சமுதாய Snoezelen இயக்கச் சசயல்திட்டம்
snoezelen@hollandbloorview.ca

Snoezelen என்றால் என்ை?
‘Snoezelen’ எனும் சசால் இரு டச்சு சசாற்களால் ஆக்கப்ேட்டுள்ளது:
 snufflen எனும் சசால் பதட அல்ைது ஆராய என்னும் சோருள் தருகிறது
 doezelen எனும் சசால் தளர்வாக இருத்தல் அல்ைது ஒரு அற்புதைாை இடத்தில் இருத்தல்
என்னும் சோருள் தருகிறது
Snoezelen அலறகள் என்ேலவ இலச, ஒளிபயற்றல், சைன்லையாை அதிர்வுகள்,
சதாட்டுைரக்கூடிய உைர்வுகள், நறுைருந்துச் சிகிச்லச போன்றவற்லறப் ேயன்ேடுத்துகின்ற
வலகயில் சசயற்லகயாக வடிவலைக்கப்ேட்ட இடங்கள் ஆகும். ேயைர்களின் உைர்திறன்
பதலவகளின் அடிப்ேலடயில், அந்த இடம் ஓய்சவடுக்கக்கூடியதாகபவா அல்ைது
தூண்டக்கூடியதாகபவா இருக்கக்கூடும். அலறயாைது இைக்கு அலைப்ேின் அழுத்தத்தில் இருந்து
விடுேடும் வலகயில் அலைந்துள்ளது, பைலும் ேயைர்கள் தங்களின் சுய பவகத்தில்
சசயல்ோடுகளில் ஈடுேடுகின்றைர்.

Snoezelen ஆைது எவ்வாறு என் குழந்லத அல்ைது வாடிக்லகயாளாின்
சிகிச்லசத் திட்டத்தின் ஒரு அங்கைாக இருக்க முடியும்?
ஒரு ேயிற்சியளிக்கப்ேட்ட ேராைாிப்ோளரால் ஆதாிக்கப்ேடும்போது, ஒரு snoezelen சூழைாைது
இவற்லறச் சசய்ய இயலும்:
உைர்திறன் ஒழுங்குமுலறலய அளித்தல்: உைர்திறன் தகவலைச் சசயல்ேடுத்துவதில்
சிரைத்லதக் சகாண்டுள்ள வாடிக்லகயாளர்களுக்கு, அலறயில் உள்ள தூண்டலின் அளவு
அவர்களின் பதலவகளுக்குப் சோருந்தும் வலகயில் ைாற்றியலைக்கப்ேட முடியும்.
உைர்திறன் இயக்கக் கற்றல், சைாழி ைற்றும் அறிவாற்றல் வளர்ச்சி ஆகியவற்லற
பைம்ேடுத்துதல்: வளைாக்கப்ேட்ட சூழல் ைற்றும் உைர்திறனுக்கு 'ைிகச்சாியாை' அளவிைாை
உள்ளீடு ஆகியலவ புதிய திறன்கலளக் கற்றலில் உதவக்கூடும்.
ேதற்றத்லதக் குலறத்தல்: தளர்ச்சியாக்கப்ேட்ட வளிைண்டைைாைது ேங்பகற்ோளர் ைற்றும்
ேராைாிப்ோளர்/சிகிச்லசயாளர் ஆகிபயாாின் ைை அழுத்தத்லதக் குலறக்கிறது, இது ஒரு
பநர்ைலறயாை உைர்வுசார் அனுேவத்லத ஆதாிக்கிறது.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 சதாலைபேசி 416 425 6220 சதாலைபேசி 800 363 2440 சதாலைநகல் 416 425 6591 www.hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுலையாக இலைக்கப்ேட்ட ஒரு ேயிற்றுவிக்கும் ைருத்துவைலை

Snoezelen அலற ைற்றும் குளத்லத யார் ேயன்ேடுத்திக்சகாள்ள முடியும்?
சமூக Snoezelen அலற ைற்றும் குளம் சசயல்திட்டைாைது குழந்லதகள் ைற்றும் சோியவர்கள்
போன்ற அலைத்து வயதிைருக்கும் குலறோடுகளுலடபயாருக்கும் அணுகக் கூடியலவயாக
உள்ளை. இந்தச் சசயல்திட்டத்லத அணுகுவதற்கு நீங்கள் ஒரு ேதிவுசேற்ற Holland Bloorview
வாடிக்லகயாளராக இருக்க பவண்டிய அவசியம் இல்லை, பைலும் ஒரு ைருத்துவப் ோிந்துலரயும்
பதலவப்ேடுவதில்லை. நாங்கள் சமூக முகலைகள், ேள்ளிகள் ைற்றும் குலறோடுகளுடன் கூடிய
தைிநேர்களுக்காை ஆதரவு நிறுவைங்கள் ஆகிபயாலர வரபவற்கிபறாம்.
.சமுதாய

Snoezelen சசயல்திட்டம்

பைலும் கற்ேதில் ஆர்வம் உள்ளதா? தயவுசசய்து இவலரத் சதாடர்பு சகாள்ளவும்:
சேயர்:
Lorraine Thomas, Snoezelen ஒருங்கிலைப்ோளர் & குடும்ே ஆதரவு சிறப்பு நிபுைர்
ைின்ைஞ்சல் snoezelen@hollandbloorview.ca
சதாலைபேசி: 1-800-855-0511 என்ற எண்லை அலழக்கவும். அலழப்பு ஏற்கப்ேட்டவுடன்
விைவுலகயில், (416) 422-7049 என்ற எண்லை வழங்கவும்

Snoezelen அலற

Snoezelen அலறயாைது ஒரு தைித்துவைிக்க
உைர்திறன் அனுேவத்திற்காை வாய்ப்புகலள
வழங்குவதற்காக இலச, ஒளிபயற்றல் ைற்றும்
சைன்லையாை அதிர்வுகள் ஆகியவற்லறப்
ேயன்ேடுத்துகிறது.
பைல்நிலைத் தளவலைப்பு (Hoyer லிஃப்ட்)
கிலடக்கப்சேறுகிறது. வாடிக்லகயாளர்கள்
கண்டிப்ோகத் தங்களின் சசாந்தத் சதாங்கல்
கயிற்லறக் சகாண்டுவர பவண்டும்.
பநரம்
திங்கள்கிழலை - சவள்ளிக்கிழலை காலை
9:00 ைைி - ைாலை 7:00 ைைி.
சைிக்கிழலை காலை 10:00 ைைி– ைாலை
4:00 ைைி.
விடுமுலற வார இறுதிகளிலும் சைிக்கிழலை
விடுமுலற நாட்களிலும் மூடப்ேட்டிருக்கும்

Snoezelen குளம்

Snoezelen குளைாைது விளக்குகள், ஒலிகள் ைற்றும்
ஒரு சவதுசவதுப்ோை சிகிச்லசக் குளத்தின்
சிகிச்லசயளிக்கும் விலளவுகளுடன் கூடிய
தளவலைப்பு ஆகியவற்லற ஒருங்பக சகாண்டுள்ளது.
குளத் தளத்தின் ைீதும் குடும்ே உலடைாற்றும்
அலறயிலும் பைல்நிலைத் தடவலைப்பு (Hoyer லிஃப்ட்)
கிலடக்கப்சேறுகிறது. வாடிக்லகயாளர்கள்
கண்டிப்ோகத் தங்களின் சசாந்தத் சதாங்கல் கயிற்லறக்
சகாண்டுவர பவண்டும். எதிர்ோலிைத்லதச் பசர்ந்த
ஏழு வயதுக்கு பைற்ேட்ட ஒரு வாடிக்லகயாளர் அல்ைது
குழந்லதலயத் தம்முடன் அலழத்து வருபவாருக்கு
குடும்ே உலடைாற்றும் அலற கிலடக்கப்சேறுகிறது.
பநரம்
அைர்வுகலளப் சோறுத்து பநரங்கள் ைாறுேடைாம்.
கூடுதல் தகவல்களுக்கு, இங்கு சசல்ைவும்
www.hollandbloorview.ca/snoezelen

கட்டைம்

கட்டைம்

வாடிக்லகயாளர் ஒருவருக்கு வருலக ஒன்றுக்கு
$9.76 (HST உட்ேட).

வாடிக்லகயாளர் ஒருவருக்கு 45 நிைிட அைர்வுக்கு
$14.66 (HST உட்ேட). ஒவ்சவாரு
வாடிக்லகயாளருக்கும் ஒரு குலறந்தேட்ச பநருக்கு பநர்
வழங்கப்ேடும் ஆதரவு பதலவப்ேடுகிறது.

அலைத்துப் ேராைாிப்ோளர்களும் தாங்கபள
சுயைாக அலறலயப் ேயன்ேடுத்துவதற்கு
முன்ைர் கண்டிப்ோக Snoezelen அலறப்
ேயிற்சிலயப் சேற்றிருக்க பவண்டும்.
ேயிற்சிக்காை கட்டைம் $26 ஆக உள்ளது.
கூடுதல் தகவல்களுக்கு, இங்கு சசல்ைவும்
www.hollandbloorview.ca/snoezelen

உடன்ேிறப்புகள் வரபவற்கப்ேடுகின்றைர் ஆைால்
அவர்களுக்கும் பநருக்கு பநர் வழங்கப்ேடும் ஆதரவு
பதலவப்ேடுகிறது பைலும் அவர்கள் அைர்வு ஒன்றுக்கு
$17.97 (HST உட்ேட) கட்டைைாக சசலுத்த பவண்டும்.
இடம்: Therapy pool, கீழ்த்தளம்

இடம்: 1E165, முக்கியத் தளம்

கைடாவின் முதல் Snoezelen அலறக்கு முகப்ோக Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital இருந்தது, இது
1992 ஆண்டில் Bloorview Children’s Hospital-இல் திறக்கப்ேட்டது (ேின்ைர் Holland Bloorview உடன்

இலைக்கப்ேட்டது). சமூக Snoezelen அலற 1995-ஆம் ஆண்டில் திறக்கப்ேட்டது. உள்பநாயாளிகளுக்காை ஒரு
சிறிய அளவிைாை எடுத்துச் சசல்ைக்கூடிய Snoezelen வண்டி 2001-ஆம் ஆண்டில் கிலடக்கப் சேற்றது. வட
அசைாிக்காவின் முதல் Snoezelen குளம் 2002 ஆண்டு அக்படாேர் ைாதத்தில் Holland Bloorview Kids Rehabilitation
Hospital-இல் திறக்கப்ேட்டது.
Snoezelen ஆைது 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சநதர்ைாந்தில் ஆரம்ேிக்கப்ேட்டது. இது உண்லையில் தீவிரக்

குலறோடுகளுட்ை கூடிய வயதுவந்பதாருக்காை ஒரு ஓய்வுகாைச் சசயல்ோடாக வடிவலைக்கப்ேட்டது. இது தற்போது
குழந்லதகள், முதியவர்கள் ைற்றும் தீவிர ேராைாிப்பு வசதிகளில் (ைருத்துவைலைகள் ைற்றும் விேத்து சிகிச்லச
லையங்கள்) சிகிச்லச சேறுகின்ற பநாயாளிகள் உட்ேட ேை பவறுேட்ட ைக்களால் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு வருகிறது

