ல

, ஃப்ெரஞ்சு ெமாழியில்

பயம்
தனிைமப்ப த்தல்
அவமானம்
காயம்
அச்சு த்தல்கள்

நீங்கள்
நிச்சயமற்ற நிைலயில் உள்ள
லம்ெபயர் ெபண்ணாக இ ந்தால்
இந்தக் ைகேய உங்க க்கானதாக இ க்கக்கூ ம்.

இ
இ

உங்க

 நான் கனடா க்கு என
என

நீங்களா?
க்குத் ெதாிந்த ஒ வரா?

ைண டன் ேசர்வதற்காக வந்ேதன்,அவேர

ஸ்பான்ச ம் கூட.

 நான் கனடா க்கு ஒ

பராமாிப்பாளராகப் பணியாற்ற வந்ேதன்.

 நான் கனடா க்கு தஞ்சம்ேகாாி விண்ணப்பிக்க வந்ேதன்.
 எனக்கு கனடாவில் சட்டப் ர்வ உாிைம எ
 நான் மைறந்
 நான் ஒ

ம் இல்ைல.

வாழ்கிேறன்.

விைலமா வாகச் ெசயல்படேவண்

ள்ள .

 எனக்கு குைறந்த கல்வியறிேவ உண் .
 என

தகுதிக்ேகற்ற பணி ம் ஊதிய ம் இல்ைல.

 நான் அாிதாகேவ ெவளிேய ெசல்கிேறன் அல்ல
இல்ைல. என

ெவளிேய ெசல்வேத

ைண மற் ம் குழந்ைதகள் தவிர குைறவானவர்கைளேய

சந்திக்கிேறன். நான் தனிைமயாக உணர்கிேறன்.
 பிெரஞ்சு அல்ல
உள்ள .

ஆங்கிலத்தில் ெதாடர் ெகாள்வ

எனக்குச் சிரமமாக

நான் என

ைண டன் ேசர்ந்தி க்கிேறன் ஏெனனில்:

 தி மணம் எனக்கு மிக க்கியமான .
 நான் அவைர வி ம் கிேறன், அவ ம் என்ைன வி ம் கிறார்.
 அவர் எனக்கு ஸ்பான்சர் ெசய்வைத நி த்திவி வார், நான் கனடாைவ
விட்
 என

ெவளிேயற்றப்ப ேவன் என அஞ்சுகிேறன்.
குழந்ைதகள் பிாிக்கப்ப வார்கள் என அஞ்சுகிேறன்.

 என்னிடம் பணம் இல்ைல, ேம

ம், வசிப்பதற்கு இடம் இல்ைல என நான்

அஞ்சுகிேறன்.
 அவர் என்ைனப் பழிவாங்கிக் காட் க் ெகா த் வி வார், நான் ைக
ெசய்யப்ப ேவன் என அஞ்சுகிேறன்.
 கனடாவில் எனக்கு ேவ

யாைர ம் ெதாியா .

 எனக்குச் சட்டம் ெதாியா , ேம

ம் எனக்கு உதவி ெசய்வதற்கு உள்ள

ேசைவகள் குறித் ம் ெதாியா .
 எனக்கு விச, கட ச்சீட்
 என

அல்ல

பணிஅ

மதி கிைடயா .

அைடயாள ஆவணங்கைள அவர் எ த் ச்ெசன் வி வார் என

அஞ்சுகிேறன்.
 நான் அவைர விட் ப்பிாிந்தால் என

ச

கம், கு ம்பம் அல்ல

ைணயின் கு ம்பத்தால் நிராகாிக்கப்ப வ

குறித்

என

அச்சப்ப கிேறன்.

 என தனிப்பட்ட வாழ்க்ைகயில் ம த் வர்கள், காவல் ைற, அரசு
ஊழியர்கள் அல்ல நீதிபதிகளின் தைலயீட்ைட நான் வி ம்பவில்ைல.

இந்தக் ைகேயட் ல் “ ைண” என் ம் ெசால் நீங்கள்
ெந க்கமான மற் ம் உ தியான உற
ெகாண் ள்ள அல்ல ெகாண்
ந்த எந்த நபைர ம்
குறிக்கும்.

இ

ேபான்ற நிகழ் கள் உங்க

க்கு

ஏற்ப கிறதா?
இைவ யா க்காவ

ஏற்ப வைத நீங்கள்

கண் ள்ளீர்களா?
என

ைண:

 என குழந்ைதகள் அல்ல கு ம்பத்தினர் ன்னிைலயில் என்ைன
ெதால்ைலப்ப த் கிறார் மற் ம் இழி ப த் கிறார், என்ைனப்
ைபத்தியம் என்கிறார் அல்ல
 என்ைனக் ேக

ெசய்கிறார், நான் ெசால்வைத அல்ல

பாிகசிக்கிறார் அல்ல
 நான் ஒ

திட் கிறார்.
ெசய்வைத

என்ைன அவமானப்படச் ெசய்கிறார்.

ேமாசமான தாய் என்கிறார்.

 ஸ்பான்சர் ெசய்வைத நி த்தப்ேபாவதாக மிரட் கிறார்.
 எனக்கு வி ப்பமானவர்கைளக் காயப்ப த்தப்ேபாவதாக அல்ல

என

குழந்ைதகைள பிாிக்கப்ேபாவதாக மிரட் கிறார்.
 அறி கம் இல்லாதவர்களிடம் நான் உதவி ெப வைத அ

மதிக்க

ம க்கிறார்.
 எனக்குப் பி த்த ெபா ட்கைள உைடக்கிறார் அல்ல
உைடக்கப்ேபாவதாக மிரட் கிறார் அல்ல என கு ம்பத்தின டன்
நான் ெதாடர் ெகாள்ளப் பயன்ப த் ம் ெதாைலேபசி அல்ல கணினி
ேபான்ற எனக்குத் ேதைவயான ெபா ட்கைள எ த் ச்
ெசல்லப்ேபாவதாக மிரட் கிறார்.
 எப்ெபா

ம் நான் எங்ேக இ க்கிேறன் என்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ள

நிைனக்கிறார்.
 என

கு ம்பம் மற் ம் நண்பர்கைள விமர்சிக்கிறார்.

 நாங்கள் ேசர்ந்தி க்காத நிைலயி
கு ந்தகவல் அல்ல

மின்னஞ்சல்

ெதாடர் ெகாள்கிறார் அல்ல

ம் என்ைனத் ெதாைலேபசி,
லம் எப்ெபா

பின்ெதாடர்ந்

ம்

வ கிறார்.

என

ைண:

 என

நற்ெபயைரக் ெக த் வி வதாக மிரட் கிறார்.

 என்

டன் ேபசும்ேபா

ேமாசமான வார்த்ைதகைளப் பயன்ப த் கிறார்,

குரைல உயர்த் கிறார் அல்ல

மிரட் ம்ப யான ெசய்ைககைளச்

ெசய்கிறார்.
 தள்

கிறார், அைறகிறார், கிள்

கிறார்,

ைவக்கிறார், அல்ல

உைதக்கிறார், அல்ல

இ க்கிறார் அல்ல

என் மீ

வற்

என் தைல

ெகான் வி வதாக மிரட் கிறார்.

வி ப்பத்திற்ெகதிராக பா யல் அல்ல
த் கிறார் அல்ல

ைய

உமிழ்கிறார்.

 என்ைனக் காயப்ப த் வதாக அல்ல
 என

ச்ைச அைடக்கிறார், சுட்

கள்ளப் ணர்ச்சிக்கு

விைலமாதர்களிடம் ெசன் வி வதாக

மிரட் கிறார்.
 என்ைன விபச்சாரத்திற்குத் தள்
 என்ைனப்

கிறார்.

ட் ைவக்கிறார் அல்ல

என

அைடயாள ஆவணங்கைள

எ த் ச் ெசன் வி கிறார்.
 நான் ெசல

ெசய்வைதத் த க்கிறார் அல்ல

எல்லாவற்ைற ம் ெசல
 என்ைன அவர

என

பணம்

ெசய்கிறார்.

அ ைமேபால் நடத் கிறார்.

 தற்ெகாைல ெசய் ெகாள்ளப் ேபாவதாக, என்ைன அல்ல

என

குழந்ைதகைள ெகால்லப்ேபாவதாக மிரட் கிறார்.

ஆம்?
இந்த நடத்ைதகள் அைனத் ம் கு ம்ப வன் ைறயின்
உதாரணங்கள்.
இந்தக் ைகேய உங்க க்கான .

எனக்கு அவைர அவ்வளவாகத் ெதாியா . தி மணம் ெசய் ெகாள்வதற்காக எங்கள் நாட் க்குத் இரண் மாதங்கள் தி ம்பி
வந்தி ந்தார். அதற்குப் பிறகு இரண் வ டங்கள் நாங்கள் தனித்தனியாக இ ந்ேதாம். நான் கனடா க்கு வந்த
தல்
என்னிட ம் எங்கள் மகனிட ம் நன்றாக நடந் ெகாள்ளவில்ைல,என்னிடம் எப்ெபா
ம் கத்திக்ெகாண்ேட இ க்கிறார்.
என கு ம்பத்திடம் கார் கூற எனக்குத் ைதாியம் இல்ைல, ஏெனனில் கனடாவில் வசிப்ப என அதிர்ஷ்டம் என அவர்கள்
நிைனக்கிறார்கள்.

கு ம்ப வன் ைற ப ப்ப யாகத்
ெதாடங்கி
ெந க்கமான மற் ம் உ தியான உற
சூழ்ச்சியால் அழிக்கிற

ைறகைள

உங்கள் ைண ெதாடர்ச்சியாக உங்கைளக் காயப்ப த் ம்ப யான
ெசாற்கைளக் கூ கிறார் மற் ம் ெசயல்கைளச் ெசய்கிறார்.
நீங்கள் என்ன ெசய்யேவண் ம் என அவர் ெசால்கிறார். அவர்
கீழ்ப்ப தைலக் ேகா கிறார். உங்க க்காக அைனத்
கைள ம்
அவேர எ க்கிறார். அவர ேநாக்கம் உங்கைளக் கட் ப்ப த் வ மற் ம்
உங்கள் மீ ஆதிக்கம் ெச த் வ .
நீங்கள் பிாிந் ெசல்வைதத் தவிர்க்க, மா வதாகச் சத்தியம் ெசய்கிறார்,
ஆனால் ெதாடர்ந் உங்கைள இழி ப த் கிறார் மற் ம் ஆக்ேராஷமாக
நடக்கிறார்.
உங்கைளக் கட் ப்ப த்த உங்கள் ைண, நீங்கேள உங்கள் மீ சந்ேதகம்
ெகாள்ளச் ெசய்கிறார் ேம ம் உங்கள் மீ தான் தப் என் அல்ல நீங்கள்
ேமாசமாக நடந் ெகாள்கிறீர்கள் என் கூறி உங்கைளக் குழப்ப
யற்சிக்கிறார்.
உங்கள் மீ ஆதிக்கம் ெச த்த, உங்கள்
மற் ம் நடந் ெகாள்கிறார்.

ைண ேமாசமாகப் ேபசுகிறார்

சமீபகாலம் வைர நான் மிக ம் அழகாக ம்
இனிைமயாக இ ப்பதாக எப்ெபா
ம்
கூறிவந்தார். கைடசியாக நாங்கள் இ வ ம்
ஒேர நாட் ல் வசிப்ப குறித்
மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். பிறகு எனக்கு ஒ
ேவைல ேதடேவண் ம் என நான் கூறிேனன்.
அவர் கண் ெகாள்ளேவ இல்ைல. நான்
பிெரஞ்சு கற்க ேவண் ம் எனக் கூறியேபா ம்
இேத நிைலதான். நாள்
வ ம் நான்
ட் ேலேய ட்டப்பட் இ ந்ேதன். அ
ச்சுதிண வதாக இ ந்த .

ேமாசமான ஒ
ேம

ம் ச

ைண, சாதாரண மனிதைரப் ேபாலேவ ேதான் வார்,

கத்தில் ஒ

மாியாைதயான ஒ

நிைலயில் இ க்கக்கூ ம்.

அவர் வி ம்பப்ப பவராக ம் பிற அைனவாிட ம் நன்றாக
நடந் ெகாள்பவராக ம் இ க்கக்கூ ம்.
அவ க்கு மன நலம், ம , பணம் அல்ல
இ க்கும் என்ற அவசியம் கிைடயா .

ேவைல ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள்

அவர் எந்த ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவராக ம் இ க்கலாம் அல்ல எந்த மதத்ைதப்
பின்பற் பவராக ம் அல்ல எம்மதத்ைத ம் சாராதவராக ம்
இ க்கக்கூ ம். இ கி ெபக்கில் பிறந் வளர்ந்தவர்கைள ம் உள்ளடக்கும்.

கு ம்ப வன் ைற, எதிர்பால் அல்ல ஓாினச் ேசர்க்ைகச்
ேசா களிடம் ஏற்படலாம்.

கு ம்ப வன் ைற தானாகேவ நின் விடா . காலம்,
அன் , அல்ல சிறப்பான வா ம் சூழ்நிைலக ம்
அைத நி த்திவிடா .

கு ம்ப வன் ைற என்ப

அ ப்ப

மற் ம் உடல் ாீதியான ெகா ைம மட் ம் இல்ைல
மன ாீதியான ெகா ைம எளிதில் ெதாியா , ஆனால் ேமாசமான .
 ேவ க்ைக என்
அல்ல

தரக்குைறவாகப் ேபசுவ

பா யல் குறித்

அல்ல

உங்களின் உடல்

பாிகசிப்ப .

 உங்களின் இயக்கங்கள் கட் ப்ப த்தப்ப வ .
 உங்களின் நண்பர்கள் அல்ல
த க்கப்ப வ

அல்ல

வி ப்பமானவர்கைளப் பார்ப்பதி

ெதாடர் ெகாள்வதற்கு எதிராய் மிரட்டப்ப வ .

 உங்களின் நம்பிக்ைககள் அல்ல
 பிெரஞ்சு அல்ல

ஆன்மீகம் மீறப்ப வ .

ஆங்கிலம் ப ப்ப

அல்ல

கற் க்ெகாள்வதி

த க்கப்ப வ .
 கனடாவி

ந்

ந்

ெவளிேயற்றப்ப வதாக மிரட்டப்ப வ .

இைவ கு ம்ப வன் ைறயின் வ வங்கள்.

நான் ஒ ேகாைழ என்பதால்தான் என நாட்ைட விட்
வந்ேதன் என அவர் எப்ெபா
ம் கூறிவந்தார். அல்ல
என்ைனப் ேபான்ற ஒ ெபண் இவ்வா தான் நடத்தப்பட
ேவண் ம் என்றார். நான் மறக்க வி ம்பிய விஷயங்கைள
நிைன ப த்திக் கூ வ அவ க்குப் பி க்கும். நான்
அ பவித்த விஷயங்கைளவிட அவர வார்த்ைதகள்
என்ைன அதிகம் காயப்ப த்திய .

மன ாீதியான ெகா ைம உங்களின் தற்க த்ைத அழிக்கிற ,
உங்களின் ைண ெசால்வைதக் கைடசியாக நம்பத் வங்குகிறீர்கள்.
ட்டாள்தனமாக அல்ல ைபத்தியகாரத்தனமாக உணர்கிறீர்கள்.
உங்கள் மீ தான் குற்றம் என நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்.

ந்

ெபா ளாதாரக் ெகா ைம அதிகம் ெவளியில் ெதாியாத , ஆனால்
அவமானப்ப த் வ .
 பணத்திற்காகக் ெகஞ்ச ேவண் யி த்தல்.
 உங்கள் ெசல கள் கட் ப்ப த்தப்ப தல்.
 ஒவ்ெவான் க்கும் பணம் ெகா க்கும்ப

வற்

த்தப்ப தல்.

 உங்கள் பணம் அைனத்ைத ம் ெகா த் வி ம்ப
 ேவைல ஒன்ைறப் ெப வதி
 தரக்குைறவான அல்ல

ந்

நிர்ப்பந்திக்கப்ப தல்.

த க்கப்ப தல்.

ேமாசமான சூழ்நிைலகளில் பணிெசய்ய

ேவண் யி த்தல்.
 கடன் வாங்க ேவண் யி த்தல்.
இைவ ம் கு ம்ப வன் ைறயின் வ வங்கேள.

என ஆவணங்கள் ைறயாக இல்லாததால் கிட்டத்தட்ட
ஊதியேம இல்லாமல் நான் பணி ெசய்ேதன். ேவ வழி
இல்லாமல் நான் அ க்க அவாிடம் வாடைகக்காகப் பணம்
ேகட்கேவண் யி ந்த . என கடன் அதிகமாக அதிகமாக
அவர் அந்தச் சூழ்நிைலையச் சாதகமாக்கிக் ெகாண்டார்.

மனாீதியான அல்ல
நீங்கள் அ

ெபா ளாதாரக் ெகா ைமைய

பவித்தால், உதவி ேகட்க ம்.

கு ம்ப வன் ைறைய அ பவிக்கும் லம்ெபயர்
ெபண்க க்கு உதவிெசய் ம் அைமப் கைளக்
கைடசிப் பக்கத்தில் காண ம்.

ெகா ைமகளின் அைனத்

வைககளி

ம்

சிலவைககள் குற்றங்களாய்க் க த்தப்ப கின்றன


மிரட்டல்கள்
உங்க

க்கு ஆபத்

மிரட் வ


ெகால்லப்ேபாவதாக

உடல்ாீதியான ெகா ைம
ைககைள



விைளவிப்பதாக அல்ல

ேபான்றைவ.

க்குதல் அல்ல

அ த்தல் ேபான்றைவ.

குற்றாீதியாய் கண் ெகாள்ளாதி த்தல்
நீங்கள் உயிர்வாழத் ேதைவயான ம த் வப் பராமாிப் அல்ல

உண

கிைடக்காமல் ெசய்யப்ப தல்.


பா யல் ெகா ைம
பா யல் உற கள் அல்ல
ஈ ப மா
ன்



வற்

ேதைவயில்லாத பா யல் நடத்ைதயில்

த்தப்ப தல் ேபான்றைவ.

த்தப்ப தல்

உங்கள் பா காப் குறித் நீங்கள் அச்சப்ப மா ெதாடர்ந்
ெதாைலேபசியில் அைழத்தல் அல்ல பின்ெதாடர்தல்.


வற்
ஒ

த்தி அைடத் ைவத்தல்
அைறயில் அைடத்

ைவத்தல் அல்ல

ட்

ந்

ெவளிேய வ

த க்கப்ப தல் ேபான்றைவ.

இவ்வைகக் ெகா ைமகளில் ஏதாவ ஒன்ைற நீங்கள் அ பவித்தால் நீங்கள்
911க்கு அைழத் ப் கார் ெகா த் ப் பா காப் ப் ெபறலாம்.

நாளைடவில், ெகா ைமகள் உ மாறி, திய வ வங்களில் வரலாம்.
நாளைடவில் , ெகா ைமப்ப த்தல் நிகழ் களின் எண்ணிக்ைக மற் ம்
தீவிரத்தன்ைம அதிகாிக்கலாம்.

நாங்கள் கனடா க்கு வந்த பிறகு அவர் வி ம்பியெதல்லாம்
அவ க்குக் கிைடக்கும் என அவர் நிைனத்தார். ஒவ்ெவா
இர ம் ஒவ்ெவா வார இ தியி ம் , நான் எப்ெபா
ம்
அவ டன் இ க்கேவண் ம். அவர் எைத வி ம்பினா ம் நான்
ெசய்யேவண் ம், அவர் இைணயத்தில் அல்ல
திைரப்படங்களில் என்ன பார்க்கிறாேரா அவற்ைறப் ேபால.

பா காப்பாக இ ப்பதற்கும் மதிக்கப்ப வதற்கும்
உங்க க்கு உாிைம உண் .
இந்த உாிைமகள், மனித உாிைமகள் மற் ம் சுதந்திரத்தின்
கி ெபக் பட்டயம் மற் ம் உாிைமகள் மனித உாிைமகள்
மற் ம் சுதந்திரத்தின் கன யப் பட்டயம் ஆகியவற்றால்
உ தியளிக்கப்பட் ள்ள .

உதவிெபறக் ேகாாி உங்கைள

ெவ க்கச் ெசய்யக்கூ ய

சில காரணங்கள் இேதா.

 எனக்குப் பயமாக உள்ள

மற் ம் உயிேரா

இ க்க

வி ம் கிேறன்.
 நா

ம் என

 இதற்கு ேம

குழந்ைதக

ம் இைதத் தனியாக எதிர்ெகாள்ள நான் வி ம்பவில்ைல.

 என்ைன இவ்வா
என்

ம் பா காப்பாக இ க்க வி ம் கிேறன்.

நடத் வதற்கு அவ க்கு உாிைம இல்ைல என்பைத

ைணயிடம் யாராவ

கூறேவண் ம் என வி ம் கிேறன்.

 நான் மதிக்கப்படேவண் ம் என நிைனக்கிேறன்.
 என

அ த்தத்ைதக் குைறக்க நான் ேபசேவண் ம்.

 என

உாிைமகள் மற் ம் கு ேயற்றச் ெசயல் ைற குறித் த்

ெதாிந் ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
 என

நிைலையச் சாிெசய்ய வி ம் கிேறன்.

 என

கு ம்பத் டன் அைமதியான வாழ்க்ைக வாழ வி ம் கிேறன்.

 தன்னம்பிக்ைக மற் ம் தற்க த்ைதத் தி ம்பப்ெபற நான் வி ம் கிேறன்.
குற்ற உணர்ச்சி மற் ம் அவமான உணர்ச்சிைய நி த்த வி ம் கிேறன்.
 ஒ

அவசரநிைலயில் என

நம்பிக்ைகக்குாிய ஒ வர் 911க்கு அைழக்க

ஒ சங்ேகதக் குறிைய ஏற்பா ெசய்தல் ேபான் என்ைனத்
தற்காத் க்ெகாள்ள வழிகைளக் கண்டறிய வி ம் கிேறன்.

அவர் என மகைள அ த் வி வாேரா என மிக ம் பயந்ேதன். நான்
வி ம்பவில்ைல என்றா ம் என மகள் அைனத்ைத ம் பார்த் விட்டாள்.
ஒவ்ெவா நா ம், தன தாயார் அவமானப்ப வைத அவள்
பார்க்கேவண்
ள்ள . ஒவ்ெவா
ைற ம் அவள் எவ்வள பயந்தி க்கிறாள்
என்பைத என்னால் காண
கிற . அவள் அவ்வா இ ப்பைத இதற்கு ேம ம்
என்னால் பார்த் க்ெகாண் இ க்க
யா . நான் அவைளப் பா காக்க
வி ம்பிேனன்.

உங்களின் பா காப் அல்ல உங்கள் கு ம்பத்தின்
பா காப் க்கு ஆபத் ஏற்பட்டால்,
911ஐ அைழக்கத் தயங்க ேவண்டாம்.

நீங்கள் தவ ெசய் விட்டதாக
நிைனக்கேவண் யதில்ைல. உங்கள்
அவர

ைணவேர

ேமாசமான நடத்ைதக்குப் ெபா ப் .

நீங்கள் அவமானமாக நிைனக்க ஒன் ம் இல்ைல.
நிைறயப் ெபண்கள் இேத விஷயத்ைத
அ பவிக்கிறார்கள்.
உலெகங்கி ம், ஆண்கள் தங்களின் ைணகைள
கட் ப்பாட் ல் ைவப்பதற்காக வன் ைறையக்
ைகயாள்கின்றனர்.
கு ம்ப வன் ைற என்ப அைனவைர ம்
கவைலக்குள்ளாக்குகின்ற ஓர் தீவிரமான பிரச்சைன.

நீங்கள் அைதத் தனியாக எதிர்ெகாள்ள ேவண்டாம்.
உடல் நல அல்ல கல்வி நி ணர் அல்ல அண்ைட
ட் க்காரர் ேபான்ற உங்களின் நம்பிக்ைகக்குாிய
ஒ வாிடம் ேபசுங்கள்.
யாராவ ஒ வைர நீங்கள் நம்பியி ந்தா ம்கூட,
உங்க ைடய சுயமான
கைள எ ப்பதற்கு
உங்க க்கு உாிைம உண் .
உங்களின் ைணைய விட்
அவ டன் ேசர்ந்தி க்கும்ப
கட்டாயப்ப த்த
யா .

விலகும்ப அல்ல
உங்கைள யா ம்

கு ம்ப வன் ைறைய அ பவிக்கும்
நிச்சயமற்ற நிைலயில் உள்ள லம்ெபயர்
ெபண்கள் யாைரயாவ உங்க க்குத்
ெதாி மா?
அவர் உங்கைள நம்பினால், நீங்கள்
உதவலாம்

க்கு வராமல் கவனி ங்கள்
அவைர நம் ங்கள்
நிச்சயமற்ற நிைலயில் உள்ள லம்ெபயர் ெபண்க க்கு மற்ெறா வைர
நம் வதில் அல்ல கு ம்ப வன் ைறைய ெவளிக்கூ வதில் பல்ேவ
காரணங்களால் சிரமம் இ க்கக்கூ ம்.
அவர்கள்:
 பிெரஞ்சு அல்ல

ஆங்கிலம் ேபசாத காரணத்தால் ஏதாவ

கூறிவி வார்கள் எனப் பயந்தி க்கக்கூ ம்.
 தனிப்பட்ட விஷயமாகக் க

வதால் ஒ

பிரச்சிைன குறித் ப் ேபச

அவமானப்படக்கூ ம்.
 அவர்கள் குறிப்பாக பாகுப த்தல் அல்ல இனெவறிைய
அ பவித்தி ந்தால், ேவ விதமாகக் க தப்ப வார்கள் அல்ல
நம்பப்படமாட்டார்கள் எனப் பயந்தி க்கக்கூ ம்.
ேபசுவதற்கு மிகத் ைதாியம் ேவண் ம். உதவி ெசய்வதற்குச் சிறந்த வழி
க்கு வராமல் கவனித் அவர் எதிர்ெகாள் ம் தைடகைளப்
ாிந் ெகாள்ள யற்சிெசய் ங்கள்.

அவ ைடய தவ

இல்ைல என்

அவாிடம் கூ ங்கள்

நிச்சயமற்ற நிைலயில் உள்ள லம்ெபயர் ெபண்கள், தங்க ைடய
கலாச்சாரம் மற் ம் கு ம்பத்தின் பா காவலர் என தங்கைள
நிைனத் க்ெகாள்கிறார்கள். அவர்களின் ைணைய மீறிவ வ அல்ல
கு ம்பத்ைத உைடப்ப குறித் க் குற்றமாக அவர்கள் உணரக்கூ ம். ேம
சிலர் கனடாவில் கு ம்பத்ைத மீண் ம் இைணப்பதற்கான திட்டத்ைதக்
குைலத்த தாங்கள்தான் எனக் க தி அைதக் குற்றமாக உணர்கிறார்கள்.

ம்

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்க ைடய ைணவாின் ேமாசமான நடத்ைதக்குத்
தாங்கேள ெபா ப் எனப் ெப ம்பா ம் நிைனக்கிறார்கள். ேமாசமாக
நடந் ெகாள் ம் ைணகள் பாதிக்கப்பட்டவர்கைளக் குற்றம் ெசால்வதி ம்
ேமாசமான அவர்களின் சுயநடத்ைதைய ம ப்பதி ம் நி ணர்களாக
இ ப்பார்கள், குறிப்பாக அவர்களின் கு ம்பங்கள் அல்ல
ச கங்களி
ந் ஆதர கிைடத்தால்.
பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் அவர்களின் ைணேய அவாின் ேமாசமான
ெசயல்க க்குப் ெபா ப் என் கூ ங்கள்.
அவாின் ேமாசமான நடத்ைதயின் காரணமாகேவ கு ம்பம் உைடகிற .

அந்தப் ெபண்ணின் ெதாி கைள மதித்
அ மதி ங்கள்

அவ க்ேகற்ற ேவகத்தில் ெசல்ல

கு ம்ப வன் ைற பாழாக்கக்கூ ய . மீண் ம் தன்னம்பிக்ைகையக்
ெகாண் வந் ஒ வாின் வாழ்க்ைகயின் கட் ப்பாட்ைட மீண் ம்
ெப வதற்கான பாைத நீண்டதாக இ க்கக்கூ ம்.
நிச்சயமற்ற நிைலயில் உள்ள லம்ெபயர் ெபண்கள் வன் ைறையப்
ெபா த் க் ெகாள்ளச் ெசய் ம் சில காரணங்கள் பின்வ மா :
 அன்பான ஒ
 கனடாவி

உறைவ தக்கைவக்கும் நம்பிக்ைக.
ந்

ெவளிேயற்றப்ப வ

 ஆதாரங்கள் மற் ம் உாிைமகள் குறித்

குறித்த பயம்.
அறியாதி ப்ப .

 காவல் ைற மற் ம் சட்டம் குறித்த பயம்.
 குழந்ைதகைளப் பிாிவ

அல்ல

ஆதரவின்றி ஒ க்கப்ப வ

குறித்த

பயம்.
அவாின் அ பவத்ைதப் ாிந் ெகாள்ள ம், அவாின் ெதாி கைள மதிக்க ம்
யற்சி ெசய் ங்கள். அந்தப் ெபண் அவாின் ைணையவிட் விலகினா ம்
விலகாவிட்டா ம், அவ ைடய சூழ்நிைலையச் சிறப்பாகப் ாிந் ெகாள்ள
அவ க்கு உத வதற்கான ஆதாரங்கைள ேநாக்கி நீங்கள் அவைர வழி
நடத்தலாம். (இந்தக் ைகேயட் ன் கைடசிப் பக்கத்ைதப் பார்க்க ம்)
உங்க

ைடய ஆதரைவ வழங்குங்கள்

தனிைமப்ப த்தல் என்ப கு ம்ப வன் ைறயில் ஒ ெபாிய பங்காற் கிற .
தங்களின் உண்ைமயான ச கத் ெதாடர் கைள இழந்
திய கலாச்சார
வழக்கங்கைள ம், பண் கைள ம் கற்க ேவண் ய சூழ்நிைலயில் நிச்சயமற்ற
நிைலயில் உள்ள லம்ெபயர் ெபண்க க்கு இந்தத் தனிைமப்ப த்தல்
ெப ம்பா ம் அதிகமாக இ க்கும். பா காப் ேத கனடா க்கு
வந்தி ந்தா ம், நிைறயப்ேபர் தாக்குப்பி க்கச் சிரமப்ப கிறார்கள்.
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு உங்கள் ஆதரைவ வழங்குங்கள். அவ டன்
ேபசுங்கள். நம்பிக்ைகயான உதவி ெப வதற்கு அவ க்கு உாிைம உண்
என்பைத அவர் அறியச் ெசய் ங்கள். அவர் ேம ம் ெதாிந் ெகாள்ள
வி ம்பினால், அவ க்கு இந்தக் ைகேயட்ைடக் காட் ங்கள். அவர்
வி ம்பினால், அவர் உதவிக்காகச் ெசல் ம்ேபா அவ டன் ெசல்ல
ன்வா ங்கள்.

பாரபட்சம் மற் ம் பாரா கத்ைத எதிர்த் ப் ேபாரா ங்கள்
லம்ெபயர் ெபண்களின் கலாச்சாரம் அல்ல மதத்தின் காரணமாக கு ம்ப
வன் ைறைய ஏற்பதாக நிைறயப்ேபர் க
கிறார்கள். இ தவறான .
ெசால்லப்ேபானால் அைதக் ைகயாள்வதில் பிற ெபண்கைளவிட அவர்கள்
அதிகத் தைடகைள எதிர்ெகாள்கிறார்கள். கனடாவில், நிச்சயமற்ற நிைலயில்
உள்ள லம்ெபயர்ந்த ெபண்கள் நிைறயச் சவால்கைள எதிர்ெகாள்கிறார்கள்
அைவ அவர்கைளக் கு ம்ப வன் ைறக்கு எளிதான இலக்காக்குகிற .
பாதிக்கப்பட்டவர் தனியாக இ க்க இ க்க அவாின் ைண ேம ம் தவறாக
நடக்கக்கூ ம். ெவளிப்பைடயாக இ ங்கள் ேம ம் எல்லாவற் க்கும்
ேமலாக, அவைரப் பாரா கமாக இ க்கேவண்டாம்.

நிைனவி க்கட் ம், அலட்சியமாக இ ந்தால் கு ம்ப
வன் ைற அதிகமாகும்...

ஆதாரங்கள்
கி ெபக்கில் எங்கி ந்
வாரத்தின் 7 நாட்களி

ேவண் மானா

ம் அைழ ங்கள்

ம் 24 மணி ேநர ம்.

எஸ்ஓஎஸ் கு ம்ப வன் ைற (SOS violence conjugale)
1 800 363-9010 (மாண்ட்ாீ

க்கு ெவளியி

ந்

அைழப் கள்) (விஓஐபி மற் ம்

ஒய்)
514 873-9010 (மாண்ட்ாீ ல்) (விஓஐபி மற் ம்

ஒய்)

எஸ்ஓஎஸ் கு ம்ப வன் ைற (SOS violence conjugale)’க்கு, நிச்சயமற்ற நிைலயில்
உள்ள லம்ெபயர் ெபண்கள் எங்ேக உதவி ெபற
ம் என்ப ெதாி ம்.
இந்த இலவச, இரகசியமான மற் ம் ெபயர் ெவளியிடாத ெதாைலேபசி ேசைவ கு ம்ப
வன் ைறயில் விேசஷ கவனம் ெச த் கிற . பாதிக்கப்பட்டவர், அவர
கு ம்பங்கள் மற் ம் சாட்சிகள் யாவ ம் ஒ அைழப்பின் லம் உடன யாக தகவல்,
ஆேலாசைன மற் ம் தங்குமிடச் ேசைவகைள உடன யாகப் ெபற
ம்.
911 அவசரகாலச் ேசைவகள்
நீங்கள் ஒ ஆபத்தில் இ ந்தால் அல்ல
உடன உதவிக்கு:
911 (குரல்) (சில பகுதிகளில்

ஒ

வன் ைறக்குச் சாட்சியாக இ ந்தால்

ஒய்கள் கிைடக்கப்ப ம்)

310-4141 (911 கிைடக்கப்ெபறாத மாநகராட்சிகளில்)
*4141 (ெசல் டப்ேபசி அைழப் க

க்கு)

Info-Santé
சிஎல்எஸ்சி(CLSC)க்கள் மற் ம் பிற உடல் நல மற் ம் ச

க ேசைவ ைமயங்கள்

(சிஎஸ்எஸ்எஸ்(CSSS)கள்) பற்றிய தகவல்கள் மற் ம் சுட் க்க

க்கு

811 (குரல்)
இந்தக் ைகேய

பிெரஞ்சு மற் ம் ஸ்பானிஷ் ெமாழிகளிகும் கிைடக்கும். தய

ெசய்

மகளிர்க்கான ெசயலகம் – Secrétariat à la condition féminine (SCF) ஐ 418 643-9052
என்ற எண்ணில் ெதாடர் ெகாள்ள ம்.
இந்தக் ைகேய கள் (SCF) எஸ்சிஎஃப் (www.scf.gouv.qc.ca), மாண்ட்ாீல் நகர
வன் ைறப் பிரச்சைன அட்டவைண Table de concertation en violence conjugale de
Montréal (www.tcvcm.ca) ேபான்ற இைணயதளங்களில், ஆங்கிலம், ஃப்ெரன்சு
அல்ல ஸ்பானிஷ் ெமாழியில் பி எஃப் ஆவணமாகக் கிைடக்கப்ெப கிற .
எச் எம்எல் பதிப் கள் இந்த ெமாழிகள் மற் ம் சிலவற்றில் கிைடக்கப்ெப கிற .
இவற்ைற எஸ்சிஎஃப் இைணயதளத்தில் பிரசுரங்கள் ேடபின் கீழ் காணலாம்.
Secrétariat à la condition féminine
Table de concertation en violence conjugale de Montréal ஆல் எ தப்பட்ட ,
பின்வ வனவற்றின் கூட்


யற்சியில்:

மாண்ட்ாீ ன் இத்தா யப் ெபண்கள் ைமயம் (Centre des femmes italiennes de Montréal)
(www.centrefim.org)



அகதிகள் மற் ம் லம்ெபயர்ந்ேதா க்கான ேசைவ அைமப் கள் (Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes) (ெபண்கள் கு
அகதிகள் உதவிக்கு

மற் ம்

– Comité femmes et Comité d’aide aux réfugiés) (www.tcri.qc.ca)
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