
வீடு மற்றும் சமூகப் பராமாிப்பு 
ஆதார உதவிச் சசவவகள் ச�ாயாளர் 
உாிவமகளுககான சட்டவவரவு
�ீஙகள் ஒரு ச�ாயாளராகசவா அவாின் குடும்ப அஙகததவராகசவா அவருககுப் பதிலாக முடிவு 
எடுப்பவராகசவா அலலது அவருககுப் பராமா ிப்பு வழஙகுபவராகசவா இருககும் ஒருவர் என்்ற 
முவ்றயில, வீடு மற்றும் சமூகப் பராமா ிப்பு ஆதார உதவிச் சசவவகள் அவமப்பின் ஒவ்வாரு 
பணியாளரும் �ிர்வாக சவப அஙகததவரும் மற்றும் ஒப்பநத அடிப்பவ்டயில அமர்ததப்படடு உள்ள 
ஆசராககிய சசவவ வழஙகு�ரும் பின்வரும் வழிகளில உஙகள் உா ிவமகளுககு மதிப்பளிதது 
அவற்வ்ற முன்்னடுகக முயலுவர் என்று எதிர்பார்ககும் உா ிவம உஙகளுககு உண்டு:

1. உஙகவள மா ியாவதயான ஒரு முவ்றயில �்டாததுவது்டன் உ்டலியல, பாலியல, 
உள�லம், உணர்ச்ச ிகள், வார்தவதகள் மற்றும் ்பாருளாதார வி்டயஙகள் சார்நத எவவித  
துன்புறுததலும் இலலாதவாறு உஙகளு்டன் உ்றவாடுதல.

2. உஙகளுவ்டய ்கௌரவம் மற்றும்  அநதரஙக �ிவல ஆகியவற்றுககு மா ியாவத ்காடுககின்்ற 
முவ்றயில �்டநது ்காள்வது்டன், �ீஙகள் சுயமாகச் ்சயற்படுவவதயும் மற்றும் 
தீர்மானஙகவள எடுப்பதில உஙகள் பஙகளிப்வப வழஙகுவவதயும்  ஊககுவிதது �ிற்்றல.

3. உஙகள் தனிதத  �ிவலப்பாடடுககு அஙகீகாரம் வழஙகும் ஒரு முவ்றயில உஙகவள 
�்டாததுவது்டன், உஙகளுவ்டய இனம், மதம், ்மாழி, குடும்பம் மற்றும் கலாச்சார காரணிகள் 
உள்ள்டஙகலாக உஙகள் சதவவகள் மற்றும் ்தா ிவுகவளப் புா ிநது ்காண்டு அவற்றுககு 
ஏற்்றவாறு பதில விவனகவளப் புா ிதல.

4. பாகுபாடு எதுவும் இலலாதவாறு மனித உா ிவமகள் விதிமுவ்றக சகாவவ மற்றும் உா ிவமகள் 
மற்றும் சுதநதிரஙகளுககான கசனடிய பட்டயம் (Human Rights Code or the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms) விதிககும் முவ்றகளுககு அவமவாக உஙகளுககு வீடு மற்றும் சமூக 
பராமா ிப்பு சசவவகள் வழஙகப்படுதல.

5. முதல சதச ிய இனஙகள், ்மற்்றிஸ் அலலது இனூக இனதவதச் சசர்நத ஒரு ச�ாயாளி 
கலாச்சார ாீதியாகப் பாதுகாப்பான ஒரு முவ்றயில வீடு மற்றும் சமூகப் பராமா ிப்பு 
சசவவகவளப் ்பறும் உா ிவமவயக ்காண்்ட ஒருவராக இருததல.

6. �ீஙகள் அணுகிப் ்ப்றககூடிய ஒரு வடிவததில, உஙகளுககான வீடு மற்றும் சமூகப் 
பராமா ிப்பு சசவவகள் பற்்றித ்தளிவான தகவல உஙகளுககு வழஙகப்படுதல.

7. உஙகள் சதவவகள் பற்்றிய மதிப்பீடு மற்றும் மீளவும் இ்டம்்பறும் மதிப்பீடு ஆகியவற்்றிலும், 
உஙகளுககான பராமா ிப்புத திட்டததிவன உருவாககி அவமப்பதிலும் அதவன மீளாய்வு 
்சய்து ்காள்வதிலும் �ீஙகள் பஙகுபற்்ற முடிதல.

8. மதிப்பீடுகளின் ்பாழுது உஙகளு்டன் பிரசன்னமாக இருப்பதற்கு என்றும் உஙகளுககு உா ிய 
பராமா ிப்புத திட்டததிவன உருவாககி, பா ிசீலவன ்சய்து அதவன மீளாய்நது திருததம் 
்சய்வதில உஙகளு்டன் சசர்நது பஙகுபற்றுவதற்கு என்றும், �ீஙகள் ஒருவவர �ியமிகக 
முடிதல. 

9. உஙகளுககு வழஙகப்படும் சசவவகவள ஒருஙகிவணநத முவ்றயில ்பறுவதற்கும் உதவி 
வழஙகப்படுதல.

10. வீடு மற்றும் சமூக பராமா ிப்புச் சசவவயினர் வழஙகும் ஏதாவது ஒரு சசவவககு உஙகள் 
இணககதவத வழஙகசவா அலலது அதவன மறுககசவா உஙகளால முடிதல.

11. �ீஙகள் ்பறும் சசவவகள் ்தா்டர்பிலான கா ிசனஙகவள ்வளியி்டவும் அவற்றுககான 
மாற்்றஙகவளப் பா ிநதுவரககவும், உஙகளால முடிதல. உஙகள் �லன்கவளப் பாதிககின்்ற 
்காள்வககள் மற்றும் தீர்மானஙகள் ்தா்டர்பாகவும் இதவன �ீஙகள் ்சய்யலாம். இவவாறு 
்சய்யும் ்பாழுது எவா ினதும் தவலயீடு, தூண்டுதல, பாகுபாடு அலலது எதிர்விவன என்்ற 
எதற்கும் பயப்ப்டாமல உஙகளால ்சயற்ப்ட முடிதல.

12. வீடு  மற்றும் சமூக பராமா ிப்புச் சசவவகள் வழஙகப்படும் முவ்றயில தாககததிவன 
உண்்டாககும் சட்டஙகள், விதிமுவ்றகள் மற்றும் ்காள்வககள் பற்்றிய தகவலிவனப் 
்பறும் உா ிவம உஙகளுககு இருததல. ச�ாயாளர் உா ிவமகளுககான இச்சட்டவவரவும் 
அவற்்றில அ்டஙகும். �ீஙகள் ்பறுகின்்ற சசவவகள் பற்்றிய முவ்றயீடுகவளச் ்சய்வதற்கு 
ஆரம்பிததற்கான �வ்டமுவ்றகள் பற்்றிய தகவலிவனயும் �ீஙகள் எழுதது வடிவததில ்பற்றுக 
்காள்ள முடிதல.


