�ம் சாட்�களிட��ந்�
ேகட்ட �ற�, நீங்கள் ���க்கப்ப��ரக்ளா அல்ல� த�ப்�க்காவ�ல் இ�ப்�ரக்ளா
என்பைத உ�ப்�னர ்��� ெசய்வார.்

த�ப்�க்காவ�க்� மாற்� இ�க்கலாம் 

த�ப்�க்காவ�க்� மாற்றாக நீங்கள் �ழ்ப்ப�ய ேவண்�ய நிபந்தைனகைள உள்ளடக்�ய 
��தைலத் �ட்டமா�ம். த�ப்�க்காவ�க்� மாற்றாக நீங்கள் பரிந்�ைரக்கலாம். உங்கள் 
�சாரைணக்�த் தயாரா�ம் ேபா�, த�ப்�க்காவ�க்� நியாயமான மாற்� வ�கைளப் 
பற்� நீங்கள் �ந்�க்க ேவண்�ம். நிபந்தைனகளில் �ன்வ�வன அடங்�ம்: 

• உங்கள் ����ப்� �கவரிைய CBSA க்� வழங்�தல் 

• CBSA க்� ெதாடரந்்� �கார ்அளித்தல்

• ஊரடங்� உத்தர�க்� �ழ்ப்ப�தல்

• ஒ� ��ப்�ட்ட நப�டன் வாழ்வ�

• ம� அ�ந்�தல் அல்ல� ேபாைதப்ெபா�ள் உட்ெகாள்வைதத் த�ரத்்தல்

• உங்கள் �ஷயத்�ல் ேதைவப்ப�ம் ேவ� எந்த நிபந்தைன�ம் 

நிபந்தைனகள் அவ�யம் மற்�ம் அைவ என்னவாக இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத உ�ப்�னர ்
��� ெசய்வார.் 

த�ப்�க்காவ�க்� மாற்றாக ஒ� பத்�ர�ம் இ�க்கலாம் 

2 வைகயான பத்�ரங்கள் உள்ளன: 

• ைவப்� (ெராக்கப் பத்�ரம் என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�): நீங்கள்
���க்கப்ப�வதற்� �ன் பணம் அரசாங்கத்�டம் ைவப்� ெசய்யப்ப��ற�.
நீங்கள் நிபந்தைனக�க்�க் �ழ்ப்ப�ய�ல்ைல என்றால், கனடா அரசாங்கம்
பணத்ைத ைவத்��க்�ம் மற்�ம் CBSA உங்கைள �ண்�ம் ைக� ெசய்� காவ�ல்
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ைவக்கலாம். நீங்கள் நிபந்தைனக�க்�க் �ழ்ப்ப�ந்தால், ��எஸ்ஏ இ���ல் 
பணத்ைத பத்�ரப்ப�வாளரிடம் ��ப்�த் த�ம். 

• உத்தரவாதம்

பத்�ரத்ைத வழங்�பவர ்ஒ� �ைணப்பாளர ்என்� அ�யப்ப��றார.் உங்கள் 
�சாரைண�ல், CBSA �ர�நி��ம் உ�ப்�ன�ம் உங்கள் �ன்ெமா�யப்பட்ட 
�ைணப்பாளரிடம் பத்�ரம் ெபா�த்தமானதா என்பைத உ�ப்�னர ்�ரம்ானிக்க உத�ம் 
தகவைலக் ேகட்கலாம். �ைணப்பாளர் தகவல் ப�வத்ைத �ரத்்� ெசய்வதன் �லம் 
�சாரைணக்� �ன் இந்த தகவைல உங்கள் �ைணப்பாளர ்வழங்கலாம். 

நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்: ஒ� �ைணப்பாளர ்ஒ� நண்பராகேவா, ��ம்ப 
உ�ப்�னராகேவா, ச�கப் பணியாளராகேவா அல்ல� நீங்களாகேவா �ட இ�க்கலாம். 

சாத்�யமான பத்�ரப்ப�வாளரக்ைள நீங்கள் க�த்�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம், பத்�ரத்�ற்� 
எவ்வள� பணம் �ைடக்�ம் மற்�ம் உ�ப்�னர ்�ரம்ானிக்க உத�வதற்� நீங்கள் 
வழங்கக்��ய �ற தகவல்கள். CBSA �ர�நி� மற்�ம் உ�ப்�னரின் ேகள்�க�க்�ப் 
ப�லளிக்க, �சாரைண�ன் ேபா� பத்�ரப்ப�வாளர ்இ�க்�றார ்என்பைத�ம் 
உ��ெசய்ய ேவண்�ம். 

நீங்கள் ஒ� ��ைவ எப்ேபா� ெப��ரக்ள் 

CBSA �ர�நி� மற்�ம் நீங்கள் அல்ல� உங்கள் ஆேலாசகர ்இ�வரிட�ம் ேகட்ட �ற�, 
நீங்கள் ���க்கப்ப��ரக்ளா அல்ல� த�ப்�க்காவ�ல் இ�ப்�ரக்ளா என்பைத ��வர� 
�ரி� உ�ப்�னர ்��� ெசய்வார.் உ�ப்�னர ்ெபா�வாக �சாரைண�ன் ���ல் 
��ைவ�ம் ���க்கான காரணத்ைத�ம் ெதரி�ப்பார.் இ�ப்��ம், �க்கல்கள் �க�ம் 
�க்கலானதாக இ�ந்தால், அைனத்� ஆதாரங்கைள�ம் ம�ப்பாய்� ெசய்� தங்கள் 
��ைவத் தயாரிப்பதற்� உ�ப்�னர ்அ�க ேநரம் ேதைவப்படலாம். 

நீங்கள் காவ�ல் இ�க்க ேவண்�ம் என்� உ�ப்�னர ்��� ெசய்தால் என்ன நடக்�ம் 

நீங்கள் த�ப்�க்காவ�ல் இ�க்க உத்தர�டப்பட்டால், 7 நாட்க�க்�ள் �ண்�ம் த�ப்�க் 
காவ�ல் ைவக்கப்ப��ரக்ள். 7-நாள் ம�ப்பாய்�ல், ��வர� �ரி� உ�ப்�னர ்உங்கைள 
�ண்�ம் காவ�ல் ைவக்க உத்தர�ட்டால், 30 நாட்க�க்�ள் உங்கள் த�ப்� �ண்�ம் 
ம�ப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம், அதன் �ற� ஒவ்ெவா� 30 நாட்க�க்�ம் நீங்கள் கனடா�ல் 
இ�ந்� ���க்கப்ப�ம் வைர அல்ல� அகற்றப்ப�ம் வைர. ஒவ்ெவா� த�ப்� 
ம�ப்பாய்��ம், ��தைலக்கான ேகாரிக்ைகைய ஆதரிக்க ��ய உண்ைமகைள நீங்கள் 
�ன்ைவக்கலாம். த�ப்�க்காவல் ம�ப்பாய்�க�க்� இைடேய உங்கள் நிைலைம 
மா�னால், நீங்கள் ��வர�ப் �ரிைவ �ன்�ட்�ேய �சாரைணக்� ேகட்கலாம். 

��தைலயான �ற� என்ன நடக்�ம் 

நீங்கள் ���க்கப்பட்ட �ற�, நீங்கள் கனடா�ல் தங்���ந்தால், உங்கள் ��தைலக்கான 
நிபந்தைனக�க்� நீங்கள் �ழ்ப்ப�ய ேவண்�ம். நீங்கள் கனடா���ந்� அகற்றப்ப�ம் 

 (ெசயல்�றன் பத்�ரம் என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�): நீங்கள்
ெவளி�ட்� நிபந்தைனக�க்�க் �ழ்ப்ப�ய�ல்ைல என்றால், பத்�ரதாரர ்ஒ�
ெதாைகைய ெச�த்�வதாக உ��யளிக்�றார.் நீங்கள் நிபந்தைனக�க்�க்
�ழ்ப்ப�ய�ல்ைல என்றால், கனடா அரசாங்கம் உங்கள் பத்�ரப்ப�வாளரிட��ந்�
பணத்ைத வ��க்�ம் மற்�ம் CBSA உங்கைள �ண்�ம் ைக� ெசய்� காவ�ல்
ைவக்கலாம். உத்தரவாதத்�ற்காக, பத்�ரதாரர ்கன�ய ��மகனாகேவா அல்ல�
கனடா�ல் நிரந்தரமாக வ�ப்பவராகேவா இ�க்க ேவண்�ம், ேம�ம் அவர்
பத்�ரத்ைதச ்ெச�த்த ���ம் என்பைத�ம், ெவளி�ட்� நிபந்தைனக�க்� நீங்கள்
�ழ்ப்ப�வைத உ��ெசய்ய ���ம் என்பைத�ம் காட்ட ேவண்�ம்.
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வைர அல்ல� அைவ மாற்றப்ப�ம் வைர அல்ல� ரத்� ெசய்யப்ப�ம் வைர இந்த 
நிபந்தைனகள் உங்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம். 

உங்கள் நிபந்தைனகைள மாற்ற அல்ல� ரத்� ெசய்ய ��வர� �ரி�டம் ேகட்கலாம் 

உங்க�க்� நிபந்தைனகள் ��க்கப்பட்ட �ற� உங்கள் நிைலைம மா�னால், உங்கள் 
நிபந்தைனகைள ஏன் மாற்ற ேவண்�ம் என்� நீங்கள் நிைனக்��ரக்ள் என்பைத �ளக்� 
��வர� �ரி�க்� ஒ� க�தம் எ��, க�தத்�ன் நகைல CBSA க்� அ�ப்ப�ம். இந்த 
க�தத்ைத எ�த உங்க�க்� உதவ, ெவளி�ட்� ப�வத்�ன் நிபந்தைனகைள மாற்ற 
�ண்ணப்பத்ைதப் பயன்ப�த்தலாம். 

�க்�யமான�: அைமசச்ர ்உங்கைள ஒ� நிய�க்கப்பட்ட ெவளிநாட்�ப் �ரைஜயாக 
அைடயாளப்ப�த்���ந்தால், இங்� வழங்கப்பட்ட ெப�ம்பாலான தகவல்கள் உங்க�க்�ப் 
ெபா�ந்தா� ேம�ம் உங்கள் �தல் த�ப்�க் கண்காணிப்� ம�ப்பாய்�க்� 14 நாட்கள் 
ஆகலாம். நீங்கள் ஒ� நிய�க்கப்பட்ட ெவளிநாட்டவராக இ�ந்தால், உங்கள் �சாரைண�ல் 
உள்ள IRB உ�ப்�னர,் உங்கள் �ழ்நிைல�ல் உள்ளவரக்�க்� த�ப்�க் கண்காணிப்� 
எவ்வா� ேவைல ெசய்�ற� என்பைத �ளக்�வார.் 

ேம�ம் அ�ய: இந்தத் தகவல் கனடா�ன் ��வர� மற்�ம் அக�கள் பா�காப்�ச ்சட்டம், 
��வர� மற்�ம் அக�கள் பா�காப்� ���ைறகள், ��வர� �ரி� ��கள் மற்�ம் IRB 
தைலவரின் வ�காட்�தல் 2 (த�ப்�) ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் அைமந்�ள்ள�. ேம�ம் 
�வரங்க�க்� இந்த ஆவணங்கைள நீங்கள் பாரக்்க ��ம்பலாம். 
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