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ஒன்றாரிய
ஒன்றாரிய

ா ய ாவிட்-19 முட ் ம் த வல் தாள்

ாவின் "வீட்டில் இரு ் வும் " (stay-at-home)

ட்டளள என்றால் என்ன?

க ோவிட்-19 வைரஸ் த ோற் று ோரணமோ ஒன்றோரிக ோவில் ஜனைரி 14, 2021 த ோட ் ம் அைசரநிவல
பிர டனப்படு ் ப் பட்டது. பின்ைரும் அ ்தி ோைசி
ோரணங் ளு ் ோ மட்டுகம நீ ங் ள் வீட்வட
விட்டு தைளிக தசல் லலோம் என அரசோங் ம் த ரிவி ்துள் ளது.
•

போடசோவல அல் லது சிறுைர் பரோமரிப்பு நிவல

்திற் கு தசல் லல்

•
•
•
•

கைவல ்கு தசல் லல் (வீட்டிலிருந்து கைவலயிவன ஆற் ற முடி ோதிருந் ோல் )
உடற் பயிற் சி அல் லது தசல் லப் பிரோணியிவன (நோ ் ) தைளியில் கூட்டிச்தசல் லல்
உணவு, பலசர ்கு, மருந்து, வீட்டு ்கு ் க வை ோன தபோருட் வள ைோங் கு ல்
அரச, சு ோ ோர, சட்ட அல் லது நிதி கசவை வள தபறும் தபோருட்டு தசல் லல்

நீ ங் ள் வீட்டியில் இல் லோ கபோது தபோது உட்புறங் ளில் மு
் ைசம் அணி ல் கைண்டும் .
தைளிப் புறங் ளில் சமூ
இவடதைளி கபணப்படு ல் கைண்டும் . தைளியில் ஐந்து நபர் ளு ்கு
கமலோ
் கூட இ லோது.
தநரு ் மோன த ோடர்பு ள் அக குடும் ப அங்
் ைர் ளு ்குள் மட்டுப்படு ் ப் பட்டுள் ளது. நீ ங் ள்
னி தபற் கறோரோ
அல் லது
னி ோ
ைோழ் வீர் ளோயின் மட்டுகம இன்தனோரு குடும் ப ்துடன்
தநரு ் மோன த ோடர்பிவன வை ்திரு ் லோம் .

முட ் த்திற் ான விதி ளள ார் அமுல் படுத்துகின்றார் ள் ?
அவற் றிற் ான தண்டளன ள்
ாளவ?
மோந ர உப விதி வள (by-law) அமுலோ ்கும் அலுைலர் ள் , விகசட ோன்ஸ்டபிள் ள் மற் றும்
தபோலிஸ் உ ்திக ோ
் ர் ள் மூலம் அமுலோ ் ல் இடம் தபறும் . முட ்
்திற் ோன ட்டவள
மீறப்படுமோயின் $750 அபரோ மோ விதி ் ப்படும் . இந்
ட்டவளயிவன பின்பற் றுைதிலிருந்து
னிநபர் வள அல் லது கைவல ோட் வள டு ் ோல் அல் லது ஒரு அலுைலருடன் முரண்பட்டோல்
$1,000 அபரோ ம் விதி ் ப் படலோம் .

பபாலீஸ் (police) மற் றும் அமுல் படுத்தும் உத்திய
தடு ் லாமா?

ா த்தர் ள் என்ளன வீதியில்

ஒன்ரோரிக ோ அரசோங் ம் மற் றும் தபோலீஸ் துவற கபச்சோளர் ள் இந் “வீட்டில் இரு ் வும் ” என்ற
ட்டவள தபோலீசு ்கு வீதியில் எழுந் மோன பரிகசோ வன வள (random checks) கமற் த ோள் ள
அதி ோர ்திவன ைழங் வில் வல என கூறியுள் ளனர். நீ ங் ள் உங் ளது விட்டு ்கு தைளியில்
இருப்பது மட்டும் “வீட்டில் இரு ் வும் ” என்ற ட்டவளயிவன நீ ங் ள் வடப்பிடி ் வில் வல
என்ப ற் ோன கபோதி ஆ ோர ்திவன த ோடு ் ோது எனவும் அைர் ள் கூறுகின்றனர்.மறுபுறம்
ஒன்ரோரிக ோ நீ தி அவமப்பில் ஒரு முவற ோன இனைோ ம் ோணப் படுை ோ
குறிப்பிடப் படுகின்றது.
ஒது ் ப் பட்ட சமூ ங் ளோன றுப் பின ் ைர், சுக சி மற் றும் புலம் ப ர் ம ் ள் ம ்தியில் இந்
சட்ட அமுலோ ் ல் ஒப்பீட்டளவில் அதி மோ வும் டுவம ோ வும் இரு ்கின்றது.
சுரு ் மோ குறிப் பிட்டோல் , இந் முட ் ள் விதி ள் எழுந் மோன பரிகசோ வன வள கமற் த ோள் ள
அனுமதி அளி ் வில் வல. ஆனோல் நி ோ மோனதும் சோ ்தி மோனதுமோன ோரணங் ள்
இரு ்குமோயின் அமுல் படு ்தும் அதி ோரி ளு ்கு அை் வி மோன பரிகசோ வன வள கமற் த ோள் ள
உரிவம ைழங் ப்பட்டுள் ளது. அ னோல் முட ் ல் விதி ள் மீறப்பட்டுள் ளத ன சந்க
ங் ளின்
அடிப்பவடயில் தபோலீஸ் உங் வள இவடயில் நிறு ் லோம் .
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பபாலீஸ் அல் லது அமுலா ் ல் அதி ாரி என்ளன ய ள் வி ்கு உட்படுத்தினால் நான்
என்ன பெ ் வது? என்ளன குற் றப் படுத்தினால் நான் எனது அளட ாளத்திளன
பவளிப் படுத்த யவண்டுமா?
•

முட ் ல் விதியிவன நீ ங் ள் மீறியுள் ளர
ீ ் ள் என்ப ற் ோன நி ோ மோனதும் சோ ்தி மோனதுமோன
ோரணங் ள் இரு ்குமோயின் அமுல் படு து
் ம் அதி ோரி உங் ளது அவட ோள ்திவன க ற் லோம் .
உ ோரண ்திற் கு தைளிப்புற தி
் ல் சமூ இவடதைளி கபணப்படோவம அல் லது உட்புற ்தில்
கூடி நபர் ள் கூட்ட ்திவன கசர் ் ல் .

•

டு ்து நிறு ் ப்படுை வன குவற ் கைண்டுமோயின்: எப்கபோதும் மு
் ைசம் அணி ல் , சமூ
இவடைழி கபணப்படு ல் , தைளியில் ஐந்திற் கு கமற் பட்ட நபர் ளுடன் கூடுை வன விர் ் ல் .

•

இந் வீட்டில் இரு ் வும் அன்ற ட்டவளயின்படி நீ ங் ள் உங் ளது சரி ோன தப ர், பிறந்
தி தி, விலோசம் என்பைற் வற அலுைலர் க ட்கும் கபோது ைழங் கைண்டும் . நீ ங் ள் சரி ோ
அவட ோளப்படு ் மறு ்கும் பது அந் அலுைலவர இவடமறி ்
ோ உங் ள் கமல் குற் றம்
சோட்டப் படலோம் .

•

உங் வள அவட ோளப்படு ்தும் படி க ட் ப்பட்டோல் நீ ங் ள் ைோ ் தமோழி மூலமோ
ைழங் லோம் . இந் “வீட்டில் இரு ் வும் ” என்ற ட்டவள ோனது அரசினோல் ைழங்
அவட ோள அட்வட ஒன்றிவன ோட்ட கைண்டுதமன்று ைற் புறு ் வில் வல.

•

இந் “வீட்டில் இரு ் வும் ” என்ற ட்டவள ோனது நீ ங் ள் அ ்தி ோைசி கைவலயின் நிமி ் ம்
பிர ோணம் தச ் கின்றீர் ள் என்ப ற் ோன நிறுைன ்தினது டி
்திவனயும் க ோரவில் வல.
உங் ளு ்கு அது கூடி போது ோப்பு என ருதினோல் அ வன நீ ங் ள் வை ்து த
்
ோள் ளலோம் .
உங் ளு ்கு ஏற் புவட
ோ இருந் ோல் டி ம் ஒன்றிவன உங் ளது மு லோளியிடம் க ட் லோம் .

•

நீ ங் ள் டு து
் நிறு ் ப்பட்டோல் , எந் சட்ட ்திவன நீ ங்
அலுைலரிடம் க ட்ப ற் கு உங் ளு ்கு உரிவம உண்டு.

•

உங் வள நீ ங் ள் அவட ோளப்படு தி
்
பிறகு அந் அலுைலர் சட்ட மீறு ல் த ோடர்போ
உங் வள குற் றப் படு ் ோவிட்டோல் நீ ங் ள் தமௌனமோ இருப்ப ற் கு உரிவம உண்டு.
உங் ளு ்கு எதிரோ ப ன்படு ்
்கூடி எந் க ள் வி ளு ்கும் நீ ங் ள் பதில் அளி ்
க வையில் வல.

•

நோன் கபோ லோமோ அல் லது டு து
் வை ் ப்பட்டுள் களனோ? என அலுைலர் வள நீ ங் ள்
க ட் லோம் . நீ ங் ள் டு து
் வை ் ப்படவில் வல என அைர் ள் கூறினோல் நீ ங் ள் தசல் லலோம் .
க ள் வி ள் நிவறவு தபறோ தபோழுது நீ ங் ள் கபோ எ ் னி ் ோல் அது கமலதி குற் றங் ளு ்கு
இட்டுச்தசல் லும் .

•

தபோதுைோ நி ோ மோன ோரண ்திற் ோ உங் வள வ து தச ் கைோ அல் லது டு ்து
வை ் கைோ தபோலீசு ்கு மட்டுகம அதி ோரம் உண்டு. நீ ங் ள் உங் வள அவட ோளப்படு ்
முடி ோவிட்டோல் அது கிரிமினல் குற் றமோ ோது. ஆனோல் அது ண்டப் பண ்திற் கு உட்படு ் லோம் .

•

தபோதுைோ , இந் உபவிதி ள் (by-law) மற் றும் அமுலோ ் ல் அதி ோரி ளு ்கு வ து தச ் கைோ
டு ்து வை ் கைோ அதி ோரம் இல் வல. ஆனோல் இ ற் ோன அதி ோரமுவட தபோலீஸ் அல் லது
னடோ எல் வல பிரிவினரு ்கு (Canada Border Services Agency) அைர் ள் அறிவி ் லோம் .

•

நீ ங் ள் தபோலீஸினோல் டு ்து வை ் ப்படலோம் என ைவல த ோள் வீர் ளோயின் ஒரு
போது ோப்போன திட்ட தி
் வன நீ ங் ள் ஏற் படு ்தி வை ்து த
்
ோள் ளலோம் . உ ோரணமோ :

ைல் வள
ப்பட்ட

ள் மீறுகின்றீர் ள் என்ப வன அந்

o

உங் ளு ்கு நம் பி ்வ
ோன ஒருைரின் த ோவலகபசி இல ்
தி
் வன மனனம் தச ் து
வை ்து, உங் ளது ைழ ் றிஞவர த ோடர்பு த ோள் ளுமோறு, உங் ளது குடும் ப ்திவன
பரோமரி ்கும் படி அல் லது , உங் ளது கைவல ள ்திற் கு கைவல ்கு சமூ மளி ்
முடி ோ நிவல பற் றி அறிவி ்குமோறு அல் லது ஒரு பிவண ோளி ோ
நிற் குமோறு க ட் லோம் .

o

உங் ளது விடு வல ்கு உ வி தச ்
சமூ
்தினது உ வியிவன நோடலோம் .

்கூடி

நண்பர் ள் , அல் லது குடும் பம் அல் லது
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