அ�க் க� ேகட்கப் ப�ம் ேகள் �கள் –

வா�க் ைகயாளர்கள் மற் �ம் ��ம் பங் கள்
�றப் � எ�ம் � ம�த்�வம் மற் �ம் ம�வாழ் � வளர்ச�
்

1. இந் தச் �ழ் நிைல�ல் நான் என்ன எ�ர்பார்க்கலாம் ?

வா�க்ைகயாளர்கள் , ��ம் பங் கள் , பணியாளர்கள் மற் �ம் நர்�ங் �லமாக இரண்�
பக்கங் களி��ந்�ம் பரஸ்பர மரியாைத நில�ம் �ழைல உங் கள் ��ம் பம்
எ�ர்பார்க்கலாம் . nபரஸ்பரம் ஒ�வேரா� ஒ�வர் ெதாடர்�ல் இ�ந்� ஊக்கமளிக்�ம்
�ழைல வா�க்ைகயாளர்க�ம் ��ம் பங் க�ம் எ�ர்பார்க்கலாம் . ஊ�யர்க�ம்
��ம் பங் க�ம் ஒன்� ேசர்ந்� உ�வாக்� பராமரிக்�ம் �த்தமான �ழைல ��ம் பங் கள்
எ�ர்பார்க்க ���ம் .

2. என்�ைடய �ழந் ைத அதன் �னசரி பழக்க வழக் கங் க�க் � எப் ெபா�� ��ம் �ம் ?
நம� வா�க்ைகயாளர்கள் அைனவ�ம் ��ந் தவைர தற் சார்� உள் ளவர்களாக இ�க்க
ஊக்��க்கப் ப��றார்கள் . பகல் ேநர கவனிப் � (பல் �லக்�தல் , ம�த்�வமைன
ஆைடக�க்�ப் ப�லாக ெசாந்த ஆைடகைள அணிதல் ), பள் ளிக்�ச் ெசல் �தல் ,
ெபா��ேபாக்� நடவ�க்ைககளில் ஈ�ப�தல் , அவர்க�ைடய �றன�ந் �
பணிகைளக் கற் �க்ெகா�த்தல் ேபான்றைவ தற் சார்� என்பதற் கான உதாரணங் கள்
ஆ�ம் .

3. என்�ைடய �ழந் ைத�ன் ம�வாழ் �ல் நா�ம் ஈ�பட்��க் க என்ன ெசய் ய ேவண்�ம் ?

ெபற் ேறார் அல் ல� பா�காவளரின் பணி ஈ�பா�கள் மற் �ம் ேநர ஒ�க்�ட்ைட அ�சரித்�,
��ம் பத்�னரில் �லர் எங் கள் வா�க்ைகயாள�க்� ேநரம் �ைடக்�ம் சமயங் களில் வந்�
சந்�க்கலாம் அல் ல� அவர் ப�க்ைக அ��ல் இ�க்கலாம் . வ�ையச் சமாளித்தல் , �ரட்�
ப�க்க ைவத்தல் , ஆைடகைள மாற் � அணி�த்தல் ேபான்ற வா�க்ைகயாளர்களின்
அன்றாட நடவ�க்ைககைள ��ம் ப உ�ப்�னர்க�ம் ெதரிந்�ெகாள் ள
ஊக்��க்கப் ப��ன்றனர்.

4. என� �ழந் ைத�ன் உடற் ப�ற் �கைள எப் ப� ெசய் வ� என்� யார்
ெதரியப் ப�த்�வார்கள் ?

��ேயாெதர� ப�ற் �களில் ��ம் பத்�னர் �ழந்ைதக்கான ப�ற் �கைள ேநர�யாக�ம்
படங் களில் காட்டப் பட்��க்�ம் உ�வங் கள் மற் �ம் ��ப் �கள் �லமாக�ம் �ழந்ைதக்�க்
கற் �க்ெகா�க்க ேவண்�ய நிட்டல் மடக்கல் ப�ற் �கைள ��ைமயாகத் ெதரிந்�ெகாள் ள
���ம் . நீ ட்�மடக்�ம் ப�ற் �கள் வா�க்ைகயாளர்கள் , ��ேயாெதர�, ��ம் ப
உ�ப் �னர்கள் மற் �ம் ெச��யர்களால் ெசய் யப்ப�ம் .

5. நான் ஒ� தனி அைறையப் ெபற ���மா?

தனி அைற �ைடப் ப� பல காரணிகைளச் சார்ந்��க்�ம் . உதாரணமாக: வா�க்ைகயாளர்
பா�காப் �, ம�த்�வப் �ரச்சைனகள் ேபான்றைவ.

6. அைழப் � மணிைய அ�த்�ய �ற� நான் எவ் வள� ேநரம் காத்��க்க ேவண்���க் �ம் ?
அைழப் � மணிைய அ�த்�ய �ற� நான் எவ் வள� ேநரம் காத்��க்க
ேவண்���க்�ம் ? உங் கள் ெச��யர் அல் ல� ேவ� பணி�ல் ஈ�பட்��க்காத
ெச��யர் ஒ�வர் தாமதம் ெசய் யாமல் வா�க்ைகயாளைரச் ெசன்� பார்ப்பார்.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
பதாைளகப�: 416-425-6220
கட்ை◌ண�ல் ை◌◌ாைஇவசஅளழப் �: 800-363-2440
பதாைளநகல் : 416-425-6591
�ன்னஞ் சல் : info@hollandbloorview.ca

www.hollandbloorview.ca

7. எந் ெதந் த நாட்களில் �ளிக் க ேவண்�ம் ?

வா�க்ைகயாளர் �ளிக்�ம் நாட்கள் வழக்கமாக வாரத்�க்� �ன்� நாட்கள் ஆ�ம் , அைவ
வா�க்ைகயாளர் �ளத்�க்�ச் ெசன்� வ�ம் நாட்கைள ஒத்��க்�ம் . ��ம் ப உ�ப் �னர்கள்
��ம் �னால் மற் ற நாட்களி�ம் அவைரக் �ளிப் பாட்டலாம் . வா�க்ைகயாளர்
தங் ���க்�ம் காலத்�ற் �த் ேதைவப் ப�ம் �காதாரப் ெபா�ள் கள் மற் �ம் ஆைடகைள
��ம் பத்�னர் அளிக்க ேவண்�ம் . nவா�க்ைகயாளரின் ஆைடகைளத் �ைவத்� �த்தம்
ெசய் � ைவப் ப� ��ம் பத்�னரின் ெபா�ப்பாக இ�க்�ம் (அதற் காக இந் தப் �ரி�ல் ஒ�
சலைவ அைற இ�க்�ற�).

8. என்�ைடய �ழந் ைதைய அதன் ம�த்�வமைனச் சந் �ப் �க�க்� யார் அைழத்�ச்
ெசல் வார்கள் ?

�ன்�ட்�ேய ேநரம் ஒ�க்கப் பட்ட ஆர்ேதா�க்ஸ், பல் , உள் ளி�க்�ம் �ளினிக்�க�க்�ம் ,
ெதாடர் கவனிப் �க்காக ெவளி��ள் ள அ�வலகங் களில் ேநரம் ஒ�க்கப் பட்��க்�ம்
சமயங் களி�ம் , வா�க்ைகயாளைர அவர் பா�காவலர் தான் அைழத்�ச்ெசல் ல ேவண்�ம் .
��ேயாெதர� மற் �ம் ெதா�ல் சார்ந்த ��ச்ைச ஆ�யைவ ேமற் ெகாள் ளப் ப�ம் ேபா�
ெபற் ேறார்கள் உடன் இ�க்க ேவண்�மா இல் ைலயா என்� அவர்க�க்� �ன்�ட்�ேய
தகவல் ெதரி�க்கப் ப�ம் .

9. நான் அ��ல் இ�க் க இயலாத சமத்�ல் ப�க் ைகக் � அ��ல் உடன்�றந் தவைர
இ�க் கச் ெசய் யலாமா?

இளவல் ஒ�வ�க்�த் �ைணயாக ப�க்ைகக்� அ��ல் இ�க்�ம் உடன்�றந்தவர் மற் �ம்
��ம் ப உ�ப் �னர்கள் 16 வய� நிரம் �யவர்களாக இ�க்க ேவண்�ம் . இர� ��வ�ம் ஒ�
��ம் ப உ�ப் �னர் மட்�ேம ப�க்ைகக்� அ��ல் தங் ���க்க அ�ம�க்கப் ப�வார்

10. அந் தப் �ரி�ல் �ளக் �கள் எத்தைன மணிக் � அைணக் கப் ப��ன்றன?

வா�க்ைகயாளர்கள் அைனவ�க்�ம் , இர� 10 மணிக்� (2200 மணி) ெச��யர் �ளக்ைக
அைணத்���வார். வயதான வா�க்ைகயாளர்கள் தங் க�ைடய அைற�ல் உள் ள
ப�க்ைக�ல் இர� 11 மணி (23.00 மணி) வைர ��த்��க்கலாம் .

11. ம�த்�வமைன�ல் வழக் கமான இர� ேநர நைட�ைற எப் ப� இ�க்�ம் ?

இர� ேநரத்�ல் ெச��யர்கள் �ரி� ��வ�ம் �ற் �வந்� வா�க்ைகயாளர்களிடம் ஒ�
மணிேநரத்�க்� ஒ� �ைற பா�காப் �ப் பரிேசாதைனகைள ேமற் ெகாள் வார்கள் . இர�
ேநரத்�ல் ஒ� மணிேநரத்�க்� ஒ� �ைற பா�காப் �ப் பரிேசாதைனகைள ெசய் வ�
ஒவ் ெவா� வா�க்ைகயாளரின் பா�காப் ைப உ�� ெசய் �ற� என்பதால் அ� கட்டாயமாக
ேமற் ெகாள் ளப் ப��ற�. இர�ச் ெச��யர்கள் இவற் ைற�ம் ேமற் ெகாள் வார்கள்
(ேதைவப் பட்டால் ): வா�க்ைகயாளர்க�க்� உைட மாற் �தல் , ��ப் �ப் ப�க்க ைவத்தல் ,
உணவளித்தல் மற் �ம் ம�ந்� ெகா�த்தல் .
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பதாைளகப�:
416-425-6220
150
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1R8ை◌ண�ல் ை◌◌ாைஇவசஅளழப் �: 800-363-2440
பதாைளநகல் : 416-425-6591
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12. Weekend Pass (வாரக் கைட� அ�ம�ச்�ட்�) (WP): நான் எப் ெபா�� ெசல் ல ேவண்�ம் /
எந் த ேநரத்�ல் ��ம் � வரேவண்�ம் ?

Weekend Pass (வாரக்கைட� அ�ம�ச்�ட்�) ெபற் � வா�க்ைகயாளர் ெவளி�ல் ெசன்� வர
ம�த்�வக் �� அ�ம�த்��க்�ம் சமயங் களில் , ��ம் பத்�னர் அவைர �ட்�ற் �
அைழத்�ச் ெசல் லலாம் . நகரத்�க்� ெவளி���க்�ம் ��ம் பத்�ன�டன் / நண்பர்க�டன் /
ேஹாட்ட�ல் தங் �வதற் � ��ம் பங் கள் ேதர்ந்ெத�த்�க் ெகாள் ளலாம் என்பதால்
ம�த்�வமைன���ந் � ெவளிேய இ�ப் ப� என்பைத மட்�ேம இ� ��க்�ற�.
வா�க்ைகயாளரின் ��ச்ைசத் �ட்டம் ெதாடர்ந்� கைடப் ��க்கப் ப�வைத உ��
ெசய் வதற் காக Weekend Pass (வாரக்கைட� அ�ம�ச்�ட்�)கள் ஒ� சமயத்�ல் இரண்�
இர�க�க்� மட்�ேம (வழக்கமாக வாரக்கைட� நாட்க�க்�) வழங் கப் ப��ன்றன.
வா�க்ைகயாளர்கள் ப�க்ைக ேநரத்�ற் � �ன்னர் அவ�ைடய கவனிப் �த் ேதைவகள்
அைனத்ைத�ம் ��க்�ம் �தமாக, ��ம் பங் கள் ஞா�� இர� 8 மணிக்� (20.00 மணி)
அல் ல� அதற் � �ன்னதாக WP ���ந்� ��ம் ��ட ேவண்�ம் என்� ேகட்�க்ெகாள் ளப்
ப��றார்கள் . �ன்�ட்�ேய ��ம் �வதால் வா�க்ைகயாளர் தன்�ைடய ேவைலகைள
��த்� ஓய் � எ�த்�க்ெகாண்� �ங் கட்�ழைம காைல காைல�ல் தயாராக இ�க்க உத�ம் .
அேதா�, �ன்�ட்�ேய ��ம் �வதால் அைற�ல் �ங் �க்ெகாண்��க்�ம் மற் றவர்க�க்�
ஏற் ப�ம் இைட��கைள�ம் �ைறக்�ற�.

ேநா�ற் ற �ழந் ைதகள்



ெப�ம் பாலான அைறகள் தனி
அைறகள் ஆ�ம்



உண�கள் ஒ� ெம����ந் �
ேதர்ந்ெத�த்� ஆர்டர் ெசய் �
ேநாயாளி�ன் அைற�ேலேய
சாப் �டப் ப�ம் .

ஹாலந் � ப் �ர்��



ெப�ம் பாலான அைறகள் இரண்� ேபர்
தங் கக்��யைவகளாக�ம் , �ல
அைறகள் தனி அைறகளாக�ம்
உள் ளன



ல�ஞ் �ல் பரிமாறப் பட்�ச்
சாப் ��வதற் � பல வைக உண�கள்
ெம��ல் ேசர்க்கப் பட்�ள் ளன.



ம�த்�வமைன�ல்
தங் ���க்�ம் ேபா� பள் ளிக்�ச்
ெசல் ல ேவண்�ய�ல் ைல





ெச��யர் வா�க்ைகயாளர் ��தம்
ேநாயாளி�ன் �ரமம் மற் �ம்
ம�த்�வ ேதைவகைளச்
சார்ந்��க்�ம் - ெப�ம் பாலான
ேநாயாளிகள் ��ந் த �ரமத்�ற் �
உள் ளா���க்�றார்கள் .

��ச்ைச ��ந்� �ண்�ம் ச�க
வாழ் க்ைக�ல் இைணந்��க்க உத�ம்
வைக�ல் , வா�க்ைகயாளர்கள்
அைனவ�ம் ம�வாழ் � ைமயத்�ல்
இ�க்�ம் காலத்�ல் பள் ளிக்�ச்
ெசன்�வர ேவண்�ம் .



ெச��யர் வா�க்ைகயாளர் ��தம்
ேநாயாளி�ன் �ரமம் மற் �ம் ம�த்�வ
ேதைவகைளச் சார்ந்��க்�ம் ெப�ம் பாலான ேநாயாளிகள் ��ந் த
�ரமத்�ற் � உள் ளா���க்�றார்கள் .



ம�த்�வர் – வா�க்ைகயாளைர
அ�க்க� அ�க்க� கவனித்�
பார்த்�க் ெகாள் �றார்

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
பதாைளகப�: 416-425-6220
கட்ை◌ண�ல் ை◌◌ாைஇவசஅளழப் �: 800-363-2440
பதாைளநகல் : 416-425-6591
�ன்னஞ் சல் : info@hollandbloorview.ca

www.hollandbloorview.ca



இரண்� ப�� ேநர ம�த்�வர்கள் ,
ஒ� ப�ற் �ச் ெச��யர்,
அைழக்கப் ப�ம் ேநரத்�ல்
��தலான ம�த்�வர்கள்

