உங் கள் மேன்முறையீட்றட
நிரப் புவதுே் முழுறேயாக்குவதுே்
நீ ங் கள் RPD தீர்ோனத்துக்கான எழுத்துமூலக் காரணங் கறளப்
பபை் ை திகதியிலிருந் து 15 நாட்களுக்குப் பிந் தாேல்
•

•

•

நீ ங் கள் ஓர் எழுத்துமூல மேன் முறையீட்டு அறிவித்தறல
நிறைவு செய் தாக மேண்டுே் . இே் முக்கிய
அறிவுறுத்தல் களுக்கு ஒரு சேை் று மேன் முறையீட்டு
அறிவித்தல் இறணக்கப்பட்டுள் ளது.
நீ ங் கள் அகதி மேன் முறையீட்டுப் பிரிவின் (RAD)
பதிேகத்துக்கு உங் கள் மேன் முறையீட்டு அறிவித்தலின்
மூன் று பிரதிகறள (அல் லது இலத்திரனியல் அடிப்பறடயிை்
ெேர்ப்பிப்பதாயின் ஒன் று ோத்திரே் ) ேழங் கியாக மேண்டுே் .
உங் களுடன் மேன் முறையீடு செய் யுே் ஒே் சோருேருே்
மேன் முறையீட்டு அறிவித்தலிை் பட்டியலிடப்பட்டாக
மேண்டுே் அல் லது தீர்ோனத்றத மேன் முறையீடு செய் யுே்
ஒே் சோருேருக்குோக ஒரு மேன் முறையீட்டு அறிவித்தல் RAD
இை் கு ேழங் கப்பட்டாக மேண்டுே் .

நீ ங் கள் RPD தீர்ோனத்துக்கான எழுத்துமூலக் காரணங் கறளப்
பபை் ை திகதியிலிருந் து 45 நாட்களுக்குப் பிந் தாேல்
•
•

•

நீ ங் கள் ஒரு மேன் முறையீட்டாளர் பதிறே நிறைவு செய் தாக
மேண்டுே் .
நீ ங் கள் RAD இை் கான உங் கள் மேன் முறையீட்டாளர் பதிவின்
இரு பிரதிகறள (அல் லது இலத்திரனியல் அடிப்பறடயிை்
ெேர்ப்பிப்பதாயின் ஒன் றை ோத்திரே் ) ேழங் கியாக
மேண்டுே் .
மேன்முறையீட்டாளர் பதிவில் உள் ளடக்கப் பட மேண்டிய
ஆேணங் களுே் தகேல் களுே் மேன் முறையீட்டாளர்
ேழிகாட்டியிை் காணப்படுகின்ைன.

கவனியுங் கள் : நீ ங் கள் மேன்முறையீட்டாளர் பதிறவக்
மகாப் பிடுவதை் கான கால எல் றலயின் பின்னர் ஒரு
மேன்முறையீட்டு அறிவித்தறலக் மகாப் பிட்டால் உங் கள்
மேன்முறையீடு தள் ளுபடி பெய் யப் படலாே் .

மகாப் பிடுே் காலத்றத நீ டிப் பதை் கான
விண்ணப் பே் :
மேன்முறையீட்டு அறிவித்தல் ,
மேன்முறையீட்டாளர் பதிவு ஆகிய
இரண்றடயுே் மகாப் பிடுே் காலத்றத நீ டித்தல்
உங் களால் உங் கள் மேன் முறையீட்டு அறிவித்தறலயுே் உங் கள்
மேன் முறையீட்டாளர் பதிறேயுே் ெரியான மநரத்திை் மகாப்பிட
முடியாேை் மபாயிருந்தால் , நீ ங் கள் ஒரு கால நீ டிப்புக்காக RAD இை் கு
ஒரு விண்ணப்பத்றதெ் செய் ய மேண்டியிருக்குே் . நீ ங் கள்
அே் விண்ணப்பத்தில் நீ ங் கள் ஏன் தாேதோகிறீர்கள் என் பதை் கான
காரணங் கறள ேழங் கியாக மேண்டுே் . ஒரு கால நீ டிப் புக்கான
விண்ணப்பே் RAD விதிகளின் 6 ஆே் 37 ஆே் விதிகறளப்
பின் பை் றியாக மேண்டுே் . நீ ங் கள் உங் கள் மேன் முறையீட்டு
அறிவித்தலின் மூன் று பிரதிகறள (அல் லது இலத்திரனியல்
அடிப்பறடயிை் ெேர்ப்பிப்பதாயின் ஒன் றை ோத்திரே் ) ேழங் கியாக
மேண்டுே் . உங் களுக்கு உங் கள் விண்ணப்பத்துக்கு ஆதரோக ஒரு
ெத்தியக் கடதாசியுே் அல் லது ெட்டமுறைப் பிரகடனமுே் மதறே.

மேன்முறையீட்டாளர் பதிறவக் மகாப் பிடுே்
காலத்றத நீ டித்தல்
நீ ங் கள் உங் கள் மேன் முறையீட்டு அறிவித்தறலக் மகாப்பிட்டுள் ள
மபாதிலுே் மேன் முறையீட்டாளர் பதிறேெ் ெரியான மநரத்திை்
மகாப்பிட முடியாேை் மபாயிருந்தால் , நீ ங் கள் ஒரு கால நீ டிப்புக்காக
RAD இை் கு ஒரு விண்ணப்பத்றதெ் செய் ய மேண்டியிருக்குே் . நீ ங் கள்
அே் விண்ணப்பத்தில் நீ ங் கள் ஏன் தாேதோகிறீர்கள் என் பதை் கான
காரணங் கறள ேழங் கியாக மேண்டுே் . ஒரு கால நீ டிப் புக்கான
விண்ணப்பே் RAD விதிகளின் 6 ஆே் 37 ஆே் விதிகறளப்
பின் பை் றியாக மேண்டுே் . உங் களுக்கு உங் கள் விண்ணப்பத்துக்கு
ஆதரோக ஒரு ெத்தியக் கடதாசியுே் அல் லது ெட்டமுறைப்
பிரகடனமுே் மதறே.

உங் கள் மேன்முறையீட்டு ஆவணங் கறள
எங் கு மகாப் பிட மவண்டுே்

நீ ங் கள் உங் களுக்கு தீர்ோன அறிவித்தறல ேழங் கிய அகதிப்
பாதுகாப்புப் பிரிவுப் பதிவு அலுேலகமுள் ள அமத பிராந்தியத்தில்
அறேந்துள் ள RAD பதிவு அலுேலகத்துக்கு உங் கள் ஆேணங் கறள
ேழங் கியாக மேண்டுே் .

ஆமலாெகர்
நீ ங் கள் உங் கள் மேன் முறையீடு சதாடர்பில் உங் களுக்கு உதேக்
கூடிய ஆமலாெகர் உங் களுக்குத் மதறேசயன நீ ங் கள்
தீர்ோனிக்கலாே் . உங் கள் ஆமலாெகர் உங் களிடே் ஒரு
கட்டணத்றத அைவிடுேதாயின் அல் லது மேறு சகாடுப்பனறேப்
சபறுேதாயின் , அேர் ஒரு ோகாணெ் ெட்டெ் ெங் கத்தின்
(ெட்டத்தரணிகளுே் ெட்ட உதவியாளர்களுே் ), Chambre des notaires du
Québec இன் , அல் லது கனடா ஒழுங் குறுத்தை் கழகத்தின் குடிேரவு
ஆமலாெகர்கள் என் பதன் நல் ல நிறலயிலுள் ள ஒரு உறுப்பினராக
இருந்தாக மேண்டுே் . உங் கள் ஆமலாெகர் உங் களிடே் ஒரு கட்டணத்றத
அைவிடாவிடின் , நீ ங் கள் ஒரு கட்டணே் அல் லது ஏறனய கருத்திை்
சகாள் ளல் கள் இன் றிப் பிரதிநிதித்துேே் செய் ேதன் அறிவித்தல்
எனுே் படிேத்றத நிரப் பி கூடிய விறரவில் அதறன அறேெ்ெருக்குே் RAD
இை் குே் ேழங் கியாக மேண்டுே் .
உங் களுக்கு ஆமலாெகர் இருந் தால் , உங் கள் ஆமலாெகர் கால
எல் றலகறள அறடந் து பகாள் வறத உறுதி பெய் ய நீ ங் கள்
பபாறுப் பாளியாகிறீர்கள் .

போழி
நீ ங் கள் சதரிவு செய் யுே் கனடாவின் உத்திமயாகபூர்ே சோழியில்
(ஆங் கிலே் அல் லது பிசரஞ் சு) நீ ங் கள் மேன் முறையீட்டு
அறிவித்தறலப் சபை் று நிரப்ப மேண்டுே் . ேை் சைாரு
சோழியிலுள் ள எந்த ஆேணமுே் ஒரு ஆங் கில அல் லது பிசரஞ் சு
சோழிசபயர்ப்புடனுே் சோழிசபயர்ப்பு துல் லியோனசதன
சோழிசபயர்ப்பாளரால் ஒப்பமிடப்பட்ட ஒரு பிரகடனத்துடன்
மெர்த்து ேழங் கப்பட்டாக மேண்டுே் .
IRB ேறலத்தளத்திை் காணப்படுே் மேன் முறையீட்டாளர் ேழிகாட்டி
ஆங் கிலத்துக்குே் பிசரஞ் சுக்குமிறடயில் சதரிவு செய் ேறதப்
பை் றியுே் உங் கள் மேன் முறையீட்டில் ஒரு ோய் ேழி
விொரறணக்குக் கட்டறளயிடப்பட்டால் ஒரு

உறரசபயர்ப்பாளறரக் மகட்பறதப் பை் றியுே் கூடிய விபரங் கறள
ேழங் குகிைது.

உங் கள் தகவல் கள் ஏறனய
நிறுவனங் களுடன் பகிரப் படலாே்
நீ ங் கள் மேன் முறையீட்டுெ் செயன் முறையில் ேழங் குே் தனிப்பட்ட
தகேல் கள் RAD இன் முன் னிறலயில் உங் கள் மேன் முறையீட்றடத்
தீர்க்குே் மநாக்கத்துக்காக குடிேரவுே் அகதிப் பாதுகாப்புே்
ெட்டத்தின் கீழ் மெகரிக்கப்படுகின் ைன. உங் கள் தனிப்பட்ட
தகேல் கள் குடிேரவுே் அகதிப் பாதுகாப்புே் ெட்டத்தின் நிருோக,
அமுலாக்கல் மநாக்கத்துக்காக கனடா எல் றலெ் மெறேகள்
முகேரகே் , கனடாக் குடிேரவு, அகதிகள் , குடியுரிறே, கமனடியப்
பாதுகாப்பு உளவுெ் மெறே, ெட்ட அமுலாக்கல் முகேரகங் கள்
என் பன உட்பட ஏறனய நிறுேனங் களுடன் பகிர்ந்து
சகாள் ளப்படலாே் .
மேலுே் விபரங் களுே் படிவங் களுே் மேன்முறையீட்டாளர்
பபாதியினுட் காணப் படுகின்ைன.
அகதி மேன் முறையீட்டுப் பிரிவு விதிகள் (RAD Rules) என் பதை் கான
அணுகறல கனடா நீ தித் திறணக்கள ேறலத்தளத்திை் காணலாே் .
உங் களுக்கு ஒரு அெ்சுப் பபாறிக்கு அணுகல் இல் லாவிடின்,
மேன்முறையீட்டாளர் பதிவின் ஒரு காகிதப் பிரதிறயப் பபை
ஆக அருகிலுள் ள IRB அலுவலகத்துக்கு நீ ங் கமள மநரிை்
பெல் லுங் கள் .

