�க்கியமான அறி�ைரகள்
உங்க�ைடய ேகாரைல நிராக�த்த அகதிகள் பா�காப்�ப்
ப��வ�ன் த�ர்மானத்திற்ெகதிராக ந� ங்கள் ெசய்�ம்
ேமன்�ைறய�� சம்பந்தமான�
உங் க� ைடய ேமன்�ைறய�ட்ைட தாக்கல் ெசய்தல் மற்�ம்
�ரண ப்ப�த்�தல்
அகதிகள்

பா�காப்�ப்

காரணங்கைள

ப��� அதன்

உங்க�க்�

த�ர்மானம்

ெத�வ�த்�

அந்தக்

�றித்�

எ�த்�ப்�ர்வமான

காரணங்கள்

உங்க�க்�க்

கிைடத்த 15 நாட்க�க்�ள்
•

ந�ங்கள்

எ�த்�ப்�ர்வமான

ெசய்ய

ேவண்�ம்.

ஒ�

நிரப்பப்படாத

ேமன்�ைறய�ட்�
ஒ�

அறிவ�ப்ைப

ேமல்�ைறய�ட்�

�ர்த்தி

அறிவ�ப்�

உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்�ப் ெபாதிய�ல் காணப்ப�ம்.
•

ந�ங்கள் உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்� அறிவ�ப்ப�ன் �ன்� ப�ரதிகைள
அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப��வ�ன் (RAD/SAR) பதிவகத்திற்� சமர்ப்ப�க்க
ேவண்�ம்.

•

உங்க�டன் ேசர்ந்� ேமன்�ைறய�� ெசய்கின்ற ஒவ்ெவா� நப�ம் அந்த
ேமன்�ைறய�ட்� அறிவ�ப்ப�ல் பட்�யலிடப்பட ேவண்�ம் அல்ல�
த�ர்மானத்திற்ெகதிராக ேமன்�ைறய�� ெசய்கின்ற ஒவ்ெவா� நப�ம்
ஒவ்ெவா� ேமன்�ைறய�ட்� அறிவ�ப்ைப அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப்
ப���க்� சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.

அகதிகள் பா�காப்�ப் ப��� அதன் த�ர்மானம் �றித்� எ�த்�ப்�ர்வமான
காரணங்கைள ெத�வ�த்� அந்தக் காரணங்கள் உங்க�க்�க் கிைடத்த 30
நாட்க�க்�ள்
•
•

•

ந�ங்கள் ஒ� ேமன்�ைறய�ட்�ப் பதிேவட்ைட

�ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்.

நீ ங்கள் உங் கள� ேமன்�ைற�ட்�ப் ப�ேவட்�ன் இரண்�
�ர�கைள அக�கள் பா�காப்�ப் �ரி�க்� சமர ்ப்�க்க ேவண்�ம் .
(RAD)
ேமன்�ைற�ட்�ப் ப��ப் ப�வத்�ல் உள் ளடக்கப்பட ேவண்�ய
ஆவணங் கள் மற்�ம் தகவல் கள் ேமன்�ைற�ட்டாளரின்
வ�காட்� மற்�ம் கனடா நீ �த்�ைற�ன் http://www.irbcisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
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என்ற வைலதளத்தில் இ�க்�ம் அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப���

வ�தி�ைறகள் ஆகியவற்றில் கிைடக்�ம்.

தய�ெசய் � கவனிக்க �ம் : ேமன்�ைற�ட்ைட தாக்கல்

ெசய் வதற் கான கால வைரயைற க�ந்த �ன்னர் நீ ங்கள் ஒ�
ேமன்�ைற�ட்� அ��ப் ைப ெசய் தால் , உங் களின் ேமன்�ைற��
ஏற் �க்ெகாள் ளப் படா�.

ேமன்�ைறய� ட்� அறிவ�ப்ைப�ம் ேமன்�ைறய� ட்�ப் பதிேவட்ைட�ம்
தாக்கல் ெசய்யவதற்கான காலத்ைத ந� ட்�ப்பதற்கான வ�ண்ணப்பம்
ேமன்�ைறய�ட்� அறிவ�ப்� மற்�ம் ேமன்�ைறய�ட்�ப் பதிேவ� ஆகிய
இரண்ைட�ம் தாக்கல் ெசய்வதற்கான கால ந� ட்�ப்�
உங்க�க்� உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்� அறிவ�ப்ைப அல்ல� உங்க�ைடய
ேமன்�ைறய�ட்�ப் பதிேவட்ைட உ�ய ேநரத்தில் தாக்கல் ெசய்ய இயலா�
ேபாய��ந்தால், கால ந�ட்�ப்�க்காக ந�ங்கள் அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப���க்�
ஒ� வ�ண்ணப்பத்ைத சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்�
ஆவணங்கைளப் தாக்கல் ெசய்வதற்� ஏன் கால தாமதமாகிய� என்ற
காரணங்கைள இந்த வ�ண்ணப்பத்தில் �றிப்ப�ட ேவண்�ம். கால ந�ட்�ப்�க்கான
வ�ண்ணப்பம் அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப���(RAD) வ�தி�ைறகள�ன் 6 ஆம்
மற்�ம் 37 ஆம் நியதிகைள அ�ச�க்க ேவண்�ம். உங்கள� ேமன்�ைறய�ட்�
அறிவ�ப்ப�ன் �ன்� ப�ரதிகைள�ம் உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்�ப்
பதிேவட்�ன் இரண்� ப�ரதிகைள�ம் ந�ங்கள் உங்க�ைடய வ�ண்ணப்பத்�டன்
சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். உங்க�ைடய வ�ண்ணப்பத்திற்� ஆதரவாக ஒ� உ�தி
சான்ைற அல்ல� சட்டப்�ர்வமான உ�திெமாழிைய வழங்க ேவண்�ம்.
ேமன்�ைறய�ட்�ப் பதிேவட்ைட தாக்கல் ெசய்வதற்கான கால ந� ட்�ப்�
உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்� அறிவ�ப்ைப உ�ய ேநரத்தில் தாக்கல் ெசய்�,
உங்க�க்� ேமன்�ைறய�ட்�ப் பதிேவட்ைட உ�ய ேநரத்தில் தாக்கல் ெசய்ய
இயலா� ேபாய��ந்தால், கால ந�ட்�ப்�க்காக ந�ங்கள் அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப்
ப���க்� (RAD) ஒ� வ�ண்ணப்பத்ைத சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். உங்க�ைடய
ேமன்�ைறய�ட்� ஆவணங்கைள தாக்கல் ெசய்வதற்� ஏன் தாமதமான� என்ற
காரணங்கைள இந்த வ�ண்ணப்பத்தில் �றிப்ப�ட ேவண்�ம். கால ந�ட்�ப்�க்கான
வ�ண்ணப்பம் அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப��� வ�தி�ைறகள�ன் 6 ஆம் மற்�ம்
37 ஆம் நியதிகைள அ�ச�க்க ேவண்�ம். உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்�ப்
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பதி�ப் ப�வத்தின் இரண்� ப�ரதிகைள ந�ங்கள் உங்க�ைடய வ�ண்ணப்பத்�டன்
சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். உங்க�ைடய வ�ண்ணப்பத்திற்� ஆதரவாக ஒ� உ�தி
சான்ைற அல்ல� சட்டப்�ர்வமான உ�திெமாழிைய வழங்க ேவண்�ம்.

உங்க�ைடய ேமன்�ைறய� ட்� ஆவணங்கைள ந� ங்கள் தாக்கல் ெசய்ய
ேவண்�ய இடம்
உங்க�க்� த�ர்மானம் பற்றிய அறிவ�த்தைல வழங்கிய அகதிகள் பா�காப்�ப்
ப���ப் பதிவக

அ�வலகம் உள்ள அேத ப�ராந்தியத்தில் அைமந்தி�க்கின்ற

அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப���ப் பதிவக

அ�வலகத்தில் உங்க�ைடய

ஆவணங்கைள ந�ங்கள் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.

ஆேலாசைன
உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�� �றித்� உங்க�க்� உத�வதற்�
ஆேலாசைனயாளர் ேதைவயா என்பைத ந�ங்கள் த�ர்மான�த்�க்ெகாள்ளலாம்.
உங்க�ைடய ஆேலாசைனயாளர் உங்கள�டமி�ந்� ஒ� கட்டணம் அல்ல�
ேவ� ஏதாவ� ெகா�ப்பைனப் ெபற்றால், அத்தைகய ஆேலாசைனயாளர் ஒ�
மாகாண சட்ட சங்கத்தின் (சட்டத்தரன�க�ம் சட்டத் �ைணயாளர்க�ம்) நல்ல
அந்தஸ்தில் இ�க்கின்ற ஒ�வராக அல்ல� கனடா ஒ�ங்��த்�ைக சைபய�ன்
��வர� ஆேலாசைனயாளர்கள�ல் ஒ�வராக இ�த்தல் ேவண்�ம். உங்க�ைடய
ஆேலாசைனயாளர் உங்கள�டமி�ந்� ஒ� கட்டணத்ைத ெபறவ�ல்ைலெயன்றால்,
கட்டணமில்லாத அல்ல� ப�ற ெகா�ப்பைன இல்லாத ப�ரதிநிதித்�வ அறிவ�த்தல்
என்ற ஒ� ப�வத்ைத ந�ங்கள் �ர்த்தி ெசய்� அதைன ��மான வ�ைரவ�ல்
அைமச்ச�க்�ம் அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப���க்�ம் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.
உங்க�க்� ஒ� ஆேலாைனயாளர் இ�ந்தால், அந்த ஆேலாசைனயாளர் கால
வைரயைறையப் �ர்த்தி ெசய்கிறாரா என்பைத நிச்சயப்ப�த்திக்ெகாள்�வ�
உங்க�ைடய ெபா�ப்பா�ம்.

ெமாழி
ந�ங்கள் ெத�ந்ெத�க்�ம் கனடாவ�ன் அதிகார்ப்�ர்வ ெமாழிய�ல் (ஆங்கிலம்
அல்ல� ப�ரஞ்�) ேமன்�ைறய�ட்� அறிவ�ப்ைப ெபற்� அதைன ந�ங்கள் �ர்த்தி
ெசய்யலாம். ஏதாவ� ஒ� ஆவணம் ஏைனய ெமாழிய�ல் இ�ந்தால், அதைன
ஆங்கில அல்ல� ப�ரஞ்� ெமாழிெபயர்ப்�ட�ம் அந்த ெமாழிெபயர்ப்� ச�யான�
என உ�திப்ப�த்�ம் ெமாழிெபயர்ப்பாள�னால் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட ஒ�
உ�திெமாழி�ட�ம் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.
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ஆங்கில ெமாழிக்�ம் ப�ரஞ்� ெமாழிக்�ம் இைடய�லான ெத�� �றித்�
ேமலதிக தகவல்கைள�ம் உங்க�ைடய ேமன்�ைறய�ட்�ல் ஒ�
வாய்ெமாழி�ல வ�சாரைண உத்தரவ�டப்பட்��ந்தால் ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாளைர
ேகட்�ப் ெப�வ� �றித்�ம் ேமன்�ைறய�ட்டாளர் வழிகாட்� வழங்�ம்.

உங்க�ைடய தகவல்கள் ஏைனய நி�வனங்க�டன்
பகிர்ந்�ெகாள்ளப்படலாம்
அகதிகள் ேமன்�ைறய�ட்�ப் ப��வ�ன் �ன்ன�ைலய�ல் உங்க�ைடய
ேமன்�ைறய�� பற்றித் த�ர்மான�க்�ம் ேநாக்கத்திற்காக, ��வர� மற்�ம்

அகதிகள் பா�காப்�ச் சட்டத்தின் அதிகாரத்தின் கீ ழ், ேமன்�ைறய�ட்�
நடப்ப��ைறய�ல் ந�ங்கள் வழங்�ம் தன�ப்பட்ட தகவல்கள் ேசக�க்கப்ப�ம்.

கனடா ��வர� மற்�ம் அகதிகள் பா�காப்�ச் சட்டத்ைத அ�லாக்�ம் மற்�ம்
நி�வகிக்�ம் ேநாக்கத்தின் நிமித்தம் உங்க�ைடய தன�ப்பட்ட தகவல்கள் கனடா
எல்ைலப்ப�தி ேசைவகள் �கைம, கனடா ����ைம மற்�ம் ��வர�த்
திைணக்களம், கனடா பா�காப்�த் �ப்பறிதல் ேசைவப் ப��� மற்�ம் சட்ட
அ�லாக்க �கைமகள் உள்ள�ட்ட ஏைனய நி�வனங்க�டன்
பகிர்ந்�ெகாள்ளப்படலாம்.

ேமலதிகத் தகவல்க�க்�, தய�ெசய்� ேமன்�ைறய�ட்டாளர்

வழிகாட்� மற்�ம் கனடா ��வர� அகதிகள் வா�யத்தின்
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx என்ற
இைணயத்தளத்ைத�ம் பா�ங்கள்.

அக�கள் ேமன்�ைற�ட்�ப் �ரி�ன் ���ைறகைள (அ.ேம.�.)
கனடா�ன் நீ �த் �ைற வாரியத்�ன் lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-257/index.html என்ற

*ேமன் �ைற�ட்டாளர ் ெபா� �ன் ஒ� தாள் �ர� ைய
ெபற்� க்ெ காள் வ தற் க ாக உங் களிடம் அச �
் ட்� வச� �ல் ைலெயன ில் ,
தய�ெசய் � நீ ங் களாகேவ அக� கள் ேமன் �ைற�ட்�ப் �ரி�க்�
வந்� அதைன ப் ெபற்� க்ெ காள் � ங் கள் (தய�ெசய் � ��ள் ள
ெதாடர �
் க�க்க ான � பரங் கைளப் பார ்க்க�ம் )
அக� கள் ேமன் �ைற�ட்�ப் �ரி�க்� ( RAD) பதிவகங்கள�ன் ெதாடர்� �கவ�
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��வர� அகதிகள் சைப

��வர� அகதிகள் சைப

(RAD) பதிவகம்

(RAD) பதிவகம்

கிழக்�ப் ப�ராந்தியம்

1

(ெமான்ட்றியல்)
Complexe Guy-Favreau
200 René-Lévesque Boulevard
2

WEast Tower, Room 102
Montréal, Quebec

H2Z 1X4

ெதாைலேப� இலக்கம் : 514-283-7733
அல் ல� 1-866-626-8719

மத்திய ப�ராந்தியம்

5

(ெடாராண்ேடா)
74 Victoria Street, Suite 400
Toronto, Ontario M5C 3C7
ெதாைலேபசி இலக்கம்: 416-954-1000
6

அல்ல� 1-866-790-0581
ெதாைலநகல் இலக்கம்: 416-9541511

ெதாைலநகல் இலக்கம் : 514-496-6629

��வர� அகதிகள் சைப பதிவகம்
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7

(RAD) பதிவகம்
ேமற்�ப் ப�ராந்தியம்

9

(வன்�வர்)
300 West Georgia Street, Suite
Vancouver, British Columbia
ெதாைலேபசி இலக்கம்:
604-666-5946
அல்ல� 1-866-787-7472
ெதாைலநகல் இலக்கம்:
604-666-9870

