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Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ல் ேசைவ ெப�ம் ேசைவெப�நர்கள�ன் மின்ன�யல் 
�ைறய�லான ஆேராக்கிய பதிேவட்�ல் காணப்ப�ம் ப�றந்த திகதி, ம�த்�வ நிைலய�ன் 
உ�திப்பா�, ெதாடர்� ெகாள்வதற்கான தகவல் ஆகியன ேபான்ற மட்�ப்ப�த்திய 
தகவ�டன் இைணப்ப�ைன உைடயதாக, காப்�நிைல ெகாண்ட ஒ� தர�த் 
தளம்(database) connect2research என்ற ெபய�டன் இங்� உள்ள�. ஓர் ஆராய்ச்சி 
ஆய்�க்�த்  தைகைம ெகாண்டவர்களாக இ�க்கலாம் என்� அறியப்ப�ம்  (கடந்த கால 
அல்ல� நிகழ்கால) ேசைவெப�நர்கள் மற்�ம் அவர்கள் ��ம்பத்தினைர அைடயாளம் 
கண்� அவர்கைள Holland Bloorview ஆராய்ச்சியாளர்க�டன் ேநர�த் ெதாடர்� ெகாள்ளச் 
ெசய்வதற்� இத் தர�த் தளம் உத�கிற�. ஒ� ேசைவெப�ந�ன் ஆேராக்கிய பதிேவ� 
பா�காப்�டன் ேபணப்ப�ம் தகவலாக இ�ப்ப�டன் உங்கள் பராம�ப்�க் ��வ�ல் 
அடங்கி உள்ள, அதிகாரம் ெபற்றவர்கைள தவ�ர ேவ� எவ�ம் எந்த ஒ� சந்தர்ப்பத்தி�ம் 
அப்பதிேவட்�ைன பார்க்க ��யா�. 
 
Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ல் தற்ெபா�� ேசைவகைளப் ெப�கின்ற 
ேசைவெப�நர்கள் எல்ேலா�ம் தன்ன�யல்பாகேவ இந்த connect2research 
தர�த்தளத்தில் ேசர்க்கப்ப�கின்றனர் என்றேபாதி�ம், ேசைவெப�நர்கள் மற்�ம் 
அவர்கள் ��ம்பத்தினர் எந்த ேநரத்தி�ம் இப்பதிவ�ல் இ�ந்� �யவ��ப்பத்தின் ப�ரகாரம் 
ெவள�ேயற ���ம். இதற்� எம்ைம அைழக்க ேவண்�ய ெதாைலேபசி இலக்கம் (416) 
425-6220 ெதாடெரண் 3000 அல்ல� மின்னஞ்சல் 
�கவ� connect2research@hollandbloorview.ca ஆ�ம். connect2research தர�த் தளத்தில் 
உங்கள் ெபய�ம் அடங்கச் ெசய்வ� /அடங்கச் ெசய்யாமல் வ��வ� அல்ல� ஓர் 
ஆராய்ச்சி ஆய்வ�ல் ந�ங்கள் பங்�பற்�வ� அல்ல� அதைனத் தவ�ர்ப்ப� ஆகியன 
பற்றிய உங்கள் த�ர்மானம், Holland Bloorview வ�ல் ந�ங்கள் ெப�கின்ற பராம�ப்� அல்ல� 
ேசைவகைன பாதிக்கமாட்டா�.  
 
உங்கள் தன�மைற� நிைலைய(privacy) பா�காப்பதி�ம் உங்கள் தகவலிைனக் 

காப்�நிைலய�ல் ைவத்தி�ப்பதி�ம் Holland Bloorview ைவத்தியசாைல மிகத் த�வ�ரமான 

ஈ�பா� காட்� வ�கிற�. தன�ப்பட்ட ஆேராக்கியத் தகவல் பா�காவல் சட்டத்�க்� 

(Personal Health Information Protection Act /PHIPA) அைமவாக, ஆேராக்கிய பராம�ப்� 

ெதாடர்ப�லான தகவல்கள் யா�ம் இங்� மிகத் த�வ�ரமான �ைறய�ல் அந்தரங்கமாக, 

காவற்ப�த்தப்பட்ட நிைலய�ல் பா�காப்பாகப் ேபணப்பட்� வ�கின்றன. தன�மைற� 

நிைல ெதாடர்ப�லான எந்தெவா� ேகள்வ�க்�ம் தய�ெசய்� தன�மைற� நிைலக் 
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கா�யாலயத்�டன் (Privacy Office) (416) 425-6220 ெதாடெரண் 3467 ெதாைலேபசி எண்ண�ல் 

அல்ல� privacy@hollandbloorview.ca மின்னஞ்சல் �கவ�ய�ல் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்.  
 

ேகள்வ� & பதில் 
1. ஆராய்ச்சி என்றால் என்ன? ஆராய்ச்சிய�ல் பங்�பற்�வதில் உள்ள நன்ைமகள் 

எைவ 
2. connect2research என்ப� என்ன? இதைன connect2care என்பதில் இ�ந்� எவ்வா� 

ேவ�ப�த்த ��கிற� 
3. connect2research இன் ேதைவ என்ன 
4. நான் Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ல் ெப�ம் பராம�ப்ப�ைன connect2research 

பாதிக்�மா 
5. ேசைவெப�நர்கள் connect2research தர�த் தளத்தில் தம்ைமப் பதி� ெசய்வார்களா 

அல்ல� தன்ன�யல்பாக ேசைவெப�நர்கள் அதில் ேசர்த்�க் ெகாள்ளப்ப�வார்களா 
6. connect2research தர�த்தளத்தில் இ�ந்� நான் எப்ப� ெவள�ேயற ���ம்? 
7. நான் connect2research தர�த் தளத்தில் இ�ந்� ெவள�ேய�ம் ெபா�� நடப்ப� 

என்ன 
8. connect2research தர�த்தளத்தில் யாெரல்லாம் ேசர்க்கப்ப�வார்கள் 
9. உங்கள் தன�மைற� நிைலைய நாங்கள் எப்ப� உ�தி ெசய்� ைவத்தி�க்கிேறாம் 
10. connect2research தர�த்தளம் எப்ப�ச் ெசயற்ப�கிற� 
11. connect2research தர�த்தளம் ஆேராக்கிய பதிேவட்�ைன அ�கிப் ெப�ம் தகவல் 

எவ்வாறான� 
12. connect2research தர�த்தளத்தில் தகவைலத் ேதடக் ��யவர்கள் யார் 
13. ஆராய்ச்சிக் ��க்கள் எவ்வாறான தகவைலப் பார்ைவய��வர் 
14. ஓர் ஆராச்சிக் ��வ�டம் இ�ந்� அைழப்�கைள நான் எத்தைன நாட்க�க்� ஒ� 

�ைற எதிர்பார்க்கலாம் 
15. connect2research என்ப� ஒ� ஆராய்ச்சி ஆய்� எனக் க�தலாமா 
16. ஆராய்ச்சி �யற்சிய�ல் நான் பங்�பற்றத்தான் ேவண்�மா 
17. connect2research பற்றிய ேமலதிக தகவலிைன நான் ெப�வதாய�ன் அல்ல� 

அதைனப் பற்றிய க�த்�ைரகைள வழங்�வதாய�ன் எங்ேக அவ்வா� ெசய்ய 
���ம்  
 
 

Q. ஆராய்ச்சி என்றால் என்ன? ஆராய்ச்சிய�ல் பங்�பற்�வதில் உள்ள நன்ைமகள் எைவ? 
A: ஆராய்ச்சி என்ப� வ�க்�ைற�கள், ெதாழில் �ட்பங்கள் மற்�ம்  சிகிச்ைசகள் பற்றி 
நாங்கள் ேம�ம் அறிந்� ெகாள்வதற்� உத�வ�டன், எம� ப�ள்ைளகள், இைளஞர், 
��ம்பங்கள் எல்ேலா�க்�ம் மிக�ம் அர்த்த�ள்ள ஆேராக்கியமான எதிர்காலங்கைள 
நாம் கட்�ெய�ப்ப  எமக்�த் �ைண நிற்பதற்�ம் ���ம். வ�க்�ைற�க�டன் 
வாழ்ந்�வ�ம் ப�ள்ைளகள�ன் வாழ்வ�ைன ேசைவ ெப�நர் மற்�ம் ��ம்பங்கைள 
ைமயமாகக் ெகாண்ட �னர்வாழ்� ஆராய்ச்சி �லமாக உயர்த்�வதற்� Bloorview 
ைவத்தியசாைல த�வ�ரமாக �யன்� வ�கிற�. வ�க்�ைற�க�டன் வா�ம் 
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ப�ள்ைளகள் மற்�ம் இைணஞர்கள், அவர்கள�ன் ��ம்பத்தினர் ஆகிேயா�க்� ேமலான 
நன்ைமகள் த�ம் வ�ைள�க�ம் இைடய�ட்�ச் சிகிச்ைச �ைறகள�ல் 
�ன்ேனற்றங்க�ம் எம� ஆராய்ச்சிய�ன் வ�ைளவாக ஏற்பட்�ள்ளன  
 
ஆராய்ச்சி ஆய்� ஒவ்ெவான்�ம் வ�த்தியாசமானதாக அைமந்� இ�க்�ம். இவற்றில் 
சிலவற்றில் க�த்�க் கண�ப்�கள், ேநர்�க உைரயாடல்கள் மற்�ம் ப�ேசாதைனகள் 
அடங்கி இ�க்�ம். மற்ைறயவற்றில் உடல் பய�ற்சிச் ெசயற்பா�, ஆராய்� 
�ைறய�லான ம�ந்�கள் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பங்கள் அடங்கி இ�க்கலாம். இவற்றில் 
எந்த ஆராய்ச்சி ஆய்� தமக்�ப் ெபா�த்தமாக இ�க்�ம் என்பைதத் த�ர்மான�க்�ம் �� 
உ�ைம�ம் ேசைவெப�நைர�ம் அவர� ��ம்பத்தினைர�ம் சார்ந்த ஒன்றாக 
இ�க்�ம். ஓர் ஆராய்ச்சி ஆய்வ�ல் பங்�பற்�வதால் ேநர�யான நன்ைமகள் 
உங்க�க்�க் கிைடக்கலாம் அல்ல� அப்ப�க் கிைடக்காம�ம் ேபாகலாம். உதாரணமாக 
சில ஆய்�கள�ல் வாகனம் நி�த்�ம் ச�ைக அல்ல� சிலவற்றில் ந�ங்கள் 
பங்�பற்றியைமக்� நன்றியாக ஒ� சிறிய ப�� அைடயாளமாக வழங்கப்படலாம். ேவ� 
சில ஆய��கள�ல் இைவ கிைடக்காம�ம் ேபாகலாம் . 
 
Q. connect2research என்ப� என்ன? இதைன connect2care என்பதில் இ�ந்� எவ்வா� 
ேவ�ப�த்த ��கிற�? 
A: connect2care என்ப�ம் connect2research என்ப�ம் Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ன் 
இ�ேவ� தன�த்�வமான ேசைவ ஏற்பா�களா�ம்: 
 

• connect2care என்ப� கண�ன� வழியாகப் பயன்ப�த்�கின்ற ஒ� 
க�வ��ைறயா�ம். இதன் �லமாக Holland Bloorview ேசைவ ெப�நர்க�ம் 
அவர்கள� ��ம்பங்க�ம் தம� ஆேராக்கிய பராம�ப்�த் தகவல், ஆேராக்கிய 
பதிேவ�கள், சந்திப்� நியமனங்கள் மற்ற சிகிச்ைச �தியான ைவத்தியக் 
�றிப்�கள் ஆகியவற்ைற ஒ� நாள�ல் 24 மண�ேநர�ம், ஒ� வாரத்தின் 7 
நாட்க�ம் �ரணமாகப் பார்ைவய�ட ��கிற�. Learn more 

 
• connect2research என்ப� காவல் நிைல அடங்கிய ஒ� தர�த் தளம் ஆ�ம். 

ைவத்தியசாைலய�ன் ஆராய்ச்சி ஆய்� ஒன்றில் பங்�பற்றலாம் என்� 
க�தப்ப�ம்(கடந்த கால அல்ல� நிகழ்கால) ேசைவெப�நர்கைள Holland Bloorview 
ஆராய்ச்சியாளர்க�டன் ேநர�யாகத் ெதாடர்� ப�த்�கிற�. இத்தர�த் தளம் 
Holland Bloorviewைவ ெப�நர்கள�ன் மின்ன�யல் ஆேராக்கிய பதிேவட்�ல் உள்ள 
ப�றந்த திகதி, ைவத்திய நிைல உறதிப்பா�, ெதாடர்�க்கான தகவல் ேபான்ற 
மட்�ப்ப�த்திய தகவ�டன் ெதாடர்� ெகாண்ட தர�த் தளமாக இ� 
அைமந்�ள்ள�. ேசைவெப�நர்கள் ஆய்�க்� ஆய்� எனத்  தன�த்தன�யாகக் 
க�த்�க்� எ�த்� ஆராய்ச்சிய�ல் பங்�பற்�வ� பற்றித் த�ர்மானத்ைத எ�க்க 
���ம். Learn more 
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Q. connect2research இன் ேதைவ என்ன? 
A: ஓர் ஆராய்ச்சிய�ல் பங்�பற்�வதற்கான நாட்டம் என்ப� சம்பந்தப்பட்ட ஆேராக்கிய 
ேசைவ நி�வனம், அ� ேசைவ வழங்�ம் ேசைவெப�நர்கள், அவர்கள�ன் ��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 ைவத்தியசாைலய�ல் நைடெப�ம் �திய ஆராய்ச்சி பற்றி ேமலதிகமாக அறிய 
வ��ம்�ம் அல்ல� அதில் பங்�பற்ற வ��ம்�ம் ேசைவெப�நர்கள் மற்�ம் அவர்கள�ன் 
��ம்பத்தினர் யாவ�ம் தம� அறிவ�ைன அதிக�ப்பதற்�ம் சம அளவ�ல் தகவலிைனப் 
ெப�வதற்�ம் connect2research உதவ�யாக இ�க்�ம் . Holland Bloorview 
ைவத்தியசாைலய�ல் நைடெப�ம் ��ைமயான ஆராய்ச்சி பற்றி வ�ழிப்�ணர்� ெபற�ம், 
அதில் பங்�பற்ற�ம் வ��ம்�ம் ��தலான ேசைவெப�நர்கள் மற்�ம் அவர்கள�ன் 
��ம்பத்தின�க்� connect2research சந்தர்ப்பம் வழங்�ம்.  
 
Q: நான் Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ல் ெப�ம் பராம�ப்ப�ைன connect2research 
பாதிக்�மா? 
A: இல்ைல. connect2research தர�த் தளத்தில் உங்கள் ெபய�ம் அடங்கச் ெசய்வ� 
/அடங்கச் ெசய்யாமல் வ��வ� பற்றிய உங்கள் த�ர்மானம் மற்�ம் ஓர் ஆராய்ச்சி 
ஆய்வ�ல் ந�ங்கள் பங்�பற்�வ� /பங்�பற்றாமல் வ��வ� ேபான்ற காரணங்களால், 
ந�ங்கள் Holland Bloorview வ�ல் ெப�கின்ற பராம�ப்� அல்ல� ேசைவகள் பாதிக்கப்ப�வ� 
இல்ைல.  
 
Q. ேசைவெப�நர்கள் connect2research தர�த் தளத்தில் தம்ைமப் பதி� ெசய்வார்களா 
அல்ல� தன்ன�யல்பாக ேசைவெப�நர்கள் அதில் ேசர்த்�க் ெகாள்ளப்ப�வார்களா? 
A: 2011ேம மாதம்1ம் திகதிக்�ப் ப�ன்பாக Holland Bloorviewவ�ல் சிகிச்ைச 
ெபற்றவர்களாக�ம் 21 வயதி�ம் அதற்�க் �ைறவாக�ம் உள்ள ேசைவெப�நர்கள் 
மற்�ம் கடந்த இரண்� வ�டகாலத்தில் Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ல் சிகிச்ைச 
ெபற்றவர்களாக�ம் 22 �தல் 28 வய� ெகாண்ட ேசைவெப�நர்கள் தன்ன�யல்� 
�ைறய�ல் connect2research தர�த் தளத்தில் ேசர்த்�க் ெகாள்ளப்ப�வர். தாமாகேவ 
�யவ��ப்பத்தின்ப� அவர்கள் இப்பதிவ�ல் இ�ந்� ெவள�ேயறி இ�க்காத நிைலைமய�ல் 
இவ்வா� நைடெப�ம். connect2research தர�த்தளக் கா�யாலயம் உங்க�டன் ெதாடர்� 
ெகாண்� உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ� மற்�ம் அ�கி�ைறத் ெதாழில்�ட்பங்கள் 
ேபான்ற ேமலதிகமான கட்டாயமற்ற தகவலிைன�ம் உங்கள் அ�மதி�டன் 
ெபறக்��ம்.  
 
Q. connect2research தர�த்தளத்தில் இ�ந்� நான் எப்ப� ெவள�ேயற ���ம்?  
A: ந�ங்கள் எந்த ேநரத்தி�ம் இப்பதிவ�ல் இ�ந்� ெவள�ேயற ���ம். இவ்வா� 
ெவள�ேய�வதற்�த் தய�ெசய்� connect2research கா�யாலயத்�டன் ெதாைலேபசி 
எண் (416) 425-6220 ெதாடெரண் 3000 வழியாக அல்ல� 
மின்னஞ்சல் connect2research@hollandbloorview.ca. �லம் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்க�ைடய ஆேராக்கிய பராம�ப்� ��வ�னர் ஒ�வ�ட�ம் ந�ங்கள் தர�த் தளத்தில் 

mailto:@hollandbloorview.ca
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இ�ந்� ெவள�ேயற வ��ம்�வதாகத் ெத�வ�த்தால் அவர் உங்கள் சார்பாக 
connect2research கா�யாலயத்திற்� அறிவ�ப்பார்.  
 
Q. நான் connect2research தர�த் தளத்தில் இ�ந்� ெவள�ேய�ம் ெபா�� நடப்ப� என்ன?  
A: ந�ங்கள் connect2research திட்டத்தில் இ�ந்� ெவள�ேய�ம் ெபா�� நாங்கள் 
connect2research திட்டத்தின் தர�த் தளத்தில் இ�ந்� உங்கைள அகற்றி வ��ேவாம். 
இச்சமயத்தின் ப�ன்� �திதாகத் தயா�க்கப்ப�ம் எந்தெவா� �திய ஆட்ேசர்ப்� அறிவ�ப்�ப் 
பட்�யலி�ம் உங்கள் ெபயர் ேசர்க்கப்பட மாட்டா�. எதிர்காலத்தில் �திதாக வ�ம் 
ஆராய்ச்சி ஆய்� எதற்�ம் ந�ங்கள் தைகைம ெபற்றி�ந்தா�ம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
உங்க�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள மாட்டார்கள்.  
 
Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ல் ேதான்�ம் ஆராய்ச்சி வாய்ப்�கள் பற்றி அறிவதற்� 
ந�ங்கள் connect2research தர�த்தளத்தில் எந்ேநர�ம் பதி� ெசய்� ெகாள்ளலாம், 
அல்ல� Participate in Research என்ற இைணயத்தளம் ெசன்� பார்க்கலாம்.  
 
ந�ங்கள் ெவள�ேயற �ன்பாக ஒ� Holland Bloorview ஆராய்ச்சியாள�டம் உங்கள் ெபய�ம். 
ெதாடர்� இலக்க�ம் ெகா�க்கப்பட்� இ�ந்தால், ஒ� �திய ஆராய்ச்சி திட்டம் பற்றிய  
ெதாைலேபசி அைழப்� அல்ல� க�தம் வழியான தகவல் ெதாடர்ந்�ம் உங்க�க்� 
வரலாம். 
 
Q. connect2research தர�த்தளத்தில் யாெரல்லாம் ேசர்க்கப்ப�வார்கள்?  
A: எம� connect2research திட்டத்தின் �தலாவ� கட்டத்தில் (phase one) Holland Bloorview 
ைவத்தியசாைலய�ல் 2011ேம மாதம்1ம் திகதிக்�ப் ப�ன்பாக சிகிச்ைச ெபற்றவர்களாக 21 
வய�க்�ம் அதற்�க் �ைறவாக�ம் உள்ள ேசைவெப�நர்கள் அல்ல� Holland Bloorview 
ைவத்தியசாைலய�ல் கடந்த இரண்� வ�டங்கள�ல் ேசைவ ெபற்றவர்களாக 22 �தல் 28 
வய�ைடய ேசைவெப�நர்கள், connect2research திட்டத்தில் இ�ந்� ெவள�ேயறாத 
நிைலைமய�ல் இ�ப்பவர்கள், பதி� ெசய்யப்ப�வர்.  
 
connect2research திட்டத்தின் இரண்டாவ� கட்டத்தில்(phase two)  ��ம்பங்கள் 
உடன்ப�றந்ேதார். பண�யாளர்கள், மாணவர்கள், சிகிச்ைசயாளர்கள் மற்�ம் ச�கத்� 
அங்கத்தவர்கள் ஆகிேயா�க்கான ஒ� �திய ப��� உண்டாக்கப்பட்�, அவர்கள�டம் �திய 
ஆராய்ச்சி வாய்ப்�கள�ல் பங்�பற்ற அைழக்கப்ப�வைத வ��ம்�வார்களா என்� 
ேகட்கப்ப�ம்.  
 
Q. உங்கள் தன�மைற� நிைலைய நாங்கள் எப்ப� உ�தி ெசய்� ைவத்தி�க்கிேறாம்?  
A: Holland Bloorview’s ைவத்தியசாைலய�ன் connect2research தர�த்தளம் ஆராய்ச்சிய�ல் 
பங்�பற்�நைர ஆள்ேசர்க்�ம் வ�டயத்தில் தன�ப்பட்ட ஆேராக்கிய பா�காவல் 
சட்டத்�க்� (Personal Health Information Protection Act, 2004 /PHIPA) �ரணஅைமவாக 
அதைனப் ப�ன்பற்றி ெதாழிற்ப�கிற�. ஒ� ேசைவெப�ந�ன் ஆேராக்கிய பதிேவ� 
பா�காப்�டன் ேபணப்ப�ம் தகவலாக இ�ப்ப�டன் உங்கள் பராம�ப்�க் ��வ�ல் 

https://research.hollandbloorview.ca/participateinresearch
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அடங்கி உள்ள, அதிகாரம் ெபற்றவர்கைள தவ�ர ேவ� எவ�ம் எந்த ஒ� சந்தர்ப்பத்தி�ம் 
அப்பதிேவட்�ைன பார்க்க ��யா�. 
 
Q. connect2research தர�த்தளம் எப்ப�ச் ெசயற்ப�கிற�?  
A: இந்த connect2research திட்டத்தில் அடங்கி�ள்ள தர�த்தளம், ைவத்தியசாைலய�ன் 
அங்கீகாரம் ெபற்ற, காப்�நிைல ெகாண்ட ஒ� ெமன்ெபா�ைள உபேயாகித்�, அதன் 
�லம் Holland Bloorview வ�ல் ேபணப்ப�ம் ேசைவெப�ந�ன் மின்ன�யல் �ைறய�லான 
ஆேராக்கிய பதிேவட்�ல் காணப்ப�ம் மட்�ப்ப�த்திய தகவ�டன் ெதாடர்� 
ெகாண்டதாக உள்ள�. இத் தர�த்தளம் �றித்த ஒ� ஆய்�க்��ய ேதடல் 
வைரயைறகைள connect2research கா�யாலயத்தினர் பதி� ெசய்வதற்� 
அ�மதிக்கிற�. �றித்த ஆய்�க்��ய வைரயைறக�டன் ெபா�ந்�கின்ற 
ேசைவெப�நர்கள�ன் பட்�யல் ஒன்றிைன தர�த்தளம் உ�வாக்கி வழங்�ம். �றித்த 
ேதடல் வைரயைறக�டன் ெபா�ந்�கின்ற ேசைவெப�நர்கள�ன் ெபயர் மற்�ம் 
ெதாடர்�த் தகவல் ஆகியைவ மட்�ேம Bloorview ஆராய்ச்சியாளர்க�க்� வழங்கப்ப�ம்.  
 
Holland Bloorview ஆராய்ச்சியாளர் ஒ�வர் உங்கைளத் ெதாைலேபசிய�ல் அைழத்� 
அல்ல� தகவலிைனக் க�தம் �லமாக அ�ப்ப�, ந�ங்கள் �றித்த ஆராய்ச்சி ஆய்� 
அல்ல� ெசயல்திட்டம் பற்றி ேம�ம் அறிய வ��ம்�கிற�ர்களா என்� ேகட்கலாம். ந�ங்கள் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஆய்�க்� ஆய்� என்ற அ�ப்பைடய�ல் உங்கள் வ��ப்பத்திற்� ஏற்ப 
அதில் பங்�பற்றேவா அல்ல� ம�க்கேவா ���ம். 
 
Q: connect2research தர�த்தளம் ஆேராக்கிய பதிேவட்�ைன அ�கிப் ெப�ம் தகவல் 
எவ்வாறான�? 
A: �றித்த ஒ� ஆராய்ச்சி ஆய்வ�ல் பங்�பற்�வதற்�த் தைகைம ெகாண்டவர்களாக 
இ�க்�ம் ேசைவெப�நர்கைள அைடயாளம் கா�வதற்� connect2research தர�த்தளம் 
ப�ன்வ�ம் வ�பரங்கைள ேதடல் வைரயைறகளாகப் பயன்ப�த்�கிற�:  
 

• வ�பர அட்ைட எண் 
• �தல் மற்�ம் கைடசிப் ெபயர் 
• ப�றந்த திகதி 
• உய��யல் �ைறப் பால் 
• வ �ட்� �கவ� 
• �தன்ைமத் ெதாடர்� 
• ெதாைலேபசி எண் 
• ேமற்ேகாள் ெதாடர்�க்கான காரணம் 
• ேநாய்நிைல உ�திப்பா� 
• ேநாய்நிைல உ�திப்பாட்�த் திகதி 
• பா�ய அைச�ச் ெசயற்பா� வைகய�ட்�த் ெதா�தி (GMFCS) மட்டம் 
• எவ்வ�த சிகிச்ைச நிைலயங்கள்/திட்டங்கள் ேசைவெப�நர் அ�கி�ள்ளார்  
• ேபசப்ப�ம் ெமாழிகள் 
• ெமாழிெபயர்ப்� உைரயாளர் ேதைவ (ஆம்/இல்ைல) 
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Q. connect2research தர�த்தளத்தில் தகவைலத் ேதடக் ��யவர்கள் யார்? 
A: connect2research கா�யாலயம் மற்�ம் ஆராய்ச்சி ந�திெநறிச் சைப (Research Ethics Board 
/REB) அங்கீகாரம் வழங்கிய Holland Bloorview ஆராய்ச்சிக் ��க்கள் ஆகியன  
connect2research தர�த் தளத்திைன அ�கிப் பயன்ப�த்�ம் உ�ைமய�ைன ஆய்�க்� 
ஆய்� என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெபற்�ள்ளன. connect2research தர�த் தளத்திைன 
பயன்ப�த்�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம் அதற்கான பய�ற்சி ெநறிய�ைன ��த்� இ�க்க 
ேவண்�ம். ேசைவெப�நர்கள�ன் தன�மைற� நிைல, தன�ப்பட்ட ஆேராக்கிய தகவல் 
ஆகியவற்ைற பா�காப்பதற்காக, தகவைல அ��தல், ெப�தல், ேசமித்தல் ஆகியன 
ெதாடர்ப�லான நி�வனக் ேகாட்பா�கைள இவர்கள் ப�ன்பற்றிச் ெசயற்பட ேவண்�ம்.  
 
Q. ஆராய்ச்சிக் ��க்கள் எவ்வாறான தகவைலப் பார்ைவய��வர்? 
A: ஒ� ஆராய்ச்சி ஆய்�க்��ய �றித்த ேதடல் வைரயைறக�க்�ப் ெபா�ந்�கின்ற 
ேசைவெப�நர்க�க்� உ�ய ெபயர்கள் மற்�ம் ெதாடர்�த் தகவல் ஆகியன மட்�ேம 
Holland Bloorview ஆராய்ச்சியாள�க்� வழங்கப்ப�ம். connect2research தகவல் 
தளத்�க்�ம் Holland Bloorview ைவத்தியசாைலையச் ேசர்ந்த எந்த ஒ� தன�நப�க்�ம் 
இைடய�ல் தன�ப்பட்ட �ைறய�லான ஆேராக்கிய தகவல் எ��ம் ப�மாறப்பட 
மாட்டா�. 
 
Q. ஓர் ஆராச்சிக் ��வ�டம் இ�ந்� அைழப்�கைள நான் எத்தைன நாட்க�க்� ஒ� 
�ைற எதிர்பார்க்கலாம்? 
A: ஓர் ஆராய்ச்சிக் �� உங்கைள எத்தைன நாட்க�க்� ஒ� �ைற ெதாடர்� 
ெகாள்ளலாம் என்ப�, Holland Bloorview ைவத்திய சாைலய�ல் நிக�ம் ஆய்�கள�ன் ெத�� 
வைரயைறகள�ல் தங்கி இ�க்�ம். ஒ� மாதத்தில் சில தடைவகள் உங்க�டன் அவர்கள் 
ெதாடர்� ெகாள்ளக் ��ம் அல்ல� ஒ� தடைவேய�ம் அ� நிகழாமல் ேபாகலாம். 
Holland Bloorview ைவத்தியசாைலய�ல் உள்ள ஏறத்தாழ 16,000 ேசைவெப�நர்கள் 
ஆராய்ச்சி பற்றி கற்பதற்�ம் பங்கள�க்க�ம் connect2research தர�த்தளம் வசதி 
வழங்�கிற�. 
 
இவ்ைவத்தியசாைலய�ல் உள்ள பல்ேவ� ஆராய்ச்சி ஆய்�கள�ன் கீழ் ஒ� 
ேசைவெப�நைர அல்ல� ��ம்பத்ைத எத்தைன தடைவகள் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம் 
என்� connect2research தர�த்தளம் கட்�ப்பா� வ�திக்கவ�ல்ைல. ஏெனன�ல் 
ேசைவெப�நர்க�ம் ��ம்பங்க�ம் எவ்வாறான ஆய்�கள் பற்றிக் ேகட்� அறிய�ம் 
பங்�பற்ற�ம் வ��ம்�கின்றனர் என்ற வ�டயத்தில் அவர்க�க்� ெத�� ெசய்�ம் 
உ�ைம இ�க்கேவண்�ம் என்ற நாம் நம்�கிேறாம். உங்க�டன் மிக அதிக தடைவகள் 
ெதாடர்� ெகாள்�கின்றனர் என ந�ங்கள் க�தினால் தய�ெசய்� connect2research 
கா�யாலயத்�டன் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்.  
 
Q: connect2research என்ப� ஒ� ஆராய்ச்சி ஆய்� எனக் க�தலாமா? 
A: இல்ைல. connect2research என்ப� ஒ� ஆராய்ச்சி ஆய்� இல்ைல. �திய ஆராய்ச்சி 
வாய்ப்�கள் பற்றி அறிவதற்�த் தைகைம உைடய (கடந்த கால அல்ல� 
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நிகழ்கால)ேசைவெப�நர்கள் மற்�ம் அவர்கள் ��ம்பங்க�க்�ம் 
இவ்ைவத்தியசாைலக்�ம் இைடேய ெதாடர்பாடைல ஏற்ப�த்�ம் ஒ� ஆராய்ச்சி 
அறிவ�த்தல் தர�த் தளமாகேவ இ� உள்ள�.  
 
Q: ஆராய்ச்சி �யற்சிய�ல் நான் பங்�பற்றத்தான் ேவண்�மா?  
A: இல்ைல. உங்க�க்� வ��ப்பம் இல்ைல என்றால் ந�ங்கள் எந்த ஒ� ஆராய்ச்சி 
ஆய்வ��ம் பங்� பற்ற ேவண்�ய அவசியம் இல்ைல. ஓர் ஆராய்ச்சி ஆய்வ�ல் ந�ங்கள் 
பங்�பற்�வ� பற்றி எ�க்�ம்  உங்கள் த�ர்மானம் மற்�ம் connect2research தர�த் 
தளத்தில் உங்கள் ெபய�ம் அடங்கச் ெசய்வ� /அடங்கச் ெசய்யாமல் வ��வ� ேபான்ற 
காரணங்களால், ந�ங்கள் Holland Bloorview வ�ல் ெப�கின்ற பராம�ப்� அல்ல� ேசைவகள் 
பாதிக்கப்ப�வ� இல்ைல.  
 
Q. connect2research பற்றிய ேமலதிக தகவலிைன நான் ெப�வதாய�ன் அல்ல� அதைனப் 
பற்றிய க�த்�ைரகைள வழங்�வதாய�ன் எங்ேக அவ்வா� ெசய்ய ���ம்?  
A: connect2research திட்டம் பற்றி ஏதாவ� ேகள்வ�கள் அல்ல� க�சனங்கள் உங்கள�டம் 
இ�க்�ெமன்றால் ந�ங்கள் ப�ன்வ�ம் வழிகைளப் ப�ன்பற்றலாம்: 

1. எம� இைணயத்தளத்திற்� ெசன்� பா�ங்கள்: hollandbloorview.ca/connect2research  
2. connect2research கா�யாலயத்�டன் ெதாைலேபசி இலக்கம் (416) 425-6220 

ெதாடெரண் 3000 வழியாகத் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள் அல்ல� மின்னஞ்சல் 
அ�ப்�ங்கள்:  connect2research@hollandbloorview.ca 

3. உங்கள் க�த்�ைரய�ன் இயல்ப�ைனப் ெபா�த்� ந�ங்கள் Holland Bloorview 
ைவத்தியசாைலய�ன் தன�மைற� நிைலக் கா�யாலயத்�டன் (Privacy Office) 
ெதாைலேபசி இலக்கம் (416) 425-6220 ெதாடெரண் 3467 வழியாகத் ெதாடர்� 
ெகாள்�ங்கள் அல்ல� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்: privacy@hollandbloorview.ca
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