
 
 

ேசைவெப�நர்கள் மற்�ம் அவர்களின் 
��ம்பங்கைளப் �திய ஆராய்ச்சி 
வாய்ப்�க�டன் ெதாடர்� ப�த்தல் 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Holland Bloorview ைவத்தியசாைல, 
connect2research (ெகாெனக்ற்-�-
றிேசர்ச்) என்ற திட்டத்தின் இ�ப்பிடமாக 
உள்ள�. �திய ஆராய்ச்சி �யற்சிகள் 
மற்�ம் ஆய்�க�க்�ம் சகல ேசைவ 
ெப�நர்கள் மற்�ம் ��ம்பங்க�க்�ம் 
இைடயில் காப்�நிைல ெகாண்ட  ஓர் 
இைணப்பிைன ஏற்ப�த்�ம் சாதனமாக 
இத்திட்டம் உள்ள�. 
 ஆராய்ச்சி என்ப�, வ��ைற�கள் 

பற்றி நாங்கள் ேம�ம் அறிந்� 
ெகாள்வதற்�ம், �திய ெதாழில் 
�ட்பங்கைள�ம சிகிச்ைச 
�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி 
அவற்றின் திறைனக் கணிப்பதற்�ம், 
எம� பிள்ைளகள், இைளஞர், 
ெபற்ேறார் ஆகிய யாவ�க்�ம் 
மிக�ம் அர்த்த�ள்ள 
ஆேராக்கியமான எதிர்காலத்ைத 
வழங்�ம் எம� இலட்சிய 
ேநாக்கிைன நாம் அைடவதற்�ம் 
உதவ ���ம்.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ஓர் ஆராய்ச்சியில் பங்�பற்�வதற்கான நாட்டம் 
என்ப� சம்பந்தப்பட்ட ஆேராக்கிய ேசைவ நி�வனம், 
அ� ேசைவ வழங்�ம் ேசைவெப�நர்கள், அவர்களின் 
��ம்பங்கள் மற்�ம் ச�கத்�ப் பங்காளர்கள் 
ஆகிேயா�டன் ெமய்யான ெதாடர்�கைள�ம் 
உற�கைள�ம் கட்�ெய�ப்�வதில் தங்கி�ள்ள� 
என்� நாம் நம்�கிேறாம். 
 

Holland Bloorview ைவத்தியசாைல ெராெறான்ேரா பல்கைலக் 
கழகத்�டன் �ரண�ைறயில் இைணந்� ெசயற்ப�ம் 
ம�த்�வம் கற்பிக்கின்ற ஒ� ைவத்தியசாைல ஆ�ம். எம� 
ேசைவெப�நர்களாக உள்ள சி�வர்க�க்�ம் அவர்கள� 
��ம்பத்தின�க்�ம் மிகச் சிறந்த தரம் ெகாண்ட பராமாிப்பிைன 
வழங்�வதில், நாம் தீவிரமாக ஈ�பட்� வ�கிேறாம். 
 

இந்த connect2research திட்டத்தில் அடங்கி�ள்ள தர�த்தளம், 
ைவத்தியசாைலயின் அங்கீகாரம் ெபற்ற, காப்�நிைல ெகாண்ட ஒ� 
ெமன்ெபா�ைள உபேயாகித்�, அதன் �லம் Holland Bloorview 
ேபணப்ப�ம் ேசைவெப�நாின் மின்னியல் �ைறயிலான ஆேராக்கிய 
பதிேவட்�ல் காணப்ப�ம் பிறந்த திகதி, ம�த்�வ நிைலயின் 
உ�திப்பா�, ெதாடர்� ெகாள்வதற்கான தகவல் ஆகிய 
மட்�ப்ப�த்திய தகவ�டன் ெதாடர்� ெகாண்டதாக உள்ள�. �றித்த 
ஓர் ஆராய்ச்சி ஆய்�க்�ப் ெபா�த்தமான ேசைவெப�நர்கைள 
அைடயாளம் கண்� அவர்கைள Holland Bloorview 
ஆராய்ச்சியாளர்க�டன் ேநர�யாக இைணப்பதற்� இத்ெதாடர்� 
உதவிகரமாக உள்ள�. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

ஒ� ேசைவெப�நாின் ஆேராக்கிய பதிேவ� எப்ெபா��ம் 
பா�காக்கப்ப�ம் தகவலாகேவ ேபணப்ப�கிற�. உங்கள் பராமாிப்�க் 
��வில் அடங்கி உள்ள, அதிகாரம் ெபற்றவர்கைள தவிர ேவ� எவ�ம் 
எந்த ஒ� சந்தர்ப்பத்தி�ம் அப்பதிேவட்�ைன பார்க்க ��யா�. 
�றிப்பிட்ட ஓர் ஆராய்ச்சிக்கான வைரயைறத் தகவ�ன் அ�ப்பைடயில், 
Holland Bloorview ஆராய்ச்சியாளர் ஒ�வ�க்� அந்த ஆய்வில் 
பங்�பற்�ம் தைகைம ெகாண்ட ேசைவ ெப�நர்களின் ெபயர் மற்�ம் 
அவர்க�டன் ெதாடர்� ெகாள்வதற்கான தகவல் ஆகியவற்ைற 
connect2research தர�த்தளம் வழங்�கிற�. Holland Bloorview 
ஆராய்ச்சியாளர் ஒ�வர் உங்கைளத் ெதாைலேபசியில் அைழத்� அல்ல� 
தகவ�ைனக் க�தம் �லமாக அ�ப்பி, நீங்கள் �றித்த ஆராய்ச்சி ஆய்� 
அல்ல� ெசயல்திட்டம் பற்றி ேம�ம் அறிய வி�ம்�கிறீர்களா என்� 
ேகட்கலாம். நீங்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஆய்�க்� ஆய்� என்ற 
அ�ப்பைடயில் உங்கள் வி�ப்பத்திற்� ஏற்ப அதில் பங்�பற்றேவா 
அல்ல� ம�க்கேவா ���ம். 
 Holland Bloorview ைவத்தியசாைலயில் 2011 

ேம மாத�ம் மற்�ம் அதன் பின்�ம் 
ேசைவகைளப் ெப�கின்ற ேசைவெப�நர்கள் 
எல்ேலா�ம் �யமாகேவ இந்த 
connect2research திட்டத்தில் 
ேசர்க்கப்ப�வர் என்றேபாதி�ம், அவர்கள் 
எந்த ேநரத்தி�ம் இப்பதிவில் இ�ந்� 
�யவி�ப்பத்தின் பிரகாரம் ெவளிேயற ���ம்.  
ஓர் ஆராய்ச்சி ஆய்வில் நீங்கள் பங்�பற்�வ� 
/பங்�பற்றாமல் வி�வ� பற்றிய உங்கள் 
தீர்மானம் மற்�ம் connect2research தர�த் 
தளத்தில் உங்கள் ெபய�ம் அடங்கச் ெசய்வ� 
/அடங்கச் ெசய்யாமல் வி�வ� ேபான்ற 
காரணங்களால், நீங்கள் Holland Bloorview 
ெப�கின்ற பராமாிப்� அல்ல� ேசைவகள் 
பாதிக்கப்ப�வ� இல்ைல.  
 

ேமலதிகமான தகவல், உங்கள் க�த்�ைரகள், காிசனங்கள் 
ேபான்றவற்�க்�ம் திட்டத்தில் ேசரா� �யவி�ப்பத்தின்ப� 
ெவளிேய�வதற்�ம் தய�ெசய்�  
research.hollandbloorview.ca/connect2research என்ற இைணயத்தளம் 
ெசல்�ங்கள், அல்ல� மாற்�வழியாக 416-425-6220 ெதாடெரண் 
3000 என்ற ெதாைலேபசி எண்ணில் அல்ல� 
connect2research@hollandbloorview.ca என்ற மின்னஞ்சல் 
�கவாியில், connect2research திட்டக் காாியாலயத்�டன் ெதாடர்� 
ெகாள்�ங்கள். 
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