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உங்கள் ஆேராக்கிய நிைலய�ல் ஒ� மாற்றம் ஏற்பட்� உள்ள� அல்ல� இக்க�தம்
தவ�தலாக உங்கள�டம் வந்� ேசர்ந்�ள்ள� என்றால், தய�ெசய்� ெஹாலன்ட்
�ேளார்வ�� (Holland Bloorview) ைவத்தியசாைலய�ன் ஆேராக்கிய தர�ப் பதி�கள் (Health
Data Records) ப���டன் (416) 425-6220 ெதாடெரண் 3422 என்ற ெதாைலேபசி இலக்கத்தில்
ெதாடர்� ெகாண்�, உங்க�ைடய அல்ல� உங்கள் ப�ள்ைளய�ன் ஆேராக்கியம்
ெதாடர்ப�லான பதிவ�ைனப் ��ப்ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.
�ன் மாதம் திகதி 1, 2018
அன்பார்ந்த ேசைவெப�நர் மற்�ம் அவர� ��ம்பத்தினர் அறியத் த�வ�:
�ன�ேவர்சிற்றி ஒஃப் ெராெறான்ேரா (University of Toronto) பல்கைலக் கழகத்�டன் �ரண
�ைறய�ல் இைணந்� ெசயற்ப�ம் ம�த்�வம் கற்ப�க்கின்ற ஒ� ைவத்தியசாைல
என்ற வ�தத்தில், ெஹாலன்ட் �ேளார்வ�� கிட்ஸ் றிகப�லிற்ேறஷன் ைவத்தியசாைல
(ெஹாலன்ட் �ேளார்வ��) / Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital (Holland Bloorview)
இங்� இடம்ெப�ம் �க்கிய ஆேராக்கியத் �ைற ஆராய்ச்சி பற்றி அறிந்�
ெகாள்வதற்கான அ�� நிைல�ம் வாய்ப்�ம் நாம் ேசைவ வழங்�ம் ப�ள்ைளகள்,
இைளஞர், ெபற்ேறார் ஆகிேயா�க்�ம் கிைடக்க ேவண்�ம் என்� நம்�கிற�.
ஆராய்ச்சி என்ப�, வ�க்�ைற�கள் பற்றி நாம் ேம�ம் அறிந்� ெகாள்வதற்�ம், �திய
ெதாழில் �ட்பங்கைள�ம் சிகிச்ைச �ைறகைள�ம் உ�வாக்கி அவற்றின் திறைனக்
கண�ப்பதற்�ம் உதவ ��கிற�. எம� ப�ள்ைளகள், இைளஞர், ெபற்ேறார் யாவ�க்�ம்
மிக�ம் அர்த்த�ள்ள ஆேராக்கியமான எதிர்காலத்ைத வழங்�ம் எம� இலட்சிய
ேநாக்கிைன நாம் அைடவதற்�ம் அ� உதவ ���ம்.
எம� இலட்சிய ேநாக்�க்� இைசவாக, நாங்கள் 2018 �ைல மாதம் 1ம் திகதி
ெதாடக்கம் எம� ஆராய்ச்சிையப் பற்றி அறிவ�க்கின்ற �திய ஒ� திட்டத்ைத மி�ந்த
ஆர்வத்�டன் ஆரம்ப�க்க உள்ேளாம். இத்திட்டத்திற்�, connect2research (ெகாெனக்ற்-�றிேசர்ச்) என்� ெபய�டப்பட்� உள்ள�. ெஹாலன்ட் �ேளார்வ�� ைவத்தியசாைலய�ல்
நைடெப�ம் �திய ஆராய்ச்சி பற்றிய வ�ழிப்�ணர்ைவ இத்திட்டம் அதிக�க்கின்ற அேத
ேவைளய�ல், ஆராய்ச்சி பற்றி அறிய வ��ம்�ம் அல்ல� அதில் பங்�பற்ற வ��ம்�ம்
இன்�ம் அதிகமான ேசைவெப�நர்க�ம் அவர்கள�ன் ��ம்பத்தின�ம் சமஅளவ�ல்
தகவலிைனப் ெப�வதற்�ம் இத்திட்டம் உதவ�யாக இ�க்�ம் .

இந்த connect2research திட்டத்தில் அடங்கி�ள்ள தர�த்தளம், ைவத்தியசாைலய�ன்
அங்கீ காரம் ெபற்ற, காப்�நிைல ெகாண்ட ஒ� ெமன்ெபா�ைள உபேயாகித்�, அதன்
�லம் ெஹாலன்ட் �ேளார்வ��வ�ல் ேபணப்ப�ம் ேசைவெப�ந�ன் மின்ன�யல்
�ைறய�லான ஆேராக்கிய பதிேவட்�ல் காணப்ப�ம் ப�றந்த திகதி, ம�த்�வ
நிைலய�ன் உ�திப்பா�, ெதாடர்� ெகாள்வதற்கான தகவல் ஆகிய மட்�ப்ப�த்திய
தகவ�டன் ெதாடர்� ெகாண்டதாக உள்ள�. �றித்த ஓர் ஆராய்ச்சி ஆய்�க்�ப்
ெபா�த்தமான (கடந்த கால அல்ல� நிகழ்கால) ேசைவெப�நர்கைள அைடயாளம்
கண்� அவர்கைள ெஹாலன்ட் �ேளார்வ�� ஆராய்ச்சியாளர்க�டன் ேநர�யாக
இைணப்பதற்� இத்ெதாடர்� உதவ�கரமாக உள்ள�.
ெஹாலன்ட் �ேளார்வ�� (Holland Bloorview) ைவத்தியசாைலய�ன் தற்ேபாைதய அல்ல�
கடந்த கால ேசைவெப�நர் என்ற வ�தத்தில் உங்கள் ெபயர் �ய�ைறய�ல்
connect2research தர�த்தளத்தில் ேசர்க்கப்ப�ம். ந�ங்கள் இத்திட்டத்தில் இ�ந்�
ெவள�ேயறத் த�ர்மான�த்� எங்கைள (416) 425-6220 ெதாடெரண் 3000 என்ற ெதாைலேபசி
இலக்கத்தில் அைழத்� அல்ல� connect2research@hollandbloorview.ca என்ற �கவ�க்�
மின்னஞ்சல் அ�ப்ப� உங்கள் த�ர்மானத்ைத ெத�வ�த்தால் ஒழிய, இந்த ஏற்பா�
ப�ன்பற்றப்ப�ம். ந�ங்கள் connect2research திட்டத்தில் பங்� வகிக்கிற�ர்கள் என்றால்
ெஹாலன்ட் �ேளார்வ�� 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. . ஓர்
ஆராய்ச்சி ஆய்வ�ல் ந�ங்கள் பங்�பற்�வ� /பங்�பற்றாமல் வ��வ� பற்றிய உங்கள்
த�ர்மானம் மற்�ம் connect2research தர�த் தளத்தில் உங்கள் ெபய�ம் அடங்கச்
ெசய்வ� /அடங்கச் ெசய்யாமல் வ��வ� ேபான்ற காரணங்களால், ந�ங்கள் ெஹாலன்ட்
�ேளார்வ��வ�ல் ெப�கின்ற பராம�ப்� அல்ல� ேசைவகள் பாதிக்கப்ப�வ� இல்ைல.
உங்கள் தன�மைற� நிைலைய(privacy) பா�காப்பதி�ம் உங்கள் தகவலிைனக்
காப்�நிைலய�ல் ைவத்தி�ப்பதி�ம் ெஹாலன்ட் �ேளார்வ�� ை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�ம், பா�காப்பாக�ம் காவற்ப�த்தப்பட்ட நிைலய�ல் ேபணப்பட்�
வ�கின்றன. தன�மைற� நிைல ெதாடர்ப�லான எந்தெவா� ேகள்வ�க்�ம் தய�ெசய்�
தன�மைற� நிைலக் கா�யாலயத்�டன் (Privacy Office) (416) 425-6220 ெதாடெரண் 3467
ெதாைலேபசி எண்ண�ல் அல்ல� privacy@hollandbloorview.ca மின்னஞ்சல் �கவ�ய�ல்
ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்.
இந்த connect2research திட்டம் பற்றி ேம�ம் அறிந்� ெகாள்வதற்� ந�ங்கள்
வ��ம்ப�னால் தய�ெசய்� research.hollandbloorview.ca/connect2research என்ற
இைணயத்தளம் ெசல்�ங்கள் அல்ல� (416) 425-6220 ெதாடெரண் 3000 ெதாைலேபசி
எண்ண�ல் அல்ல� connect2research@hollandbloorview.ca மின்னஞ்சல் �கவ�ய�ல்

எங்க�டன் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். ேம�ம் உங்கள�டம் இ�ந்� உங்க�க்�த்
ேதான்�ம் எண்ணங்கள், ேகள்வ�கள் அல்ல� க�த்�க்கள் பற்றி அறி�ம்
சந்தர்ப்பத்ைத�ம் நாம் ெபற வ��ம்�கிேறாம்.

உங்கள் ேநர்ைம�ள்ள,

President and CEO
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

Vice President, Research
Director, Bloorview Research Institute
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

