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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
(ஹாலந்� ப்�ர�்� �ழந்ைதகள் 
ம�வாழ்� ம�த்�வமைன) பற்�  
 
ஹாலந்� ப்�ர�்� �ழந்ைதகள் ம�வாழ்� ம�த்�வமைன 
உடல் ஊனம், ம�த்�வ �க்கல், ேநாய் மற்�ம் காயம் ெகாண்ட 
�ழந்ைதகள் மற்�ம் இைளஞரக்ைள ஆதரிப்பதன் �லம் 
அவரக்�க்� உலகளா�ய வாய்ப்�கைள உ�வாக்�க் 
ெகா�க்�ற�. �ன்னணி 40 கன�ய ஆய்� 
ம�த்�வமைனகளில் ஒன்றாக�ம், University of Toronto-�டன் 
(ெடாரன்ேடா பல்கைலக்கழகத்�டன்) ��ைமயாக 
இைணந்�ள்ள�ம் ஆன Holland Bloorview (ஹாலந்� ப்�ர�்�), 
வ�டந்ேதா�ம் 7,500 க்�ம் ேமற்பட்ட ��ம்பங்க�க்� ேசைவ 
அளித்�க் ெகாண்��க்�ற�.  உள்ேநாயாளி மற்�ம் 
ெவளிேநாயாளிச ்ேசைவகைள வழங்�க் ெகாண்��க்�ம் 
Holland Bloorview (ஹாலந்� ப்�ர�்�), வா�க்ைகயாளரக்ள் 
மற்�ம் ��ம்பங்க�டன் �ட�் ேசரந்்� ஒப்�ல்லாத கவனிப்� 
அளிக்�ம் நி�ணத்�வத்�ற்� நற்ெபயர ்ெபற்�ள்ள�, 
Accreditation Canada (அக்ர�ேடஷன் கனடா) நடத்�ய தர 
ம�ப்�ட�் க�த்தாய்�களில் அ�த்த�த்த இரண்� �ைற 100 
சத�தம் ெபற்��க்�ம் ஒேர நி�வனமாக�ம் இ� �கழ்�ற�. 
Holland Bloorview (ஹாலந்� ப்�ர�்�), Kids Health Alliance (�டஸ்் 
ெஹல்த் அல்ைலயன்ஸ்) அைமப்�ன் நி��னர ்
உ�ப்�னரக்ளின் ஒன்�; இந்த அைமப்� �ழந்ைதகள், 
இைளஞரக்ள் மற்�ம் அவர ்தம் ��ம்பங்கைள ைமயப்ப�த்� 
ஓர ்உயரத்ர நிைலயான மற்�ம் ஒ�ங்�ைணந்த �ழந்ைத 
உடல்நல கவனிப்ைப வழங்க ஒத்த க�த்�ள்ள வைலப்�ன்னல் 
பங்�தாரரக்ளால் அைமக்கப்பட�்ள்ள�.  ��தல் 
தகவல்க�க்� அல்ல� நன்ெகாைட வழங்க, தய�ெசய்� 
hollandbloorview.ca இைணயதளப் பக்கத்ைதப் பா�ங்கள் அல்ல� 
Twitter (ட�்ட்டர)், Facebook (ஃேபஸ்�க்), Instagram 
(இன்ஸ்டா�ராம்), LinkedIn (�ங்க்�இன்) மற்�ம் தாய் 
வைலப்ப�வா�ய BLOOM (ப்�ம்) ஆ�யவற்�டன் 
இைணந்��ங்கள். 
 

 

ப��ெசய்�ெகாள்�தல் தகவல் 
• ��ம்ப நிகழ்�கள் அைனத்�ம் Holland Bloorview Kids 

Rehabilitation Hospital (ஹாலந்� ப்�ர�்� �ழந்ைதகள் 
ம�வாழ்� ம�த்�வமைன)�ல் நைடெப�ம் 

• இந்தச ்�ற்ேறட்�ல் ��ப்�டப்பட்�ள்ள நிகழ்ச�்கள் 
அைனத�்ம் இலவசம் 

• �ண்�ப் �ர�ரங்கள் ெவளி�டப்ப�வதால் ஒவ்ெவா� 
நிகழ்ச�்க்�ம் தனித்தனியாகப் ப�� ெசய்�ெகாள்ள 
ேவண்�ம் 

• இக் ��ம்ப நிகழ்ச�்களில் அைனவ�ம் 
கலந்�ெகாள்ளலாம்; ஆ��ம் இயலாைம�ள்ள  
�ழந்ைதகளின் ெபற்ேறாரக்�க்�ம் 
பராமரிப்பாளரக்�க்�ம் ப�� �ன்�ரிைம 
வழங்கப்ப�ம் 

• ��ம்ப நிகழ்ச�்க�க்� �ைறவான இ�க்ைககேள 
உள்ளன 

• நிகழ்ச�் �வரங்கைள தய�ெசய்� ஆன்ைலனில் 
பா�ங்கள் 

தய�ெசய்� கவனிக்க�ம்:  
�ன்னதாகப் ப�� ெசய்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.  
��ம்ப நிகழ்ச�் பற்�ய �� �வரங்கள் ெதரிந்� 
ெகாள்ள�ம், ப�� ெசய்�ெகாள்ள�ம், தய�ெசய்� இந்த 
இைணயதளப் பக்கத்ைதப் பா�ங்கள்: 
www.hollandbloorview.ca/familyevents 

�ழந்ைத கவனிப்� தகவல்  
Ronald McDonald Playroom (ெரானால்� 
ெமக்ெடானால்� �ைளயாட்� அைற) 
�ைறந்த எண்ணிக்ைக�ல்  
30 மாதங்கள் மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடய 
�ழந்ைதக�க்� கண்காணிப்�டன் ��ய பணி�ட 
�ழந்ைத கவனிப்� அளிக்கப்ப�ம்.  
• ஒவ்ெவா� நிகழ்ச�் ஆரம்ப ேத�க்� 2 வாரங்கள் 

மற்�ம் 2 நாட்கள் �ன்னதாக �ைளயாட்� அைற 
ப�� ெசய்தல் ஆரம்பம் ெசய்யப்பட்� நிகழ்ச�் 
ேத�க்� 48 மணி ேநரத்�ற்� �ன்பாக ப�� ெசய்தல் 
��வைட�ம்.  

• �ைளயாட்� அைற வச�க�க்காக 
ெதாைலேப��ல் எங்க�டன் ேப� உ�� 
ெசய்�ெகாண்ட �றேக ப�� உ�� 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம். (ஒவ்ெவா� 
நிகழ்ச�்க்�ம் வ�ைகையப் ப�� ெசய்�ெகாள்ள 
ேவண்�ம், ப�� ெசய்�ெகாள்ளாத 
�ழந்ைதகைளச ்ேசர்த்�க்ெகாள்ள இயலா�). 

• இச ்சமயத்�ல், 30 மாதம் �ரத்்�யாகாத 
�ழந்ைதகைள எங்கள் �ைளயாட்� அைற�ல் 
அல்ல� நிகழ்ச�்களில் ேசரத்்�க்ெகாள்ள ��யா�. 

• Daniel Scott (ேடனியல் ஸ்காட்)-�டன் 416-425-6220 �ரி�  
3438 எண்ணில் ெதாடர�்ெகாண்� �ைளயாட்� 
அைற�ல் உங்கள் �ழந்ைதக்�த் ேதைவப்ப�ம் 
இடத்ைதப் ப�� ெசய்�ெகாள்�ங்கள்..    

Sibling Support Program (உடன்�றந்ேதார் 
ஆதர�த் �ட்டம்) 
இயலாைம�ள்ள �ழந்ைதகளின் 7 �தல்18 வய�ைடய, 
உடன்�றந்தவரக்�க்கான இத் �ட்டம், ப�லரங்�கள் 
ேநரத்�ல் ெசயல்ப�ம். ��தல் தகவல்க�க்�, 
தய�ெசய்� siblingsupport@hollandbloorview.ca �கவரி�ல் 
ெதாடர�்ெகாள்�ங்கள்.  

�ழந்ைத வளரப்்�, கல்�, ேகளிக்ைக ேநரம், இைடஓய்� 
கவனிப்� மற்�ம் நி��த� ஆ�யைவ ��த்த 
தகவல்க�க்� Online Family Resource Centre (ஆன்ைலன்  
��ம்ப வள ைமயத்ைதப்) பாரை்வ�ட�ம். 
www.hollandbloorview.ca/resourcecentre  

 
 

http://www.hollandbloorview.ca/familyevents
mailto:siblingsupport@hollandbloorview.ca
http://www.hollandbloorview.ca/resourcecentre


 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
   

FAMILY WORKSHOPS (��ம்ப 
ப�லரங்�கள்) 
Grocery Foundation Family Resource Centre (மளிைக 
அறக்கட்டைள ��ம்ப வள ைமயம்) 
பலவைகயான இயலாைம�ள்ள 
வா�க்ைகயாளரக்�க்�ம் அவரக்ள் 
��ம்பத்�ன�க்�ம் த�ந்த பய�ள்ள கல்� 
சாரந்்த ப�லரங்�கைள நடத்��ற�. 
ெபா�மக்கள் அைனவ�ம் கலந்�ெகாள்ள 
ேவண்�ம் என வரேவற்�ேறாம். 

அைனத்�ப் ப�லரங்�க�க்�ம் 
ஆன்ைலனில் ப�� ெசய்�ெகாள்ள 
ேவண்�ம்: www.hollandbloorview.ca/familyevents 

ப�லரங்�கள் பற்� நீங்கள் ஏேத�ம் ேகள்� 
ேகட்க ��ம்�னால், தய�ெசய்� 
ெதாடர�்ெகாள்�ங்கள்: 
 
Phone: (416) 425–6220 ext. 6348 
Email: resourcecentre@hollandbloorview.ca 

 

ப�லரங்�: Gaming and Social Media Tips for Parents 
(ெபற்ேறாரக்�க்கான �ைளயாட்� மற்�ம் 
ச�க ஊடக அ��ைரகள்) 
�யாழன், மாரச் ்21, 2019 | 6-8pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், ஏப்ரல் 4, 2019 | 6-8pm 
 
�றப்� CP ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�தன், ஏப்ரல் 17, 2019 | 6-8pm 
Cerebral Palsy (ெப��ைள வாதம்) (CP) மற்�ம் 
அைனத்� இதர �ற உடல் இயலாைம�ள்ள 
�ழந்ைதகளின் ெபற்ேறாரக்ள் தகவல்கைளப் 
ப�ரந்்�ெகாள்ள, ெதரிந்�ெகாள்ள பரஸ்பரம் 
ஆதர� அளித்�க்ெகாள்ள ஒ� வாய்ப்�.  
��தல் தகவல்க�க்�, Susan Cosgrove (�சன் 
காஸ்க்ேராவ்) -�டன் ெதாடர�் ெகாள்ள 
ேவண்�ய எண்.: (416) 425–6220 ext- 3498 
Email: scosgrove@hollandbloorview.ca 
 
ப�லரங்�: Creating a Life Your   
Child Wants (உங்கள் �ழந்ைத ��ம்��ன்ற 
ஒ� வாழ்க்ைகைய உ�வாக்�தல்)  
சனி, ஏப்ரல் 27, 2019 | 9:30am-12pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், ேம 2, 2019 | 6-8pm 
 
ப�லரங்�: Siblings and Parents 
(உடன்�றந்தவரக்ள் மற்�ம் ெபற்ேறார)் 
ெசவ்வாய், ேம 28, 2019 | 6-8pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், ஜூன் 6, 2019 | 6-8pm 
 
ப�லரங்�: Care for the Caregiver (கவனித்�க் 
ெகாள்பவைர கவனித்தல்) 
�தன், ஜூன் 12, 2019 | 6-8pm 
 

 

ப�லரங்�: School Advocacy and Education Law 
(பள்ளி பரிந்�ைர மற்�ம் கல்�ச ்சட்டம்) 
�ங்கள், அக்ேடாபர ்22, 2019 | 6-8pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், நவம்பர ்1, 2018 | 6-8pm 
 
ப�லரங்�: Sexuality, Gender Identity and Intimacy 
(பா�யல் உணர�்கள், பா�ன அைடயாளம் 
மற்�ம் அந்தரங்கம்) 
�தன், நவம்பர ்21, 2018 | 6-8pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், �சம்பர ்6, 2018 | 6-8pm 
 
ப�லரங்�: RDSP and Wills & Estates (RDSP மற்�ம் 
�ல்ஸ் அண்ட் எஸ்ேடட்ஸ்)  
�ங்கள், �சம்பர ்10, 2018 | 6-8:30pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், ஜனவரி 3, 2019 | 6-8pm 
 
இைடஓய்�, Recreation and Life Skills Information Fair 
(ேகளிக்ைக மற்�ம் வாழ்க்ைகத் �றன்கள் 
தகவல் கண்காட்�)  
சனி, ஜனவரி 12, 2019 | 10am-2pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், �ப்ரவரி 7, 2019 | 6-8pm 
 
ப�லரங்�: Creating Infographics to Advocate for 
Needs, Services and Care (ேதைவகள், ேசைவ 
மற்�ம் கவனிப்�ற்� வா��வதற்� தகவல் 
வைரபடம் உ�வாக்�தல்) 
ெசவ்வாய், �ப்ரவரி 26, 2019 | 5:30-8:30pm 
 
ASD ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 
�யாழன், மாரச் ்7, 2019 | 6-8pm 

 
ெபற்ேறார் க�த்�ைர: 
Autism Spectrum Disorder and Other Developmental 
Disabilities (ஆட்�சம் ஸ்ெபக்ட்ரம் ேகாளா� 
மற்�ம் இதர �ற வளரச்�்க் �ைறபா�கள்) 
 
Autism Spectrum Disorder (ஆட்�சம் ஸ்ெபக்ட்ரம் 
ேகாளா�) (ASD) மற்�ம் அைனத்� இதர �ற 
வளரச்�்க் ேகாளா�க�ள்ள �ழந்ைதகளின் 
ெபற்ேறாரக்ள் தகவல்கைளப் ப�ரந்்�ெகாள்ள, 
ெதரிந்�ெகாள்ள பரஸ்பரம் ஆதர� 
அளித்�க்ெகாள்ள ஒ� வாய்ப்�.  
 
அைனத்� ெபற்ேறார் க�த்�ைரக�க்� 
�ன்ப�� ெசய்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.        
ெபற்ேறார் �ட்டங்கள் பற்�ய ��தல் 
தகவல்க�க்�, தய�ெசய்� Susan Cosgrove 
(�சன் காஸ்க்ேராவ்) -�டன் 
ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்: 
 
Phone: (416) 425–6220 ext. 3498 
mail: scosgrove@hollandbloorview.ca 

 

��ம்ப நிகழ்ச�்கள் ேத� வாரியாக�ம் வண்ணக் ���� வைக��ம் �ேழ பட்�ய�டப்பட�்ள்ளன:  
��ம்ப ப�லரங்�, ASD மற்�ம் இதர �ற வளரச்�் க் �ைறபா�கள், ெபற்ேறார ்க�த்�ைர,  

CP மற்�ம் இதர �ற உடல் ஊன�ள்ளவர ்ெபற்ேறார ்க�த்�ைர 

http://www.hollandbloorview.ca/familyevents
mailto:resourcecentre@hollandbloorview.ca
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