Autism Spectrum Disorder (ASD) வளங்கள்Toronto

நவம்ேர் 2019-இல் ிருத் ப்ேட்டது

ஆன்லைன்

கவல்கள்

Autism Ontario - www.autismontario.com
ேள்ளி, சட்ட ஆபைொசலை, ைொற்றங்கள், இலடயீடுகள் மு லியை பேொன்ற

லைப்புகள் ைீ ொை கட்டுலைகள் ைற்றும்

தவேிைொர்களுடன் "கல்வி வலைவொசலுக்கு" அணுகல்.
Autism Speaks- www.autismspeaks.org
Applied Behaviour Analysis (ABA), கழிப்ேலறப் ேயிற்சி, உறங்கும் உத் ிகள், சட்ட ஆபைொசலை மு லியை
பேொன்ற லைப்புகள் ைீ ொை

கவல் கருவிகைங்கள்.

Geneva Centre for Autism - www.elearning.autism.net/en
கவல்த ொடர்பு, உைர் ிறன், கொட்சிகள், நடத்ல கள் மு லியை பேொன்ற லைப்புகள் ைீ ொை தவேிைொர்கள்.
Connectability – www.connectability.ca
தவவ்பவறு தைொழிகளில் கட்டுலைகள், கல்விசொர் வீடிபயொக்கள் ைற்றும் இைவச ே ிவிறக்கம் தசய்யத் க்கக்
கொட்சிகள்.
AboutKidsHealth (SickKids) - www.aboutkidshealth.ca
ேை தைொழிகளில் தவவ்பவறு சுகொ ொைத் லைப்புகள் ைீ ொை சுகொ ொைத்

கவல்கள்.

Parentbooks Bookstore - www.parentbooks.ca
ேைொைொிப்ேொளர்கள் ைற்றும் சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய குழந்ல கள் பேொன்பறொருக்கொை ேைந்

அளவிைொை

புத் கங்கள்.

நி ியளித் ல்- ASD
Ontario Autism Program (OAP)
த ொலைபேசி: 1-888-444-4530 ைின்ைஞ்சல்: oap@ontario.ca
இலைய ளம்: www.ontario.ca/page/ontario-autism-program
18 வயதுக்குக் கீழ் ASD உள்ள ொகக் கண்டறியப்ேட்ட ஒரு குழந்ல யுடன் கூடிய குடும்ேங்களுக்கு ஒரு
“குழந்ல ப்ேருவ ேட்தெட்”. ேட்தெட் ஆைது ABA சிகிச்லச, பேச்சு-தைொழி பநொயியல், த ொழில்சொர் பநொய்
சிகிச்லச, ேைொைொிப்ேொளர் ேயிற்சி, இலடஓய்வு, த ொழில்நுட்ே உ விகள் மு லியை பேொன்ற பசலவகலள
அணுகுவ ற்கு ேயன்ேடுத் ப்ேட முடியும்.


OAP ேடிவங்கலள நிைப்பு ல் ைற்றும்/அல்ைது ேட்தெட்லட எவ்வொறு ேயன்ேடுத்து ல் பேொன்றவற்றிற்கொை
உ விக்கு, த ொடர்பு தகொள்ளவும்:
Autism Ontario – Service Navigation: த ொலைபேசி: 1-800-472-7789 நீட்சி. 340
இலைய ளம்: www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation

சமூக அடிப்ேலடயிைொை முகலைகள் - ASD
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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Geneva Centre for Autism
த ொலைபேசி: 416-322-7877 நீட்சி. 513 இலைய ளம்: www.autism.net
நடத்ல , உண்ணும் உத் ிகள், உறங்கும் உத் ிகள் மு லியை பேொன்ற
ஆ ைவுக் குழுக்கள் ைற்றும் கல்விப் ேயிைைங்குகள்.

லைப்புகள் ைீ ொை சமூகப் ேைி ஆ ைவு,

ிறன் கட்டலைப்புக் குழுக்கள், இலடஓய்வுத்

ிட்டங்கள்,

முகொம்கள், நடத்ல க் கைந் ொபைொசலைகள், பேச்சு-தைொழி கைந் ொபைொசலைகள் மு லியை பேொன்றலவ உள்ளிட்ட
பசலவத்

ிட்டங்களுக்கொை கட்டைம்.

Kerry’s Place Autism Services
த ொலைபேசி: 416-537-2000 இலைய ளம்: www.kerrysplace.org/support-and-services/toronto-region
குடும்ே வள லையம், ேைொைொிப்ேொளர் கைந் ொபைொசலைகள், ே ின்ைர் வயது சமூகத்
ைற்றும் நீச்சல்

ிட்டங்கள் மு லியை. தேரும்ேொைொை

ிறன்கள் குழுக்கள், இலச

ிட்டங்கள் இலளஞர்கள் ைற்றும் வயதுவந்ப ொருக்கு

உ வுகின்றை.

ேைொைொிப்ேொளர் ஆ ைவு ைற்றும் கல்வி
Autism Ontario
த ொலைபேசி: 1-800-472-7789 நீட்சி. 340 இலைய ளம்: www.autismontario.com/chapters/toronto
www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation (“Service Navigation”)
கல்விப் ேயிைைங்குகள், சமூக நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் ஆ ைவுக் குழுக்கள். உள்ளூர் பசலவகள் ைற்றும் ஆ ைவுக்
குடும்ேங்களுக்கு Ontario Autism Program (OAP)-ஐ அணுகுவ ற்கு உ வி.
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
த ொலைபேசி: 416-425-6220 இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca
இலடயீடுகள், ேள்ளி, சட்ட ஆபைொசலை, நி ியளிப்புப் ேடிவங்கலள நிைப்பு ல் மு லியை பேொன்ற
ைீ ொை கல்விப் ேயிைைங்குகள். பநொயொளி ஆ ைவு குழுக்கள் ைற்றும் குடும்ே வழிகொட்டித்

லைப்புகள்

ிட்டம் ஆகியலவ குடும்ே

வள லையத் ின் மூைைொக வழங்கப்ேடுகின்றை.
Surrey Place – Wellness Program
த ொலைபேசி: 1-833-575-5437
இலைய ளம்: www.surreyplace.ca/education-and-training-wellness-2/
Toronto எங்கிலும் இலடயீடுகள், இலடஓய்வு, நி ியளிப்புப் ேடிவங்கலள நிைப்புவது எப்ேடி மு லியை பேொன்ற
லைப்புகள் ைீ ொை கல்விப் ேயிைைங்குகள்.
Extend-A-Family
த ொலைபேசி: 416-484-1317 இலைய ளம்: www.extendafamily.ca
Toronto எங்கிலும் உள்ள ேைொைொிப்ேொளர் ஆ ைவுக் குழுக்கள்.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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Woodgreen
த ொலைபேசி: 416-645-6000 நீட்சி. 1311 இலைய ளம்: www.woodgreen.org
Toronto எங்கிலும் உள்ள ேைொைொிப்ேொளர் ஆ ைவுக் குழுக்கள் ைற்றும் "தேற்பறொர் தவளிக்களத்
என்றலழக்கப்ேடும் வீட்டு வருலக
ஆ ைவுக்

குழுக்களின்

ைிக

ிட்டம்"

ிட்டங்கள்.

விொிவொை

ேட்டியலைத்

த ொிந்துதகொள்ள

யவுதசய்து

Connectability-ஐப்

ேொர்க்கவும்.

www.connectability.ca

உடன்ேிறப்பு ஆ ைவுக் குழுக்கள்
Young Carers Program
த ொலைபேசி: 416-364-1666 இலைய ளம்: www.ycptoronto.com
சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய ஒரு உடன்ேிறப்லேக் தகொண்ட 18 வயதுக்குக் கீழொை குழந்ல களுக்கு சிகிச்லசசொர்
ைற்றும் தேொழுதுபேொக்குத்

ிட்டங்கள்.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
த ொலைபேசி: 416-425-6220 இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca
சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய ஒரு உடன்ேிறப்லேக் தகொண்டுள்ள 7-18 வய ிைொை குழந்ல களுக்கொை ைொ ொந் ிை
உடன்ேிறப்பு ஆ ைவு.

இலடஓய்வு
Respiteservices.com
த ொலைபேசி: 416-322-6317 நீட்சி. 1 இலைய ளம்: www.respiteservices.com
Toronto எங்கிலும் இலடஓய்வுப் ேைியொளர்கள், இலடஓய்வுத்

ிட்டங்கள், தேொழுதுபேொக்கு ைற்றும் முகொம்கள்

ஆகியவற்லறக் கண்டுேிடிக்க குடும்ேங்களுக்கு ஆ ைவு. ைொகொை ொீ ியொை நி ியளிப்புப் ேடிவங்கலள நிைப்புவ ற்கு
குடும்ேங்களுக்கு உ வி.

சமூக அடிப்ேலடயிைொை முகலைகள் - ேள்ளிக்கு முந்ல ய பசலவகள்
Toronto தேொது சுகொ ொைம் - ஆைம்ேகொைத் ிறன்கள்
த ொலைபேசி: 416-338-8255 இலைய ளம்: www.toronto.ca/speech-and-language
Toronto எங்கிலும் ேல்பவறு இடங்களில் ேள்ளி தசல்லும் வயது வலையிைொை குழந்ல களுக்கொை பேச்சு ைற்றும்
தைொழி பசலவகள். கல்விசொர் வளங்கள் இலைய ளத் ில் கிலடக்கப்தேறுகின்றை.
EarlyON குழந்ல ைற்றும் குடும்ே லையங்கள்
இலைய ளம்: www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre
6 வயது வலையிைொை குழந்ல களுக்கொக Toronto எங்கிலும் ேல்பவறு இடங்களில் இைவசைொக குழந்ல லய
விட்டுச் தசல்கின்ற ைற்றும் ே ிவுதசய்யப்ேட்ட ேைொைொிப்ேொளர் ைற்றும் குழந்ல த்

ிட்டங்கள். வளர்ச்சியில்

ொை ம்

தகொண்டுள்ள குழந்ல களுக்கொக சிை லையங்கள் "நொம் த ொடங்கைொம்" என்றலழக்கப்ேடும் ஒரு சிறப்ேொக்கம்
தசய்யப்ேட்ட

ிட்டத்ல

வழங்குகின்றை (416-920-6543).

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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Surrey Place – லகக்குழந்ல ப் ேருவ ைற்றும் ஆைம்ேக் குழந்ல ப் ேருவத் ிட்டம்
த ொலைபேசி: 1-833-575-5437
இலைய ளம்:www.surreyplace.ca/programs-services/developmental-disabilities/infancy-and-earlychildhood-program
வளர்ச்சி ஆ ைவுத் ப லவகளுடன் கூடிய ஒரு குழந்ல லயக் தகொண்டுள்ள ேைொைொிப்ேொளர்களுக்கு வீட்டில்
அளிக்கப்ேடும்

ஆ ைவு.

இந் த்

ிட்டம்

ிைசொி

ேைொைொிப்பு

அல்ைது

ேள்ளியில்

ே ிவுதசய்யப்ேடொ

குழந்ல களுக்கொை ொகும்.
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital – லகக்குழந்ல வளர்ச்சித் ிட்டம்
த ொலைபேசி: 416-782-1105
இலைய ளம்:www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/early-learning-and-developmentinfant-development-program
வளர்ச்சி ஆ ைவுத் ப லவகளுடன் கூடிய ஒரு குழந்ல லயக் தகொண்டுள்ள ேைொைொிப்ேொளர்களுக்கு வீட்டில்
அளிக்கப்ேடும்

ஆ ைவு.

இந் த்

ிட்டம்

ிைசொி

ேைொைொிப்பு

அல்ைது

ேள்ளியில்

ே ிவுதசய்யப்ேடொ

குழந்ல களுக்கொை ொகும்.
நூற்றொண்டு ைழலை ைற்றும் குழந்ல லையம் – த ொடக்கநிலைத் லையீட்டுத் ிட்டம்
த ொலைபேசி: 416-935-0200 இலைய ளம்: www.cicc.ca/early-intervention
வளர்ச்சி ஆ ைவுத் ப லவகளுடன் கூடிய ஒரு குழந்ல லயக் தகொண்டுள்ள ேைொைொிப்ேொளர்களுக்கு வீட்டில்
அளிக்கப்ேடும்

ஆ ைவு.

இந் த்

ிட்டம்

ிைசொி

ேைொைொிப்பு

அல்ைது

ேள்ளியில்

ே ிவுதசய்யப்ேடொ

குழந்ல களுக்கொை ொகும்.
Toronto தேொது சுகொ ொைம் – ஆபைொக்கியைொை ைழலைகள், ஆபைொக்கியைொை குழந்ல கள் ிட்டம்
த ொலைபேசி: 416-338-7600
இலைய ளம்: www.toronto.ca/healthy-babies-healthy-children-hbhc-program
ஒரு தசவிலியர் ைற்றும்/அல்ைது வீட்டு வருலகயொளர் ஆகிபயொொிடைிருந்து வீட்டில் லவத்து அளிக்கப்ேடும் ஆ ைவு.
இந் த்

ிட்டம் 3 வயதுக்குக் கீழொை குழந்ல களுக்கொைது பைலும் வீட்டு வருலகயொளர்கள் ேல்பவறு தைொழிகலளப்

பேசைொம்.

குழந்ல ப் ேைொைொிப்பு
Toronto குழந்ல களின் பசலவகள்
த ொலைபேசி: 416-338-8888 நீட்சி. 2 இலைய ளம்: www.toronto.ca/licensed-child-care
ைின்ைஞ்சல்: kidsline@toronto.ca த ொலைநகல்: 416-392-3347
ஒரு உொிைம்தேற்ற குழந்ல

ேைொைொிப்பு லையத்ல க் கண்டுேிடிக்க குடும்ேங்களுக்கு உ வுவ ற்கொை ஒரு குழந்ல

ேைொைொிப்பு தைொபகட்டர். ஒரு குழந்ல

ேைொைொிப்பு லையத் ில் ே ிவுதசய்யப்ேட்டிருந் ொல்,

குழந்ல யின் ப லவகலள ஆ ொிப்ேது எப்ேடி என்ே ன் ைீது குழந்ல

ிட்டத்துக்குள் ஒரு

ேைொைொிப்புப் ேைியொளருக்கு வழிகொட்டலை

வழங்க ஒரு வள ஆபைொசகர் கிலடக்கப்தேறைொம். இந் ச் பசலவலய அணுகுவது ேற்றி குழந்ல ப் ேைொைொிப்பு
பைற்ேொர்லவயொளர்/இயக்குநொிடம் பேசவும்.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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குழந்ல ப் ேைொைொிப்புக் கட்டைத்துக்கொை உ வித்த ொலக
குழந்ல யின்

ேைொைொிப்புச்

தசைவுக்கு

உ வ

குடும்ேங்களுக்கு

உ வித்த ொலக

வழங்கப்ேடைொம்.

உ வித்த ொலகயொைது குடும்ே வருவொய் அடிப்ேலடயிைொை ொகும். உ வித்த ொலக கொல்குபைட்டலை
ஆன்லைைில்

நிைப்ேவும்

உ வித்த ொலகக்கொை

அல்ைது

விண்ைப்ேம்

கு ிலயட்த்

ீர்ைொைிக்க

நிலறவுதசய்யப்ேட்ட

உடன்

த ொலைபேசியில்

அலழக்கவும்.

அவ்விண்ைப்ேத்ல ச்

தசயைொக்க

உ வுவ ற்கு குழந்ல யின் பநொயறி லை உறு ிப்ேடுத்தும் எழுத்துப்பூர்வ ே ிவுகலள த ொலைநகல்
அல்ைது ைின்ைஞ்சல் தசய்யவும்.

ேள்ளி
சிறப்புக் கல்வித் ிட்டம் வசிப்ேிட ைற்றும் ேொிந்துலைக் குழு (SEPRC)
ெூைியர் கின்டர்கொர்தடனுக்குச் தசல்வ ற்கு முன்ைர் ஒரு

ீவிை ஆ ைவு சிறப்புக் கல்வித்

ிட்டம் (ISP)

தேொருத் ைொை ொக இருக்குைொ அல்ைது இல்லையொ என்ேல த்

ீர்ைொைிப்ே ற்கு ேைொைொிப்ேொளர்கலள சந் ிக்கின்ற

ேள்ளி ஊழியர்களொல் அலைக்கப்ேட்ட ஒரு குழு. ேைொைொிப்ேொளர்கள் கின்டர்கொர்தடன் ே ிவின் பநைத் ில் ஒரு
SEPRC-ஐக் பகொை முடியும்.
ேள்ளி ஆ ைவுக் குழு(SST)
ேள்ளி ஊழியர்கள் ைற்றும் சிறப்புக் கல்வி த ொழில்முலற நிபுைர்களொல் அலைக்கப்ேட்ட ஒரு குழு. SST
சந் ிப்ேின்பேொது,
ஆ ொிப்ே ற்கு ஒரு
ைற்றும்/அல்ைது

ைொைவர்

வலிலைகள்

ைற்றும்

ப லவகள்

ிட்டம் உருவொக்கப்ேடுகிறது. ஒரு
பைற்தகொண்டு

ை ிப்பீடு,

விவொ ிக்கப்ேடுகின்றை

பைலும்

ைொைவலை

ிட்டம் ஒரு IEP-கொை ேொிந்துலைலய உள்ளடக்கைொம்

கைந் ொபைொசலை

அல்ைது

இலடயீட்டுக்கொக

த ொழில்முலற

வல்லுநர்களுக்குப் ேொிந்துலை தசய்யைொம்.
ைிப்ேட்ட கல்வித் ிட்டம் (IEP)
ஒரு ைொைவருக்கொை சிறப்புக் கல்வித்

ிட்டங்கள் ைற்றும்/அல்ைது பசலவகலள விவொிக்கின்ற ஒரு எழுத்துப்பூர்வத்

ிட்டம். இது ஒரு ைொைவொின் வலிலைகள் ைற்றும் ப லவகளின் சுயவிவைத் ின் அடிப்ேலடய்யிைொை ொகும். IEP
ஆைது

தேொருத் ைொை

இடத் ில்

ேைியொளர்,

ேைொைொிப்ேொளர்கள்

ைற்றும்

ைொைவர்

ஆகிபயொருடைொை

கைந் ொபைொசலையில் உருவொக்கப்ேடுகிறது. ேைொைொிப்ேொளர்கள் ஒரு IEP-ஐ உருவொக்குவ ற்கு ஆசிொியருடன்
கைந் ொபைொசிக்க முடியும்.
அலடயொளம், பசர்க்லக ைற்றும் ை ிப்ேொய்வுக் குழு (ஐேிஆர்சி)
ேள்ளி ஊழியர்கள் ைற்றும் சிறப்புக் கல்வி த ொழில்முலற நிபுைர்களொல் அலைக்கப்ேட்ட ஒரு குழு. இந் க் குழு ஒரு
ைொைவனுக்கொை

"வி ிவிைக்கு"

(சிறப்புத்

ைொைவனுக்கொை ஒரு தேொருத் ைொை

ப லவ)-இன்

வலகலயத்

ீர்ைொைிக்கிறது,

பைலும்

அந்

ிட்டம் அல்ைது அலைப்லேப் ேொிந்துலைக்கிறது. அ ொவது ஒரு வழக்கைொை

வகுப்ேில் கூடு ல் வளங்கலள அளித்து உ வு ல் அல்ைது ேள்ளி நொட்களின் குறிப்ேிட்ட கொைத்துக்கு அல்ைது
முழுலைக்கும் ஒரு சிறப்புத் ப லவ வகுப்புக்கு ைொைவலைத்

ிரும்ேப் தேறு ல். IPRC கூட்டங்கள் குலறந் ேட்சம்

ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு முலற நலடதேறுகின்றை. ேைொைொிப்ேொளர்கள் ேள்ளியின் மு ல்வர் மூைைொக ஒரு IPRC-ஐக்
பகொை முடியும்.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை

6

கல்வி அலைச்சகம் - www.ontario.ca/page/ministry-education
Autism Ontario - www.autismontario.com (Education Portal)
Toronto ைொவட்ட ேள்ளி வொொியம்- www.tdsb.on.ca
Toronto கத்ப ொலிக்க ைொவட்ட ேள்ளி வொொியம் - www.tcdsb.org

தேொழுதுபேொக்குத்

ிட்டங்கள்

தடொைொண்படொ பூங்கொக்கள் ைற்றும் தேொழுதுபேொக்கு

ிட்டம் ேற்றிய கவல் ைற்றும் ே ிவு
த ொலைபேசி: 416-396-7378 இலைய ளம்: www.toronto.ca/recreation
ேருவகொை தேொழுதுபேொக்குத்

www.toronto.ca/funguide

ிட்டங்கள் ைற்றும் முகொம்கள். "பவடிக்லக வழிகொட்டிலயப்" ேயன்ேடுத் ி ஒரு

ிட்டத்ல க் கண்டுேிடிக்கவும். ஒருவர் ஆன்லைைில், த ொலைபேசி மூைம் அல்ைது பநொில் ே ிவு தசய்ய முடியும்.
ே ிவுதசய்வ ற்கு ஒரு குடும்ே கைக்கு எண் ப லவப்ேடுகிறது.
Welcome Policy
த ொலைபேசி: 416-338-8888 நீட்சி. 3 இலைய ளம்: www.toronto.ca/free-lower-cost-recreation-options
பூங்கொக்கள்

ைற்றும்

கிலடக்கப்தேறைொம்.

தேொழுதுபேொக்குத்

ிட்டங்களுக்கொை

தசைவுகளுக்கு

உ வுவ ற்கு

நி ியியல்

உ விகள்

கு ியொைது குடும்ே வருைொைத் ின் அடிப்ேலடயிைொை ொகும். விண்ைப்ேம் ஆன்லைைில்

கிலடக்கப் தேறுகிறது அல்ைது அல ப் தேறுவ ற்கொை பகொொிக்லகக்கு அலழக்கவும்.

ழுவப்ேட்ட ிட்டங்கள் ைற்றும் பசர்க்கும் பசலவகள்
த ொலைபேசி: 416-395-6128
ஒரு

ிட்டத் ிற்குள் ேங்பகற்றல் ைற்றும் பசர்த் ல் ஆகியவற்லற ஆ ொிக்க ஒரு

ழுவப்ேட்ட

ைிநேருக்கு உ வுவ ற்கொை

ிட்டங்கள் ைற்றும்/அல்ைது கூடு ல் உ வி.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

இலச ைற்றும் கலைத் ிட்டங்கள்
த ொலைபேசி: 416-425-6220 நீட்சி. 3317
இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/music-and-arts
சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய குழந்ல கள் ைற்றும் இலளஞர்களுக்கொை இலச, கொட்சி ைற்றும் நிகழ்த்துக் கலைத்
ிட்டங்கள்.

நீர்வொழ் நீச்சல் ிட்டங்கள்
த ொலைபேசி: 416-425-6220 நீட்சி. 3539 இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca/swim
குலறேொட்டுடன் கூடிய நீச்சல் வீைர்கள் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ேத் ிைருக்கொை நீச்சல்

ிட்டங்கள்.

சமூக Snoezelen அலற ைற்றும் Snoezelen குளம்
த ொலைபேசி: ைைி இயக்குநலைத் த ொடர்பு தகொள்ள 1-800-855-0511. விைவுலகயில் 416-422-7049 என்ற
எண்லை வழங்கவும்
இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca/snoezelen
இலச, ஒளிபயற்றல் விலளவுகள் ைற்றும் த ொடு ிறன் உைர்வுகள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய உைர் ிறன் அலற
ைற்றும் உைர் ிறன் குளம்.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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Robotics
த ொலைபேசி: 416-425-6220 நீட்சி. 3704 இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca/robotics
6-14 வயதுக்கிலடயிைொை சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய குழந்ல களுக்கொை Robotic LEGO

ிட்டம்.

ைொற்றங்கள், தேொழுதுபேொக்கு ைற்றும் வொழ்க்லகத் ிறன் பசலவகள்
த ொலைபேசி: 416-425-6220 நீட்சி. 6208
இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/transitions-recreation-and-life-skillscommunity-services
7 வயதுக்கு பைைொை ஒரு குலறேொட்டுடன் கூடிய குழந்ல ைற்றும் இலளஞர்களுக்கொை ைிப்ேட்ட ேயிற்சி, ிறன்
கட்டலைப்புக் குழுக்கள் ைற்றும் ேயிைைங்குகள் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கும் தேொழுதுபேொக்கு ைற்றும் வொழ்க்லகத்
ிறன்கள் ிட்டங்கள்.
Variety Village
த ொலைபேசி: 416-699-7167 இலைய ளம்: www.varietyvillage.ca
தேொழுதுபேொக்கு ைற்றும் வொழ்க்லகத்

ிறன்கள்

ிட்டங்கள். இந்

வச ி Scarborough-இல் உள்ளது.

My Community Hub
இலைய ளம்: www.mycommunityhub.ca
சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய குழந்ல கள், இலளஞர்கள் ைற்றும் வயது வந்ப ொருக்கொக Ontario எங்கிலும் உள்ள
தசயல்ேொடுகள்,

ிட்டங்கள், இலடஓய்வு ைற்றும் முகொம்களுக்கொை ஆன்லைன் ே ிவிடம்.

தேொழுதுபேொக்குத்

ிட்டங்களின் ைிகவும் விொிவொை ேட்டியலுக்கொக

யவுதசய்து Holland Bloorview Toronto தேொழுதுபேொக்கு

வழிகொட்டிலயப் ேொர்க்கவும்.
www.hollandbloorview.ca/services/family-workshops-resources/family-resource-centre/online-family-resourcescentre/toronto-5

ைியொர் பசலவகள் பகொப்ேகம்
OAP வழங்குநர் ேட்டியல்
இலைய ளம்: www.oapproviderlist.ca
ASD உடன் கூடிய குழந்ல கள் ைற்றும் இலளஞர்களுக்கொை ABA
அல்ைது பைற்ேொர்லவயிட நடத்ல

ிட்டங்கலள உருவொக்க, நலடமுலறப்ேடுத்

பசலவகளின் ைருத்துவ பைற்ேொர்லவயொளர்களின் ேட்டியல்.

ABACUS
இலைய ளம்: www.abacuslist.ca
ABA வழங்குநர்களின் ேட்டியல் ைற்றும்

கு ியுள்ள வழங்குநர்கலளப் தேறுவது எப்ேடி என்ே ன் ைீ ொை

கவல்கள்.

The Ontario Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists
த ொலைபேசி: 416-920-3676 இலைய ளம்: www.osla.on.ca
ங்களின் ஒழுங்கலைப்புக் கல்லூொியில் உறுப்ேிைைொக உள்ள பேச்சு-தைொழி பநொயியல் ைருத்துவர்களின் ேட்டியல்.
College Of Occupational Therapists of Ontario
த ொலைபேசி: 416-214-1177 இலைய ளம்: www.coto.org
ங்களின் ஒழுங்கலைப்புக் கல்லூொியில் உறுப்ேிைைொக உள்ள த ொழில்சொர் பநொய் சிகிச்லசயொளர்களின் ேட்டியல்.
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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ஆைொய்ச்சி
Autism Treatment Network (ATN)
த ொலைபேசி: 416-925-5141 (Toronto ATN)
இலைய ளம்: www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network/
ASD-ஆல்

ேொ ிக்கப்ேட்ட

அதைொிக்கொ

எங்கிலும்

குழந்ல கள்
உள்ள

ைற்றும்

இலளஞர்களுக்கொை

ேைொைொிப்லே

ைருத்துவர்கள்,

ஆைொய்ச்சியொளர்கள்

ைற்றும்

பைம்ேடுத்துவ ற்கு

குடும்ேங்கள்

வட

ஆகியவற்றின்

வலையலைப்பு. இது Holland Bloorview, Surrey Place ைற்றும் Sick Kids Hospital ஆகியவற்றிற்கிலடயிைொை
ஒரு கூட்டொண்லை ஆகும்.
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital - Autism Research Centre
த ொலைபேசி: 416-425-6220
இலைய ளம்:www.hollandbloorview.ca/research-education/bloorview-research-institute/researchcentres-labs/autism-research-centre
ASD-ஆல் ேொ ிக்கப்ேட்ட குழந்ல கள் ைற்றும் இலளஞர்களுக்கொை குடும்ேங்களின் விலளவுகலளயும் வொழ்க்லகத்
ைத்ல யும் பைம்ேடுத்துவல

பநொக்கைொகக் தகொண்ட புதுலையொை ஆைொய்ச்சித்

ிட்டங்கள்

ைற்ற நி ியளிப்பு
குலறேொட்டு வொிக் கடன் (DTC)
த ொலைபேசி: 1-800-959-8281 இலைய ளம்: www.canada.ca
ஒருவர் தசலுத்துகின்ற வருைொை வொியின் அளலவக் குலறக்கக்கூடிய
குழந்ல கள் உடல் சொர்ந்

அல்ைது ைைம் சொர்ந்

ிருப்ேித்

ை இயைொ

தசயல்ேொடுகளில் கடுலையொை ைற்றும் நீண்டகொைத்

தகொண்டிருக்க பவண்டும். DTC-ஆல் அங்கீகொிக்கப்ேட்டொல் ஒருவர் வருைொைம் சொர்ந்
தேறுவ ற்குத்

கு ியுலடயவைொக

இருக்கைொம்.

வொிக் கடன்.

ேடிவைொைது

கண்டிப்ேொக

ஒரு

குழந்ல

கு ியுள்ள
ொக்கத்ல க்

குலறேொட்டுப் ேைன்

ைருத்துவப்

ேயிற்சியொளொின்

உ வியுடன் நிைப்ேப்ேட பவண்டும்.


ே ிவுதேற்ற குலறேொடு பசைிப்புத் ிட்டம் (RDSP)
குலறேொடுகளுடன்

கூடிய

கைடியர்கள்

ைற்றும்

பசைிப்புக்கு உ வுகின்ற நீண்டகொை பசைிப்புத்
ிறப்ே ற்கு ஒருவர் கண்டிப்ேொக DTC-கொை

அவர்களின்

குடும்ேத் ிைருக்கு

எ ிர்கொைத் ிற்கொை

ிட்டங்கள். ஒரு நி ி நிறுவைத் ின் மூைைொக ஒரு RDSP-ஐத்

கு ி தேற்றிருக்க பவண்டும்.

இல்ைத் ில் சிறப்புச் பசலவகள் (SSAH)
த ொலைபேசி: 416-325-0500 இலைய ளம்: www.ontario.ca
இலடஓய்வு ைற்றும்/அல்ைது 18 வயதுக்குக் கீழொை சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய குழந்ல களின்
வளர்ச்சி

ைற்றும்

பைம்ேொடு

பேொன்றவற்றுக்கு

ஆ ைவளிக்கும்

ிட்டங்கள்

பேொன்றவற்றுக்கொை

நி ியளிப்பு. அங்கு வருவொய்த் ப லவகள் ஏதுைில்லை.


SSAH ேடிவத்ல

நிைப்ே உ வுவ ற்கு respiteservices.com-ஐத் த ொடர்பு தகொள்ளவும்

த ொலைபேசி: 416-322-6317 நீட்சி. 1 இலைய ளம்: www.respiteservices.com

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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ீவிைக் குலறேொடுகளுடன் கூடிய குழந்ல களுக்கொை உ வி (ACSD)
த ொலைபேசி: 416-325-0500 இலைய ளம்: www.ontario.ca
18 வயதுக்கு உட்ேட்ட சிறப்புத் ப லவகளுடன் கூடிய ஒரு குழந்ல யுடன் த ொடர்புலடய கூடு ல் தசைவுகளுக்கு
உ வ ைொ ொந் ிை நி ியளிப்பு. இ ற்கு விண்ைப்ேிக்க தைொத்
$66,000-க்குக் குலறவொக இருத் ல் பவண்டும்.

ஆண்டு வருைொைம் கண்டிப்ேொக (ப ொைொயைொக)

கு ிதேற்றிருந் ொல், ேொிந்துலைக்கப்ேடும் ைருந்துகள், ேல் ைற்றும்

கண் ேைொைொிப்பு ஆகியலவயும் கூட வழங்கப்ேடுகின்றை.


ACSD ேடிவத்ல

நிைப்ே உ வுவ ற்கு respiteservices.com-ஐத் த ொடர்பு தகொள்ளவும்

த ொலைபேசி: 416-322-6317 நீட்சி. 1 இலைய ளம்: www.respiteservices.com
Easter Seals Ontario - கட்டுப்ேடியொகொ விலையிைொை வழங்கல்களுக்கொை ைொைியம்
த ொலைபேசி: 416-510-5074 இலைய ளம்: www.easterseals.org
கட்டுப்ேடியொகொ

விலையில் உள்ள வழங்கல்களுடைொை உ விக்கு வருடொந் ிை ைொைியம் (உ-ம் டயப்ேர்கள், புல்-

அப்கள்). நொளின்பேொது இந்
குழந்ல கள்

வழங்கல்கலளப் ேயன்ேடுத்தும் குலறேொட்டுடன் கூடிய 3 வயதுக்கு பைைொை

கு ியுலடயவர்களொக இருக்கைொம். ேடிவைொைது கண்டிப்ேொக ஒரு ைருத்துவப் ேயிற்சியொளொின்

உ வியுடன் நிைப்ேப்ேட பவண்டும்.
Access2 அட்லட
த ொலைபேசி: 416-932-8382 இலைய ளம்: www.access2card.ca
கைடொ எங்கிலும் உள்ள குறிப்ேிட்ட

ிலையைங்குகள் ைற்றும் ஈர்க்கப்ேடும் ேகு ிகளுக்கு ஒரு குலறேொடுடன் கூடிய

நேருக்குத் துலையொக உள்ள ஒரு ஆ ைவு நேருக்கொை இைவச அல்ைது

ள்ளுேடியுடன் கூடிய அனுை ி. இந்

விண்ைப்ேைொைது கண்டிப்ேொக ஒரு சுகொ ொைப் ேைொைொிப்பு த ொழில்முலற வல்லுநொின் உ வியுடன் நிைப்ேப்ேட
பவண்டும்.
TTC ஆ ைவு நேர் உ வி அட்லட
த ொலைபேசி: 416-393-3030 இலைய ளம்: www.ttc.ca
தேொதுப் பேொக்குவைத் ின் பேொது குலறேொடுடன் கூடிய ஒரு நேருக்குத் துலையொக வருகின்ற ஒரு ஆ ைவு
நேருக்கொை கட்டை விைக்லக அனுை ிக்கிறது. ேடிவைொைது கண்டிப்ேொக ஒரு சுகொ ொைப் ேைொைொிப்பு த ொழில்முலற
வல்லுநொின் உ வியுடன் நிைப்ேப்ேட பவண்டும்.
Holland Bloorview குடும்ே ஆ ைவு நி ி
த ொலைபேசி: 416-425-6220 நீட்சி. 6303 இலைய ளம்: www.hollandbloorview.ca
ைொற்ற அல்ைது ைை அழுத் ம் ஏற்ேடும்பேொது Holland Bloorview-இன் வொடிக்லகயொளர்களுக்கு நி ியியல் ஆ ைவு.
உேகைைம், தேொழுதுபேொக்கு, இலடஓய்வு மு லியைவற்றிற்கொை நி ியளிப்புக்கு ஆ ைவளிக்கக்கூடும், பைலும்
முடிவுகள் குடும்ேத் ப லவயின் அடிப்ேலடயிைொைலவயொக இருக்கும்.
நி ியியல் ிட்டைிடல் ைீ ொை கவல்களுக்கு, யவுதசய்து சிறப்புத் ப லவகள் ிட்டைிடல் குழுவின் இலைய ளத்ல ப் ேொர்க்கவும்.
www.specialneedsplanning.ca

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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இைட்லட பநொயறி ல் வளங்கள் - Toronto
சமூக அடிப்ேலடயிைொை முகலைகள் - அறிவொர்ந்

குலறேொடு

Surrey Place
த ொலைபேசி: 1-833-575-5437 இலைய ளம்: www.surreyplace.ca
அறிவொர்ந்

குலறேொடுகளுடன் கூடிய குழந்ல கள் ைற்ற்றும் வயது வந்ப ொர் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ேங்கள்

ஆகிபயொருக்கொை பசலவ ஒருங்கிலைப்பு, நடத்ல க்கொை கைந் ொபைொசலை, ஆைம்ேநிலை இலடயீடு, பேச்சு
ைற்றும் தைொழி கைந் ொபைொசலை மு லியை பேொன்ற பசலவகள்.
Community Living Toronto
த ொலைபேசி: 647-426-3220 இலைய ளம்: www.cltoronto.ca
அறிவொர்ந்

குலறேொடுகளுடன் கூடிய குழந்ல கள் ைற்றும் வயது வந்ப ொர் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ேங்கள்

ஆகிபயொருக்கொை தேற்பறொர் ைற்றும் உடன்ேிறப்பு ஆ ைவு, நடத்ல க்கொை கைந் ொபைொசலை, வீட்டு பைைொண்லை
ைற்றும் இலடஓய்வு பேொன்ற பசலவகள்.
Developmental Services Ontario (DSO) – Toronto ேிைொந் ியம்
த ொலைபேசி: 1-855-372-3858
இலைய ளம்: www.dsotoronto.ca
அறிவொர்ந்

குலறேொடுகளுடன் கூடிய வயது வந்ப ொர் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ேங்கள் ஆகிபயொருக்கு அவர்களது

சமூகங்களில் அைசொல் நி ியளிக்கப்ேடும் பசலவகளுக்கு விண்ைப்ேிக்க உ வி. ே ிவுதசய்யும் தசயல்முலறலய 16
வய ில் த ொடங்க இயலும்.

சமூக அடிப்ேலடயிைொை முகலைகள் – கற்றல் குலறேொடு
Child Development Institute - Integra Program
த ொலைபேசி: 416-486-8055 இலைய ளம்: www.childdevelop.ca
8 மு ல் 18 வயதுக்கிலடயிைொை கற்றல் குலறேொட்டுடன் கூடிய குழந்ல கள் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ேங்கள்
ஆகிபயொருக்கொை பசலவகள். பசலவகளில் குடும்ேக் கைந் ொய்வுகள், நட்புக் குழுக்கள், கல்விப் ேயிைைங்குகள்
ைற்றும் பகொலடகொை முகொம்கள் பேொன்றலவ உள்ளடங்குகின்றை.
Toronto ைொவட்டத் ின் Learning Disabilities Association
த ொலைபேசி: 416-229-1680 இலைய ளம்: www.ldatd.on.ca
கற்றல்

குலறேொட்டுடன்

கூடிய

குழந்ல கள்

ைற்றும்

பேொன்பறொருக்கொை நிகழ்ச்சிகள். பசலவகளில் சமூகத்

தேொியவர்கள்

ைற்றும்

அவர்களின்

குடும்ேங்கள்

ிறன்கள் குழுக்கள், ேயிற்சியளித் ல் ைற்றும் கல்விப்

ேயிைைங்குகள் பேொன்றலவ உள்ளடங்குகின்றை.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை
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சமூக அடிப்ேலடயிைொை முகலைகள் – ைைநைம்
What’s Up Walk-in Clinic
இலைய ளம்: www.whatsupwalkin.ca
Toronto எங்கிலும் குழந்ல கள், இலளஞர்கள், இளம் ேருவத் ிைர் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ேங்களுக்கொை ைைநை
ஆபைொசலைகலள நடத்து ல். ப லவப்ேடும்பேொது நீண்டகொை பசலவகளுக்கு ேொிந்துலைகளுடன் உ வவும்.

*இந் ப் ேட்டியலில் வழங்கப்ேட்டுள்ள

கவல்கள் Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital-ஆல் வழங்கப்ேடும்

பசலவகளுக்கொை ேொிந்துலை அல்ைது ஒப்பு ல் பேொன்றவற்றிற்கொை பநொக்கம் தகொண்டலவ அல்ை என்ேல த் யவுதசய்து குறித்துக்
தகொள்ளவும். ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ள வளங்கள் தவவ்பவறு கு ித் ப லவகள் ைற்றும் கொத் ிருப்பு பநைங்கலளக் தகொண்டுள்ளை.*
இந் ப் ேட்டியல் ஆைது கவல்த ொடர்பு, கற்றல் ைற்றும் நடத்ல தசயல் ிட்டத் ில் Holland Bloorview சமூகப் ேைியொளர்களொல்
த ொகுக்கப்ேட்டது.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8
த ொலைபேசி 416 425 6220 த ொலைபேசி 800 363 2440 த ொலைநகல் 416 425 6591
www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையொக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை

