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ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ குழந்்தைகள் 
மறு்ாழ்வு மருத்து்ம்ை ேற்ி

ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ குழந்்தைகள் மறு்ாழ்வு 
மருத்து்ம்ை�ாைது உ�ல ஊைம், மருத்து் 
சிககல, கநாய் மறறும் கா�ம் டகாண� குழந்்தைகள் 
மறறும் இ்ைஞரக்ை ஆதைரிப்ேதைன மூலம் 
சாத்தைி�முள்ை உலகத்்தை உரு்ாககுகி்து. ஹாலந்து 
ப்ளூர்வியூ எனேது ட�ாடரானக�ா ேலக்லக 
கழகத்து�ன முழு்ம�ாக இ்ணககப்ேட� ஒரு 
சி்ந்தை 40 கைடி� ஆராய்்சசி மருத்து்ம்ை 
ஆகும். இது ஆணடுகதைாறும் 7,500 குடும்ேஙகளுககு 
உதைவுகின்து. உள்கநா�ாைி மறறும் ட்ைிகநா�ாைி 
கச்்கள் ஆகி� இரண்�யும் ்ழஙகுகின்து. 
ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ ேவிரத்தைிக�கமாை க்ைிப்ேவி்ை 
்ழஙகு்தைறகாக ்ாடிக்க�ாைரகள் மறறும் 
குடும்ேஙக்ை இ்ணத்து டசய்லேடு்தைில அதைன 
நிபுணத்து்த்தைிறகாக புகழ்டேற்து. அகடரடிக�ஷன 
கை�ா ந�த்தைி� இரு டதைா�ர்சசி�ாை கணகடகடுப்ேவில 
இது்்ர 100 சதை்தீைம் சாதைித்தை ஒகர நிறு்ைம் 
ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ ஆகும். கமலதைிக தைக்லுககு 
அலலது நனடகா்� அைிப்ேதைறகு hollandbloorview.ca  
எனனும் இ்ண�தைைத்தைில ோரககவும். 

[1482.18]

ஆம்,
நான குடும்ே தை்ல்மத் தைிட�த்்தைப் ேற்ி 

கமலும் டதைரிந்துடகாள்ை ்விரும்புகினக்ன

என்ை டதைா�ரபு டகாள்ை:

டே�ர: _____________________________________

டதைா்லகேசி: __________________________________

மினைஞசல: ___________________________________

என்ை டதைா�ரபுடகாள்ை நான ்விரும்பும் மு்்:  

q டதைா்லகேசி q மினைஞசல

மைி்க அ்ககட�்ை�வில உள்ை டேடடி�வில கோ�வும் 
மூலாதைாரஙகைின ்ம�ம் (முதைல தைைம்) அலலது ேவிரதைாை 
்ரக்றே்்�வில மறறும் நாஙகள் ஐந்து ்ணவிக நாடகளுககுள் 
உஙக்ை டதைா�ரபுடகாள்க்ாம்.
 
கமலதைிக தைக்லுககு, எஙகளு்�� டதைா�ரபு எண: 416-425-6220 
Ext. 6337, மினைஞசல: familypartner@hollandbloorview.ca  
அலலது www.hollandbloorview.ca/familyleaders எனனும் 

இ்ண�தைைத்தைிறகு டசனறு ோரககவும்

கீழ்ககண� கநாககஙகளுககாக 
ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ உ�ன 
குடும்ேஙகள் கூடடு கசரந்துள்ைை:
•  மருத்து்ம்ை�வின மூகலாோ�த் தைிட�த்்தை உரு்ாகக

•  மினைணு சுகாதைாரப் ேதைி்வின ்ழிமு்் ேற்ி  

ஆகலாச்ை அைிகக

•  ்ாடிக்க�ாைரகள், குடும்ேஙகள் மறறும் சுகாதைாரக 

குழுககள் எவ்ாறு சிகி்ச்ச ந�்டிக்க தைிட�ஙக்ை 

கமம்ேடுத்துகின்ை எனே்தை உ�ரத்தை

•  ்ாடிக்க�ாைரகள் மறறும் குடும்ேஙகள்  

எஙகைது ஆராய்்சசி�வில எவ்ாறு 

ஈடுேடுகின்ை எனே்தை ்்ர�றுகக

•  ்ாடிக்க�ாைரகள் மறறும் குடும்ே  

்ம�ப்ேடுத்தைப்ேட� ேராமரிப்பு  

ஆகி�்ற்ில சர்கதைச அை்வில 

ே�விறறு்விகக
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குடும்ே தை்ல்மத் 
தைிட�ம்

உஙகள் அனுே்த்்தை ேகிருஙகள், 
மாற்த்்தை உரு்ாககுஙகள் மறறும் 
மற் குடும்ேஙகளுககு உதைவுஙகள்.



மருத்து்ம்ை
மருத்து்ம்ை ஆகலாசகராக இருஙகள்
• மருத்து்ம்ை குழுகக்ைப் ேற்ி� உஙகைின 

அனுே்ம் மறறும் ஆகலாச்ைக்ைப் 
ேகிரந்துடகாள்ளுஙகை

• நிறு்ை முடிட்டுத்தைல மறறும் ேராமரிப்பு 
அனுே்த்்தை ்டி்்மத்தைல கோன்்ற்ின  
ஒரு ேகுதைி�ாக இருஙகள்

குடும்ே ்ழிகாடடி�ாக இருஙகள்
• மற் குடும்ேஙகளுககு ஆதைர்் ்ழஙகுஙகள்

• குடும்ே ஆதைரவு குழுறகு இ்ண-அ்ழப்ோைராக 
இருஙகள்

ஆசிரி�ராக இருஙகள்
• புதைி� ஊழி�ரகைின புத்தைாகக ே�விறசி�வில 

உஙகளு்�� அனுே்ஙக்ை ேகிருஙகள் 

• மாநாடுகைில கலந்துடகாள்ளுஙகள்

குடும்ே ஆகலாச்ை குழு்வில  
உறுப்ேவிைராக இருஙகள்
• ்ாடிக்க�ாைர மறறும் குடும்ேத்்தை ்ம�ப்ேடுத்தைி� 

க்ைிப்ேவி்ை முனடைடுத்து்ச டசலலுஙகள் 

• மருத்து்ம்ை தை்ல்ரகளு�ன மாதைாந்தைிர 
கூட�ஙகைில கலந்துடகாள்ளுஙகள்

• மருத்து்ம்ை�வின மூகலாோ�த்்தை டதைரி்வியுஙகள் 
மறறும் மற் குடும்ேஙகளுககு உதைவு்தைறகு 
தைிட�ஙக்ை முனடைடுத்து்ச டசலலுஙகள்

எஙகள் குழந்்தைகள் மறறும் இ்ைஞர ஆகலாச்ை 
கவுனசிலகள் ேற்ி எஙகைி�ம் ககடகவும்.

குடும்ே தை்ல்ரகள் 
தைனைார்ப்ேணவி�வில 
ஈடுேடும்கோது அ்ரகளுககாை 
நன்மகள்:
1. இல்ச ்ாகை நிறுத்துமி� ்சதைி 
2. இல்ச குழந்்தை ேராமரிப்பு (2.5 ்�து்�� மறறும் 

அதைறகும்கமல ்�துள்ை குழந்்தைகள்) தைைத்தைில உள்ை 
டராைாலட டமகட�ாைாலட ்வி்ை�ாடடுஅ்்�வில

3. தை்��ற் டதைா�ர்சசி�ாை ஆதைரவு மறறும் ே�விறசி
4.  மருத்து்ம்ை சி்ப்பு நிகழ்வுகள், ேட�்்கள் 

மறறும் ்விைககககாடசிகைில கலந்துடகாள்்தைறகாை 
்ாய்ப்புகள்

5. ேவி் ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ குடும்ேஙகளு�ன 
ேவி்ண்தைறகாை ்ாய்ப்புகள் 

இதைில ேஙகுடேறு்தைறகு, அ்ைத்து 
குடும்ே தை்ல்ரகளும்:

1. மருத்து்ம்ை தைிட�ஙகள்: ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ்வின 
்ாடிக்க�ாைராக அலலது ்ாடிக்க�ாைரகைின 
குடும்ே உறுப்ேவிைராக இருகக க்ணடும் (தைறகோ்தை� 
அலலது க�ந்தைகாலத்தைில)  

 ஆராய்்சசி தைிட�ஙகைில: ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ்வின 
்ாடிக்க�ாைராக, ்ாடிக்க�ாைரகைின குடும்ே 
உறுப்ேவிைராக அலலது ப்ளூர்வியூ ஆய்வு நிறு்ைத்தைின 
ஆராய்்சசி ேஙககறோைராக இருகக க்ணடும்

2.  மற்்ரகளு�ன நன்ாக க்்ல டசய்� க்ணடும், 
ேனமுகத்தைன்ம மறறும் மாறுேட� கருத்துகக்ை 
மதைிப்ே்ராக இருத்தைல க்ணடும்

3. ஊழி�ரகள் மறறும் ேவி் குடும்ேஙகள் மறறும் 
்ாடிக்க�ாைரகளு�ன இ்ணந்து டச�லேடு்தைில 
ஆர்மாக இருககவும்

4. மற்்ரகைின கருத்துகக்ை தைி்ந்தை மைது�ன 
ஏறறுகடகாள்ளுஙகள்

5.  தைைியுரி்ம மறறும் இரகசி�த்தைன்ம�வி்ை மதைியுஙகள்

கநா�ாைி மறறும் குடும்ே ்ம�ம் சாரந்தை 
ேராமரிப்பு ஆகி�்ற்ில ்ைரும் ஒரு 
நிறு்ைத்தைில தைஙக்ை ஈடுேடுத்தைிக டகாள்்தைில 
இரண�ா்தைாக எதுவும் இல்ல. என கருத்து 
மதைிககப்ேடுகி்து மறறும் எனனு்�� 
கருத்துககள் ககடகப்ேடுகின்து மறறும் நான 
ஒரு சக உறுப்ேவிைராக கருதைப்ேடுகிக்ன.

 -குடும்ே ஆகலாசகர “

“
குடும்ே தை்ல்மத் தைிட�த்தைில இ்ண்தைன 
மூலம் நீஙகள் ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ்வில 
மிகப்டேரி� தைாககத்்தை ஏறேடுத்தை இ�லும்.

ஈடுேடுத்தைிகடகாள்்தைறகு இதைில ேல ்ழிகள் உள்ைை. உஙகளு்�� 
ஆ்லகள் மறறும் கால அட�்்ணககு டோருந்தைககூடி� தைனைார்லர 
ேஙகைிப்ேவி்ை கண�்ி்தைறகு நாஙகள் உஙககைாடு இ்ணந்து 
ேணவிபுரிக்ாம். நீஙகள் கநரிலும், ்டீடில இருந்தைேடிக�யும் ஆராய்்சசி 
மறறும் மருத்து்ம்ை தைிட�ஙகள் ஆகி� இரணடிலும் ேஙககறக முடியும்.

ஆராய்்சசி
ஆராய்்சசி ஆகலாசகராக இருஙகள்
• ்ழிகாடடி சம்ேந்தைப்ேட� ஆராய்்சசி ஆய்வுகளுககு 

உதைவுஙகள்

•  ஆராய்்சசி தைிட�ஙகள் ேற்ி�  உஙகைின அனுே்ம் 
மறறும் ஆகலாச்ைக்ைப் ேகிரந்துடகாள்ளுஙகள்

ஆராய்்சசி மதைிப்ோய்்ாைராக இருஙகள்
• ஆராய்்சசி தைிட�ஙக்ை மதைிப்ோய்வு டசய்து அது ேற்ி� 

உஙகளு்�� ேவினனூட�ஙக்ை அைிககவும்

• ஆராய்்சசி அ்ஙகளுககுள்ளும் மறறும் எஙகள் ஆய்வு 
சாத்தைி�ஙகளுககுள்ளும் குடும்ே கணகணாட�த்்தை 
டகாணடு்ாருஙகள்

ஆராய்்சசி டதைா�ரோைராக இருஙகள்
• எஙகள் ஆராய்்சசி ேற்ி குடும்ேஙகளுககு டதைரி்வியுஙகள் 

• ஆராய்்சசி�வி்ை புரிந்துடகாள்ை உதைவுஙகள் மறறும் 
டதைா�ரபுறுத்தைல ்ழிகாடடுதைலக்ை இ்ணந்து 
உரு்ாககுஙகள்

குடும்ே ஈடு்ோடடு குழு உறுப்ேவிைராக 
இருஙகள்
• ்ாடிக்க�ாைர மறறும் குடும்ேத்்தை ்ம�ப்ேடுத்தைி� 

ஆராய்்சசி�வி்ை முனடைடுத்து்ச டசலலுஙகள்

• மூத்தை ஆராய்்சசி தை்ல்ரகளு�ன மாதைாந்தைிர 
கூட�ஙகைில கலந்துடகாள்ளுஙகள்

• ஆராய்்சசி�வில குடும்ே ஈடுோடடி்ை எவ்ாறு 
கமம்ேடுத்து்து ேற்ி� தைஙகைின ஆகலாச்ைக்ை 
ப்ளூர்வியூ ஆராய்்சசி நிறு்ைத்தைிறகு ்ழஙகுஙகள்

 


