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வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு மற்றும் குடும்ப

அனுபவம் ஆகியவற்றின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு
எடுக்கும் முடிவுகளில் எனது குரல் முக்கியமானதாக

இருக்கிறது என்பதை நான் தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன். உண்மையான கூட்டாண்மைகள்,
இணை உருவாக்கம், இணை வடிவமைப்பு

மற்றும் அர்த்தமுள்ள தாக்கம் ஆகியவை குடும்ப

தலைமைத்துவத் திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள

முக்கிய உந்துசக்திகளாக உள்ளன. முடிவெடுப்பதில்

குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின்
அனுபவ நிபுணத்துவத்தை உள்ளிணைப்பதன்மூலம்,
வாடிக்கையாளர் மற்றும் குடும்ப அனுபவத்துடன்

நேரடியாகத் த�ொடர்புடைய அனைத்து அம்சங்களிலும்
முறையான மாற்றங்கள் மீ தான திறனுக்கான
சுழற்றலை நாங்கள் நகர்த்துகிற�ோம்.”
Alifa Khan, குடும்பத்

தலைவர்

நன்கொடை வழங்கி உதவிய
உங்களுக்கு நன்றி
குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டத்துக்கு மிகுந்த
ஈடுபாட்டுடன் நன்கொடை வழங்கி ஆதரவு

காட்டியிருக்கும் நன்கொடையாளர்கள் அனைவருக்கும்
நாங்கள் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிற�ோம்.

குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள்
அர்த்தமுள்ள விதமாகக் கூட்டு சேர்ந்து

Bloorview மருத்துவமனை

Holland

பராமரிப்புத் திட்டங்களை

உருவாக்கி வழங்குவதை மருத்துவமனையிலும்

அதற்கு அப்பாலும் பரவ உதவுவதை உறுதிசெய்வதற்கு
அவர்களுடைய தாராள மனப்பான்மை உதவுகிறது.
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ப�ொருளடக்க
அட்டவணை
தலைவர் மற்றும்

CEO வின்

கடிதம்

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம்: நாங்கள் யார்
ஈடுபாட்டின் மீ து தனிக்கவனம்
குழந்தைகளுக்கான ஆல�ோசனை மன்றம்
இளைஞர்களுக்கான ஆல�ோசனை மன்றம்
குடும்ப ஆல�ோசனைக் குழு

Bloorview Research Institute குடும்ப

ஈடுபாட்டுக் குழு
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குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டத்தின் அற்புதமான ஆதரவுக்கும்
அக்கறைக்கும் நாங்கள் மிகுந்த நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிற�ோம்.
இந்த ஆண்டு, நாங்கள் ஆட்டிஸம் நிதியளிப்பில் மாற்றங்கள்
மூலமாகக் குடும்பங்களை ஆதரிப்பதற்காக மாதாந்திர அமர்வுகளை
வழங்குவதற்கு கூட்டாண்மையுடன் பணிபுரிந்தோம். அந்த
அமர்வுகள் எங்கள் குடும்பங்களின் வாழ்க்கை மீ து ஒரு பெரிய
அளவிலான நேர்மறையான தக்கத்தை ஏற்படுத்தின, மேலும் எங்கள்
குடும்பத் தலைவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் ஆகிய�ோருக்கிடையில்
உருவாக்கப்பட்ட குழுப்பணி இன்றியமையாதது. நன்றி!”
Lindsey Crawford, மூத்த

இயக்குநர், நடமாடும் பராமரிப்பு சேவை

குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத் தலைவர்கள்
Holland Bloorview-இல் முதலீடு செய்யும் நேரம், ஆற்றல்
மற்றும் ய�ோசனைகள் ஆகியவற்றின் ஆழத்தால் நான் த�ொடர்ந்து
ஈர்க்கப்படுகிறேன். கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக அவர்கள்
அர்த்தமுள்ள இணை வடிவமைப்பு என்றால் என்ன என்பதை
வரையறுக்க மருத்துவமனை ஊழியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும்
தன்னார்வத் த�ொண்டர்கள் ஆகிய�ோருடன் கூட்டாண்மை செய்து
வருகின்றனர், இதை அவர்கள் Holland Bloorview-இல் மட்டுமல்லாது
சுகாதார அமைப்பில் பெரிய அளவில் செய்து வருகின்றனர்.
Aman Sium, வாடிக்கையாளர்

மற்றும் குடும்ப ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பின் இயக்குநர்

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான
மற்றும் உற்சாகமிக்க குழு ஆகும், இது குடும்பங்களுக்கு
முக்கியமானது எது என்பதன் ஒரு தனித்துவமிக்க புரிதலைக்
க�ொண்டு வருகிறது, மேலும் விளைவுகளின் தரம் எப்போதும்
அவர்களின் பங்களிப்புகளால் மேம்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு
புதிய படுக்கை இருக்கைகளை இணைந்து வடிவமைத்தல், உறங்கும்
தரத்தை மேம்படுத்த ஓய்வெடுக்கும் கருவிகள் மற்றும்
விடுமுறை நாட்களில் வருகின்ற குடும்பத்தினருக்கான
குடும்ப உணவருந்தும் அனுபவத்தை மேம்படுத்துதல்
ப�ோன்ற உள்நோயாளிகள் பிரிவில் குடும்பங்களின்
அனுபவங்களின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்குப் பல
வாய்ப்புகளை நாங்கள் க�ொண்டுள்ளோம் (ஒரு சில
பெயர்களுக்கு!). அவர்களுடன் பணியாற்றுவது
ஒரு க�ௌரவமாகும், மேலும் அடுத்த ஆண்டில்
இன்னும் உற்சாகமளிக்கும் திட்டங்களை நான்
எதிர்பார்க்கிறேன்.
Elaine Widgett, மறுவாழ்வு

மற்றும் சிக்கலான த�ொடர்ச்சியான

பராமரிப்பின் மூத்த இயக்குநர்

4

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் மீளாய்வு செய்த ஆண்டு

2018 – 2019

தலைவர் மற்றும் CEO -வின் கடிதம்
மற்றொரு ஆண்டு வந்து சென்று விட்டது, நாம் ஒன்றிணைந்து மேற்கொண்ட செயல்களின்
தாக்கத்தை எண்ணிக்கொண்டு, இதுப�ோன்றத�ொரு அசாதாரணமான குழந்தைகள்,

இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத் தலைவர்களின் குழுவுடன் கூட்டாண்மை க�ொண்டிருந்ததில்
நான் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன்.

சிறந்து விளங்குவதற்கும், சேர்ப்பதற்குமான உங்களின் உறுதிப்பாடு மூலம், நாம் ஒரு

குடும்ப மற்றும் வாடிக்கையாளரை மையமாகக் க�ொண்ட திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளோம்,
இது சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துறையைப் ப�ொறாமைப் படவைக்கும் ஒரு விஷயம் ஆகும்.

Children’s Healthcare Canada-ஆல்

நிறுவனத் தலைமைக்கு அங்கீ காரம்

பெற்றிருப்பதற்கும் மருத்துவமனை உணவை மறுவடிவமைப்பு செய்ய ஒன்றிணைந்து
பணிபுரிவதற்கும் அன்புள்ள அனைவருக்கும் களங்கத்துக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தின் மூன்றாம்
ஆண்டை வெற்றிகரமாக நிறுவுவதற்கும் இடையே, கடந்த ஆண்டு குடும்ப தலைமைத்துவத்
திட்டத்துக்கு ஒரு மறக்க இயலாத ஆண்டாக மாறியுள்ளது. ஆண்டு முழுவதும் நீங்கள்
சாதித்துள்ள அனைத்து விஷயங்களுக்காகவும் பிற

Holland Bloorview குடும்பங்களுக்கு

நீங்கள் வழங்கிய ஆதரவுக்காகவும் நீங்கள் பெருமை க�ொள்ள வேண்டும். நீங்கள்
உண்மையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றீர்கள்.

நமது குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத் தலைவர்கள் ஆகிய�ோரின் முயற்சிகள்

Holland Bloorview-இல்

பெரிதும் பாராட்டப்படுகின்றன. ந�ோயாளி ஈடுபாட்டில் தலைவர்களாக

மாறுவதற்கு எங்களுடன் கூட்டாக இணைந்தமைக்கும் பராமரிப்பு, சேவைகள் மற்றும்

பலவற்றின் இதயத்தில் குடும்பங்கள் இருப்பதை உறுதிசெய்தமைக்கும் தங்களுக்கு நன்றி.
வாடிக்கையாளர்களும் குடும்பமும் ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக் குழு நமது குடும்ப
தலைமைத்துவத் திட்டம், வாடிக்கையாளர்கள், அவர்களின் குடும்பங்கள் மற்றும்
ம�ொத்த

Holland Bloorview சமூகம்

ஆகியவற்றுக்கு தனித்துவமிக்க ஆதரவு வழங்கி

வருவதற்காக அக்குழுவுக்கு அங்கீ காரம் அளிக்கவும் விரும்புகிறேன். வாடிக்கையாளர்

மற்றும் குடும்பங்களை மையமாகக் க�ொண்ட பராமரிப்பை ஆதரிப்பதற்கும் வளர்ப்பதற்கும்,
வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் கருத்துக்களைக் கேட்பதற்கும், அவர்களது
கருத்து கேட்கப்படுகிறது என்பதை உறுதிசெய்வதற்கும், பராமரிப்பு, சேவைகள் மற்றும்

ஆராய்ச்சியில் மருத்துவமனையின் அனைத்து மட்ட வேலைகளிலும் நாம் சேவை அளிக்கும்
குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் முன்னோக்குகளை உட்பொதிக்கவும்
உங்கள் பணிக்காக எங்கள் நிறுவனம் வலுவானதாக உள்ளது.
குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் மற்றும்

Holland Bloorview-இல்

வாடிக்கையாளர் மற்றும்

குடும்பநலம் ஆகியவற்றை-மையமாகக் க�ொண்ட பராமரிப்புக்கு அதன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
அணுகுமுறை ஒவ்வொரு ஆண்டும் செழித்து வளர்ந்து க�ொண்டிருப்பதற்கு தாரள மனதுடன்
நம் நன்கொடையாளர்கள் அளித்து வரும் ஆதரவு ஒரு முக்கியக் காரணம் என்றால்
மிகையாகாது. குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் ஆகிய�ோருக்கான சாத்தியமான
ஒரு உலகை உருவாக்குவதற்கு எங்களுக்கு உதவி புரிவதற்காக சமூகத்திற்கு எங்கள்
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.

ஒவ்வொருவருக்கும் மற்றொரு சிறப்பான ஆண்டு ஒன்றிணைந்து அமைய வாழ்த்துக்கள்.
தங்கள் உண்மையுள்ள,

Julia Hanigsberg
தலைவர் மற்றும் CEO

5

குடும்ப தலைமைத் திட்டம்
நாங்கள் யார்
குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் என்பது க�ொள்கைகள், திட்டங்கள்
மற்றும் சேவைகள் ஆகியவற்றை வடிவமைத்து மேம்படுத்தவும்
வாடிக்கையாளர் மற்றும் குடும்பத்தை மையமாகக் க�ொண்ட

பராமரிப்பை உயர்த்துவதற்கும் தன்னார்வக் குழந்தைகள், இளைஞர்கள்
மற்றும் குடும்பத் தலைவர்கள் மருத்துவமனையுடனும்

Research Institute (BRI) உடனும்
கட்டமைப்பு ஆகும்.

Bloorview

கூட்டாண்மை க�ொள்கின்ற ஒரு

தன்னார்வக் குடும்பத் தலைவர்கள்

268-க்கு மேலான
புதிய திட்டங்கள்
திட்டங்கள், முயற்சிகள் மற்றும் குழுக்களில்
பங்கேற்றுள்ளனர்
குடும்பங்கள்

1,069

குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும்
குடும்பத்தினர் த�ோராயமாக்க ம�ொத்தம்

2750

ஊழியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும்
தன்னார்வத் த�ொண்டர்களை

வாடிக்கையாளர் மற்றும் குடும்ப

நலமை மையப்படுத்தும் பராமரிப்பு

சாம்பியன்களாக அங்கீ கரித்துள்ளன

மணிநேரம் தன்னார்வத் த�ொண்டு
புரிந்துள்ளனர்

236

136

உள்நோயாளிகளான பெற்றோர்

ஊழியர்களும் மாணவர்களும்

வழிநடத்தப்படும் உள்நோயாளி

குடும்பத்தை மையமாகக் க�ொண்ட

க�ொண்டுள்ளனர்

பயன்படுத்தி பயிற்சி பெற்றனர்

சக வழிகாட்டிகளால் இணைந்து
பெற்றோர் பேச்சுக்களில் கலந்து
*எண்

வாடிக்கையாளர் மற்றும்

பராமரிப்பு உருவகங்களைப்

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறைகலந்துக�ொண்ட
பெற்றோர்களைக் குறிப்பிடுகிறது

6

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் மீளாய்வு செய்த ஆண்டு
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குடும்பத் தலைவர்கள்

ஒருங்கிண்னைந்து நடத்திய

வெளிந�ோயாளி
வரவேற்புப் பயிற்சியில்

52

குடும்பங்கள் கலந்து க�ொண்டனர்

கல்விசார் செயல்பாடுகள், உள்ளக/
வெளியக காட்சியளிப்புகள் அல்லது
மக்கள் த�ொடர்பு முயற்சிகள்
ப�ோன்றவற்றில்

28

முறை குடும்பங்கள் தங்கள் குடும்பக்
கதைகளை ஆசிரியர்களாகப் பகிர்ந்து
க�ொண்டனர்

பின்வருவன உள்ளிட்ட
செயல்பாடுகளுக்கான

இளம் வழிகாட்டிகளாக

88

தற்போதைய

வாடிக்கையாளர்களுடன்

ஆராய்ச்சி செயல்முறை மீ தான

அனுபவங்களையும் ய�ோசனைகளையும்
பகிர்ந்து,

க�ோரிக்கைகள் இருந்தன:

•

41

குடும்பத் தலைவர்கள்

Bloorview Research
Institute Leadership-க்கு

ஆல�ோசானை வழங்கியுள்ளான்னர்

1:1

வழிகாட்டல்

• தற்போதைய

வாடிக்கையாளர்கள்

மற்றும் குடும்பங்களுடன் ஒரு
சிறு குழு வழிகாட்டல்

•

பயிலரங்குகள் மற்றும் விளக்கக்

காட்சிகள் ஆகியவற்றில்
பங்கேற்றல்

• Bloorview Research
Institute உடன்

இணைந்து செயல்படுதல்

30

மருத்துவமனை

ஆவணங்கள் சுகாதார

எழுத்தறிவுக்காக குடும்பத்
தலைவர்களால் மீ ளாய்வு

செய்யப்பட்டுள்ளன

7

சிறப்பு நடவடிக்கைகள்
குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத் தலைவர்கள் ஆகிய�ோர்
குழந்தைகள் ஆல�ோசனை மன்றம், இளைஞர் ஆல�ோசனை மன்றம்,
குடும்ப ஆல�ோசனைக் குழு அல்லது

Bloorview Research Institute

Family Engagement Committee ப�ோன்றவற்றில்

ஈடுபட்டிருப்பதுடன்

கூடுதலாக பல திட்டப் பணிகளிலும் முன்முயற்சிகளிலும் அடிக்கடி
ஈடுபடுகின்றனர். இந்த ஆண்டு குழந்தைகள், இளைஞர் மற்றும்

குடும்பங்கள் பங்கேற்றிருக்கும் சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளையும்
முன்முயற்சிகளையும் பாருங்கள்.

2
1

1

2019 ஆம்

ஆண்டில்

70-க்கு

வாடிக்கையாளர்கள், குடும்பங்கள்

மேற்பட்ட

Capes for
Kids மூலமாக Holland Bloorview-க்கு
$60,000-க்கு மேல் நிதிதிரட்டுவதற்காக
இணைந்தனர். Capes for Kids என்பது
மற்றும் இளம் தலைவர்கள்

2 MRI வழிநடத்தும் குழுவில் Bloorview
Research Institute-இன் புதிய உலகத்
தரம் வாய்ந்த, முற்றிலும் அணுகத்தக்க

மற்றும் குழந்தைகள் நல சிறப்பு

மருத்துவத்துக்கு உதவியாக இருக்கும்

MRI

த�ொகுதியின் ஒட்டும�ொத்த

உண்மையில் குடும்பத் தலைவர்களால்

வடிவமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம்

வளர்க்கப்பட்டது, இது கலைகள் மற்றும்

தனக்கு நேர்ந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தை

இணை உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு

இசை, சுழல் த�ோட்டம், குடும்ப ஆதரவு
நிதி, சுயாதீனத் திட்டம் மற்றும் பல

ப�ோன்ற திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க கடந்த

$1.7 மில்லியனுக்கும்
திரட்டியுள்ளது. Lemonade for

மூன்று ஆண்டுகளில்
மேல் நிதி

Possibility மூலமாகவும் முதன் முறையாக
Leaside Block Party மூலமாகவும்
வாடிக்கையாளர்களும் குடும்பங்களும்
கூட நிதி திரட்டுவதில் ஓர் முக்கியப்
பங்கை அளித்துள்ளனர்.

8

ஆகியவை மீ தான மேற்பார்வையுடன்
குடும்பத் தலைவர்
வழங்கினார்.

MRI

Susan Cosgrove

ஸ்கேன்

அறையிலேயே ஒரு புதுமையான

கண்ணாடிக் கதவை நிறுவுதல் உள்ளிட்ட
புதிய

MRI த�ொகுதிக்கான

முக்கிய

நுண்ணோக்கைSusan வழங்கினார்.
3 குடும்பத் தலைவர்கள் Oksana
Romanov மற்றும் Angel Chu ஆகிய�ோர்

பட்டதாரி மாணவர் விருதுகள் மீ ளாய்வுக்

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் மீளாய்வு செய்த ஆண்டு
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IMAGE OF A TEEN
WITH A PROSThETIC
LEG LOOKING STYLISH
IN STREETWEAR

Image of a child
who uses a walker
eating ice cream
with friends

Sign the Agreement
at deareverybody.ca

Sign the Agreement
at deareverybody.ca

4

5

குழுவின் உறுப்பினர்களாக தீர்ப்பளிக்கும்

அது எவ்வாறு வித்தியாசமானதாக இருக்கும்

செயல்பட்டனர்.

குறைபாட்டை உள்ளடக்குவதற்கான ஒரு

செயல்முறைக்கு ஒருங்கிணைந்து

Oksana மற்றும்
Angel ஆகிய�ோர் BRI விஞ்ஞானிகளின்

மேற்பார்வையில் பயிலும் ஏழு பட்டதாரி
மாணவர்களுக்கு ஏழு மதிப்புமிக்க
விருதுகளை வழங்கும்பொருட்டு

10 விருது

விண்ணப்பங்களை மீ ளாய்வு

செய்து குழுவுடன் பணியாற்றினர்.
4

மருத்துவமனையின் அன்புள்ள

அனைவருக்கும் களங்கத்துக்கு எதிரான
பிரச்சாரத்தில் அதன் த�ொடக்க கால
வளர்ச்சியிலிருந்தே, குழந்தைகள்,

இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத் தலைவர்கள்
அறிவுறுத்தப்பட்டனர். பிரச்சாரத்தின் முதல்
இரு ஆண்டுகளில், நாங்கள் களங்கத்திற்கு
சவாலளிக்கும் குறைபாடுகளுடன் கூடிய
குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின்
வார்த்தைகளையும் படங்களையும்
பயன்படுத்தின�ோம். இந்த ஆண்டு,
எங்கள் காட்சி நிலப்பகுதி மிகவும்

உள்ளடக்கக் கூடியதாக இருந்திருந்தால்,

என்பதைக் கற்பனை செய்யவும் படத்தில்

உறுதிம�ொழியில் கைய�ொப்பமிடுவதற்கும்
கனடியர்களை அழைக்கிற�ோம்.அன்புள்ள

அனைவருக்கும்என்பது மருத்துவமனையின்
ஐந்து-ஆண்டு களங்கத்துக்கு எதிரான
உத்தியின் ஒரு பகுதியாகும்.
5

பணியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவமனைத்

தலைவர்கள் ஆகிய�ோர் வாடிக்கையாளர்
மற்றும் குடும்ப ஒருங்கிணைந்த
பராமரிப்பின் மீ து க�ொண்டுள்ள

உறுதிப்பாட்டை அங்கீ கரிக்கவும்

Holland Bloorview-இல்

குடும்பத்

தலைவர்களின் பங்களிப்புகளைய்

அங்கீ கரிக்கவும் வாடிக்கையாளர் மற்றும்
குடும்ப ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்

(CFIC)

குழு மற்றும் குடும்ப தலைமைத்துவத்

திட்டம் ஆகியவை வாடிக்கையாளர் மற்றும்
குடும்பம் ஆகியவற்றை மையமாகக்

க�ொண்ட பராமரிப்பு நாளை நடத்தின.

9

6

7

8

6

ஜனவரி

31, 2019 அன்று,

இளைஞர்

முழுநேரப் பங்காளர்களாக ந�ோயாளிகள்”

ஆல�ோசனை மன்ற நிர்வாகிகள் அந்த

என்பதன் மீ து சுகாதாரத் தரநிலைகள்

CEOகளாக

செயல்பட்டார்.

நாளுக்கான மருத்துவமனையின் இளைஞர்
செயல்பட்டனர். அவர்களின்

பதவிக்காலத்தில், இளைஞார்

CEOகள்

மனநல உத்தி மற்றும் நிலைமாற்ற உத்தி
ப�ோன்ற பல்வேறு எண்ணிக்கையிலான

மருத்துவமனைத் திட்டங்கள் மற்றும் முன்
முயற்சிகளின் மீ து கலந்தால�ோசனைகள்
வழங்கினர். அனைத்துப் பணியாளர்கள்,

மாணவர்கள் மற்றும் பயிற்சி பெறுபவர்கள்

Cookie Mix and
Mingle-ஐயும் அவர்கள் நடத்தினர். Emily,
Logan, Samantha மற்றும் Jessica (மற்றும்
ஆகிய�ோருக்கான ஒரு

அவர்களின் மிக மூத்த நிர்வாக உதவியாளர்

Julia) ஆகிய�ோருக்கு

இளைஞர் ஈடுபாட்டு

உத்தியை மேம்படுத்துவதற்கும் சுவையான
குக்கிகளைப் பகிர்ந்து க�ொள்வதற்குமான

நிறுவனக் குழுவுடன் இணைந்து

L-இலிருந்து R-க்கு: Aman
Sium, Alifa Khan, Sharon Gabison,
Zach Lawrence, Joshua Engel-Yan.
Holland Bloorview Kids
Rehabilitation Hospital ஆனது The
Beryl Institute-இடமிருந்து புதுமையாக
குழுவுக்கான விருதைப் பெற்றது.
இந்த விருது Holland Bloorview-இல்
தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன்
(QSP) குழுவையும் குடும்பத் தலைவர்
அங்கீ கரிப்புக் குழுவில் (FLAG) அவர்களின்
தலைமைத்துவத்தையும் அங்கீ கரிக்கிறது,
8

இது வாடிக்கையாளர்களையும்

குடும்பங்கள்லையும் ஒன்றிணைந்து

மிகச்சிறந்தத�ோர் வாய்ப்பாக இருந்தது!

முழுமையான மற்றும் சமமான

CFIC பணியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்
தலைவர்கள் Baltimore-இல் ந�ோயாளி

மூலம்

7

மற்றும் குடும்பம் ஆகியவற்றை

மையப்படுத்தும் பராமரிப்பு கலந்தாய்வில்

கலந்துக�ொண்டனர். குடும்பத் தலைவரான

Adrienne Zarem, “தரநிலை

10

வளர்ச்சியில்

பங்காளர்களாகக் க�ொண்டுவருவதன்

Holland Bloorview எங்கிலும்

தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.
9

மாற்று அறக்கட்டளையானது

Holland Bloorview-ஐ அவர்களின்
அறிக்கையான “உண்மையான

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் மீளாய்வு செய்த ஆண்டு
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10.
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கூட்டாண்மையை அடைதல்:

Ontario-வில்

மற்றும் குடும்பம் ஆகியவற்றை

ந�ோயாளி மற்றும் குடும்பம் ஆகியவற்றை

மையமாகக் க�ொண்ட பராமாரிப்பு பயிற்சித்

சிறப்பு மருத்துவப் பராமரிப்பின் மூன்று

மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்றில்

நல சிறப்பு மருத்துவ்வப் பராமரிப்பை

சுகாதாரப் பராமரிப்பு சமூகத்திற்குள்

குடும்பங்கள் ஆகியவற்றுடன் ஒன்றிணைந்து

ஆகியவற்றிற்கான அதன் நீடித்திருக்கும்

மையமாகக் க�ொண்ட குழந்தைகள் நல
நிகழ்வு ஆய்வுகள்

” -இல்

குழந்தைகள்

திட்டமானது எழுச்சியூட்டும் மாற்றம்
அதன் தலைமைத்துவத்துக்காகவும்

வழங்குவதில் ந�ோயாளிகள் மற்றும்

கூட்டாண்மை மற்றும் ஒத்துழைப்பு

பணியாற்றுவதன் மீ தானா மூன்று நிகழ்வு

உறுதிப்பாட்டுக்காகவும் அங்கீ கரிக்கப்பட்டது.

ஆய்வுகளில் ஒன்றாக எளிதாக்குகிறது.

12 குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டத்தில்

10 உலகளாவிய செய்திகள் ஒரு

இருந்து அறங்காவலர்கள் குழுவுக்கு

பராமரிப்பாலர்களுக்கான்ன சுய பராமரிப்பு

Suzanne Jorisch ஆவார், அவர்

பேசுகின்றன.

பணி அனுபவத்திலிருந்து நிதி மற்றும்

குறைபாடுடன் கூடிய குழந்தைகளின்

முதன்முறையாக நியமிக்கப்பட்டவர்

மற்றும் மனநலம் ஆகியவற்றைக் குறித்துப்

தனியார் துறையில் தனது நீண்டகாலப்

Hammond மற்றும் அவருடன் குடும்பத்
தலைவர்கள் Payal Khazanchi மற்றும்
Amy Illingworth ஆகிய�ோர் மேற்கோள்
காட்டப்பட்டனர்.

வர்த்தகத்தில் தனது நிபுணத்துவத்தைக்

Holland Bloorview-இன் Jean

Holland Bloorview Kids Rehabilitation
Hospital ஆனது நிறுவனரீதியான
தலைமைத்துவத்துக்கான Children’s
Healthcare Canada விருதை வெல்கிறது.
Holland Bloorview-இன் வாடிக்கையாளர்
11

க�ொண்டு வந்தார், ஆனாலும் அவர்

ஒரு பெற்றோர்/பராமரிப்பாளராகவும்
தன் வாழ்க்கை அனுபவத்தை

வெளிப்படுத்தினார், ப�ொறுப்பு நிறைந்த

ஒரு குடும்பத் தலைவராகவும் தன்
அனுபவத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

11

குழந்தைகள் ஆல�ோசனை மன்றம்
நாங்கள் யார்

3 முதல் 13 வயது

வரையிலான வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும்
அவர்கள் உடன்பிறப்புகள் குழந்தைகள் ஆல�ோசனை மன்றத்தின்
(CAC) உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். மருத்துவமனை மேம்பாடு
மற்றும் ஆராய்ச்சித் திட்டங்களை வடிவமைக்கும் விதமாக CAC
உறுப்பினர்கள் தங்களின் தனித்துவமிக்க சிந்தனைகள், அனுபவங்கள்
மற்றும் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்கின்றனர். CAC ஆனது ஒரு
வலிமை அடிப்படையிலான மற்றும் விளையாட்டு அடிப்படையிலான
ஈடுபாட்டு மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தியது, அதாவது அந்த
உறுப்பினர்கள் தங்களுக்காக வேலைசெய்யும் வழிகளில்
தங்கள் பின்னூட்டத்தை அலிக்க முடியும்.

2018-2019 -இல் 61

அதன் உறுப்பினர் எண்ணிக்கைகளை

12

CAC த�ொடர்ந்து
வளர்ந்துக�ொண்டே வருகிறது.

உறுப்பினர்களைக் க�ொண்டிருந்த
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நாங்கள் எப்படி ஒரு
வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தின�ோம்

Holland Bloorview-இன்1வது

Nourish Symposium
CAC மற்றும் FLP ஆகியவற்றின்
உறுப்பினர்கள் 2030-ஆம் ஆண்டில்

குழந்தைகள் உத்தித் திட்டத்தின் உருவாக்கம்

மருத்துவமனையின் உணவு எவ்வாறு

எங்கள் தகவல்தொடர்புக் குழு, சுகாதார

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க அழைக்கப்பட்டனர்.

எழுத்தறிவுத் தலைவர் மற்றும்

CAC-

இன் உறுப்பினர்கள் ஆகிய�ோருடன்
பணிபுரிகின்றோம்,

Holland Bloorview

ஆனது எங்களின் ஒரு குழந்தைகளுக்கு

இணக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிருக்குள்

ஐந்து-ஆண்டு உத்தித் திட்டத்தை பரிமாற்றம்
செய்தது. குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்கள்
ஒரு புதிய வழியில் தகவல்களை

அணுகுவதை அனுமதிக்கும் வேடிக்கையான

ஒன்றையும் ஊடாடலையும் உருவாக்குவதே
இலக்காக இருந்தது. இது திட்டத்தை
வடிவமைக்க உதவுவதற்கு

CAC-இன்

உறுப்பினர்கள் செய்த பணியின் ஒரு

விரிவாக்கம் ஆகும், மேலும் சாத்தியமான

இருக்கும் என்பதைக் கற்பனை செய்யும் ஒரு
நீடித்திருக்கின்ற, எளிதான மற்றும்

வசதியான உணவு ய�ோசனைகளைக்
க�ொண்டு வருவதே குறிக்கோளாக
இருந்தது. உண்மையான உணவு

ய�ோசனைகளைக் க�ொண்டுவருவதற்கு
குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்கள்
ஆகிய�ோர் த�ொழில்முறையிலான

சமையற்கலைஞர்களுடன் இணைந்து
பணியாற்றினர், மேலும்

முக்கியமானது என்பதைக் குறித்த பலக
விவாதத்தில் பங்கேற்றார்.

அடுத்து என்ன

உறுதிப்படுத்துவதே எங்கள் இலக்காக

•

இருந்தது.

CAC மற்றும் FLP ஆகியவற்றின்
உறுப்பினர்கள் Nintendo Switch-கான

•

McDonald விளையாட்டு

Ronald

அறையில்

வடிய�ோ
ீ
விளையாட்டுக்கள் எவ்வாறு
தங்கள் சமூக மற்றும் விளையாட்டு

அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தன

என்பதையும், ஊடகங்களில் குறைபாட்டின்
பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்க இது ஒரு
சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்திருப்பதையும்
காண்பிப்பதே குறிக்கோளாக இருந்தது.

நடத்தும்போது

BRI

நமது உட்கொள்ள்ளும் செயல்முறை
மற்றும் க�ோரிக்கைப் படிவம்

ஆகியவற்ற்றை உருவாக்கவும்

ஒரு பகுதியாக ஒரு வணிகரீதியான
பங்கேற்க அழைக்கப்பட்டனர்.

Beta Test இரவை
த�ொடரவும்

ஒரு தேசிய விளம்பர பிரச்சாரத்தின்
திரைப்படத்தை திரையிடுவதில்

நாம் மற்றொரு வடிய�ோ
ீ
விளையாட்டு
உடன் இணைந்து பணியாற்றுவதைத்

Nintendo Switch Commercial
எங்கள்

ஒரு

மருத்துவமனை உணவு எவ்வளவு

அளவுக்கு எங்கள் பங்குதாரர்களில் பலருக்குத்
தகவல்கள் அணுகக்கூடியதாக இருந்ததை

CAC-இன்

உறுப்பினர் குழந்தைகளுக்குப் பிடித்தமான

•

MRI த�ொகுதியைக்

குழந்தைகளுக்குப்

பிடித்தமானதாக ஆக்குவது எப்படி
என்பதன் மீ து பின்னூட்டத்தை
அளிக்கவும்

மேலும் அறிந்துக�ொள்வதற்கு,குடும்ப
தலைமைத்துவக் குழுவை இந்த மின்னஞ்சல்
முகவரியில் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்

familypartner@hollandbloorview.ca
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இளைஞர் ஆல�ோசனை மன்றம்
நாங்கள் யார்

(YAC) என்பது Holland Bloorview(YES) ஒரு பகுதி ஆகும்.
YAC-இன் ஒரு பகுதியாக, இளம் தலைவர்கள் (14 முதல் 29 வயது
வரையுள்ள, தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் Holland Bloorview
வாடிக்கையாளர்கள்) குடும்பங்கள், மருத்துவர்கள், விஞ்ஞானிகள்
இளைஞர் ஆல�ோசனை மன்றம்

இன் இளைஞர் ஈடுபாட்டு உத்தியின்

மற்றும் மருத்துவமனைத் தலைவர்கள் ஆகிய�ோருடன் இணைந்து

மருத்துவமனையின் இலக்குகளை நிறைவேற்றப் பணிபுரிகிறார்கள்
இந்த இலக்குகளில் உள்ளடங்குவன: திட்டங்களையும்
க�ொள்கைகளையும் உருவாக்குதல், திட்டங்களையும்

க�ொள்கைகளையும் நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பிடுதல்,
மருத்துவமனைச் சேவைகள் எப்படி வழங்கப்படுகின்றன

என்பதை மதிப்பிடுதல், மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல்

முன்முயற்சிகளை உருவாக்குவதற்கு கூட்டணி அமைத்தல்.
இளம் தலைவர்கள்

YAC சந்திப்புகள், குழுத்

திட்டங்கள் மற்றும்

இதர மருத்துவமனை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதன் வாயிலாக

தலைமைப் ப�ொறுப்புகள் மற்றும் ஆல�ோசனை வழங்கும் திறன்கள்
ஆகியவற்றை வளர்த்துக்கொள்ளும் வாய்ப்புகளைப் பெறுகிறார்கள்.

2018-2019 இல், 26 YAC உறுப்பினர்கள்

14

இருந்தனர்.
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2018 – 2019

நாங்கள் எப்படி ஒரு

•

Capes for Kids-க்கு

வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தின�ோம்

•

மே

•

18| தலைப்புகளில்

நேரடிக் கலைக்

நபர்களுக்கான சர்வதேச தினத்தன்று

வரவேற்றோம்

•

ஒத்துப்போகும் வகையில்
நடைபெற்றது

•

•

பணிபுரியும் சந்திப்பை நடத்தின�ோம்

அடுத்து என்ன

வருடாந்திர நிலைமாற்றம்,

•

கலைகளுக்கான பயிலரங்குகளைத்

Centre of the Arts உடன்

ப�ோன்றவற்றுக்கு ஆதரவளித்தோம்

Larissa Haluszka-Smith
(தன்னார்வத் த�ொண்டர் வளங்கள்
ஒருங்கிணைப்பாளர்), Diane Savage
(துணைத் தலைவர், திட்டங்கள் மற்றும்
சேவைகள்), Meenu Sikand (நிர்வாகத்
தலைவர், சமபங்கு, பன்முகத்தன்மை
மற்றும் உள்ளடக்கல்), FAC இணைத்
தலைவர்கள், FLP குழு உறுப்பினர்கள்,
BRI பணியாளர்கள் மற்றும்

BRI

த�ொடர்ச்சியாக நிறுவுவதற்கு

ப�ொழுதுப�ோக்குத் திருவிழா
சந்திப்பில்

உட்பட

முன்முயற்சிகளுக்கும் பங்களித்தோம்

வாழ்க்கைத் திறன்கள் மற்றும்

•

MRI த�ொகுதி

ஆராய்ச்சித் திட்டங்களுக்கும்

உருவாக்குவதற்குரிய ய�ோசனைகளை

•

தர மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்குப்
பங்களித்தோம்

பழைய மாணவர் வலையமைப்பை
வழங்க ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட

24 அன்று ReelAbilities
Screening-இல் நேரடியாக YAC-ஐப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி சமூகத்தை

கண்காட்சியை நடத்தின�ோம்

அது குறைபாடுகளுடன் கூடிய

ஆதரவளித்தோம்

பணியாற்றவும்

•

Koffler

இணைந்து

மருத்துவமனைத் திட்டங்கள் மற்றும்
முன்முயற்சிகளில் இளைஞர்
குரல்களை உட்பொதிவதைத்
த�ொடரவும்

இளைஞர் ஈடுபாட்டு உத்தியைப்
பற்றி மேலும் அறிந்துக�ொள்ள, இந்த
மின்னஞ்சலில் த�ொடர்புக�ொள்ளவும்

youthleader@hollandbloorview.ca

அறக்கட்டளை உள்ளிட்ட பல
விருந்தினர்களை அழைத்து
க�ௌரவித்தோம்

•

Holland Bloorviewஇன் வேலைவாய்ப்புத்
திட்டங்களுக்கான

முன்னுரிமைகளைத்
தீர்மானிப்பதற்கு

நிலைமாற்ற உத்தி

வேலைவாய்ப்பு ஓட்டத்துடன்
கலந்தால�ோசித்தோம்

•

இளைஞர் திட்டங்களை
உருவாக்க

Surrey Place

உடன் கலந்தால�ோசித்தோம்
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குடும்ப ஆல�ோசனைக் குழு
நாங்கள் யார்

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital மேற்கொள்ளும்

அனைத்துச் செயல்பாடுகளின் மையமாக வாடிக்கையாளர் மற்றும்
குடும்பத்தை மையப்படுத்தும் பராமரிப்பு இருப்பதை உறுதிசெய்ய

குடும்ப ஆல�ோசனைக் குழு (FAC) உதவுகிறது. FAC உறுப்பினர்கள்
முக்கிய மருத்துவமனைத் திட்டங்கள் மற்றும் முன்முயற்சிகள் குறித்து
தங்களுடைய நிபுணத்துவம் மற்றும் வழிகாட்டல் அனுபவங்களைப்
பகிர்ந்துக�ொள்கிறார்கள் கூடவே, மருத்துவமனையிலும் பரந்த
சமுதாயத்திலும் மேம்பட்ட வாடிக்கையாளர் மற்றும் குடும்பத்தை
மையப்படுத்திய பராமரிப்புக்கு உதவக்கூடிய வருடாந்திர இலக்குகளைத்
தாங்களே வகுத்துக் க�ொள்கிறார்கள்.

2018-2019-இல் FAC ஆனது 50-க்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக்
க�ொண்டிருந்தது (ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் 35 குடும்பத் தலைவர்கள்,
2 இளைஞர் ஆல�ோசனைக் குழு உறுப்பினர்கள், 6 தலைமைத்துவக்
குழு உறுப்பினர்கள்)
நாங்கள் எப்படி ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தின�ோம்

•

கீழேயுள்ளவையும் உள்ளிட்ட

10-க்கு

வாடிக்கையாளரை மையமாகக்

க�ொண்ட தரம் மற்றும் பாதுகாப்பை

மேலான முக்கிய செயல்திட்டங்கள்

குறித்த கருத்துக்களை வழங்கின�ோம்:

உருவாக்குதல்

#HBWelcome (வாடிக்கையாளர்

மருத்துவமனையின் நிலைமாற்றத்

மற்றும் குடும்ப ந�ோக்குநிலை)

திட்டம்

Holland Bloorview--இன்

வாடிக்கையாளர் அனுபவ
கருத்தாய்வுக் கேள்விகள்

எப்போதும் நிகழ்வுகள்

Bloorview Research Institute

இளைஞர் வேலைவாய்ப்பு

சேவைகள் மற்றும் ஆதரவுகள்

விரிவாக்கம்

	தர

குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கும்

Meditech விரிவாக்கம் (மின்னணு
சுகாதாரப் பதிவேடு மேம்பாடு)

மேம்பாட்டில் ந�ோயாளிகளைக்

கூட்டிணைப்பதன் மீ து

ந�ோயாளி பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகள்

•

Quality Ontario-இன்

Health

வளம்

எங்களுடைய கவனித்துக்

க�ொள்பவர்களுக்குக் கவனிப்பு

திட்டம் வாயிலாக கவனித்துக்

க�ொள்பவர்களுக்கு த�ொடர் கவனிப்பு
அளிக்கப்படுகிறது, இவையும் அதில்
அடங்கும்:

அனைத்து அனுபவ நிலைகளிலும்
உள்ள பராமரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு
பேணி வளர்க்கும் சூழ்நிலையில்
ஓய்வெடுக்கவும் ஆற்றலேற்றம்

பெற்றுக்கொள்ளவும் ஒரு வாய்ப்பை
வழங்குவதற்கு அவர்களுக்கான
வாராந்திர இலவச ய�ோகா
வகுப்புகள் நிறுவப்பட்டன
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2018 – 2019

ஆல�ோசனைக் குழுவில்

இடைஓய்வு மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்குத்
திருவிழாவில் பராமரிப்பாளர் சாவடி

புதுப்பிக்கப்பட்டன!

வருடாந்திர நிகழ்வில் குறிப்பிட்ட

படுக்கைகள் மற்றும் ஓய்வெடுக்கும்

தகவல்களையும் வழங்கியது

அறிமுகப்படுத்துவதற்கு மார்ச்

63 புதிய

நடத்தப்பட்டது, இது இந்த பிரபல

உள்நோயாளிகளுக்கான

கருவிகலப் பெட்டிகள் ஆகியவற்றை

பராமரிப்பாளர்களுக்கு வளங்களையும்

2019-இல் Holland Bloorview

சுயபராமரிப்பு, உணவூட்டம் மற்றும்
இரக்கச் ச�ோர்வு ஆகியவை மீ து

மற்றும் அடித்தளப் பணியாளர்கள்

பயிலரங்கு நடத்தப்பட்டது, அதில்

ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டனர்

குடும்பங்களுக்கான பராமரிப்பாளர்

ஆகிய�ோருடன் குடும்பத் தலைவர்கள்

சுமார்

20 பராமரிப்பாளர்களுக்கு
வளங்கள், கல்வி மற்றும் ஒருவர�ோடு

உள்நோயாளிகளுக்கான பாட்லக்

ஒருவர் இணைந்திருப்பதற்கான

– வட்டில்
ீ

இரவு உணவு விருந்தை நடத்தியது
சமைக்கப்பட்ட

உணவைப் பகிர்ந்து க�ொள்வதற்கும்

வாய்ப்பு ஆகியவை அளிக்கப்பட்டன
ஒன்பது குடும்பப் பயிலரங்குகளுடன்

குடும்பத் தலைவர்களுடனும்

உடன்பிறப்பு பராமரிப்பாளர்

அறிமுகமாகிக் க�ொள்வதற்கும்

எளிதாக்கப்பட்டது, இது

உறுப்பினர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு

ஒரே நேரத்தில் இயங்குகின்ற

ஒருவருக்கொருவருடனும்

ஆதரவுக் குழுவானது

த�ோராயமாக

Holland

Bloorview வாடிக்கையாளர்களின்

60 உள்நோயாளிக்

குடும்ப

உள்நோயாளிகளுக்கான இரவுநேர
காஃபி விருந்தை நடத்தியது

உடன்பிறப்புகளுக்கு

– ஒருவருக்கொருவர்

ஒருவர�ோட�ொருவர்

த�ொடர்பு

க�ொள்வதற்கும் குடும்பத்

இணைந்திருக்கவும் ஒரு உடன்பிறப்பு

தலைவர்களைத் த�ொடர்பு

பராமரிப்பாளராக இருப்பதன் தனிப்பட்ட

க�ொள்வதற்கும் சில சுவையான

உணர்வுகளையும் அனுபவங்களையும்

விருந்துகளை மகிழ்ந்து

பகிர்ந்துக�ொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கிறது

“இரவு

குடும்பங்கள் பயில்ரங்கு

அனுபவிப்பதற்கும் ஓர்

நேர

க�ொண்ட உரையாடல்கள் இணை

உள்நோயாளிகளின் குடும்ப

எளிதாக்கம் செய்யப்பட்டன.

பிரிவுகளில் உள்ள பணியாளர்கள்

வரிசைகளுக்கான தீர்வை மையமாகக்

விடுமுறையைப்” பெறுவதற்கு

உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு

உறுப்பினர்கள் மற்றும் உள்நோயாளிகள்

தீர்வை மையமாகக் க�ொண்ட

குடும்பங்களுக்கான உரையாடல்கள்
மற்றும் இந்த உரையாடல்களை

குடும்ப உறுப்பினர்கள், பராமரிப்பு

ஆகிய�ோருக்கான ஒரு வாய்ப்பு

அடுத்து என்ன

•

உணவு அனுபவத்தை மேம்படுத்தும்

வழங்குநர்கள், பள்ளிகள் மற்றும் சமூக

வாய்ப்புகளை ஆராய மருத்துவமனை

சேவை வழங்குநர்கள் ஆகிய�ோருடன்

பணியாளர்களுடன் இணைந்து

உரையாடுவது எப்படி ஆகியவற்றின்
மீ தான ஒரு ஐந்து பாக பயிற்சிப்

பயிலரங்குகள் உருவாக்கப்பட்டன

•

மற்றும் வாடிக்கையாளர் மற்றும்
குடும்ப அனுபவம் ஆகியவற்றை

செயல்படவும்

நிலைமாற்ற உத்திகளின் கூறுகளை

நடைமுறைப்படுத்த ஊழியர்களுடன்

• Holland Bloorview-இன்

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம்

உள்நோயாளி மற்றும் வெளிந�ோயாளி

•

இணைந்து செயல்படவும்

குடும்பத் தலைமைத்துவத் திட்டத்தை
வளர்த்தலும் மேம்படுத்தலும்

மேம்படுத்துவதற்கான வழிகள்

மேலும் அறிந்துக�ொள்வதற்கு,குடும்ப

மெய்நிகர் ஆல�ோசனைக் குழு

முகவரியில் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்

நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன:
நிறுவப்பட்டது

தலைமைத்துவக் குழுவை இந்த மின்னஞ்சல்

familypartner@hollandbloorview.ca

வழங்கப்பட்ட இணை இருக்கைகள்

HB Live-இல்

அனைத்துப்

பணியாளர்களுக்கும் குடும்ப
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Bloorview Research Institute Family
Engagement Committee (RFEC)
நாங்கள் யார்

Bloorview Research Institute Family Engagement Committee (RFEC)
ஆனது ஆராய்ச்சியின் அனைத்து அம்சங்களிலும் குடும்பங்களை

ஈடுபடுத்துவதற்கு Bloorview Research Institute (BRI) உடன் இணைந்து

செயல்படுகிறது. RFEC ஆனது Holland Bloorview-இலும் அதைத் தாண்டிய
பகுதிகளிலும் உள்ள குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள்
ஆகிய�ோரின் வாழ்வில் ஆராய்ச்சி ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்
என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆராய்ச்சியிலும் ஆராய்ச்சியின்
தாக்க முடிவுகளிலும் குடும்ப ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துவதற்கு
ஆல�ோசனையையும் பரிந்துரைகளையும் வழங்குகிறது.

2018-2019-இல், RFEC -இல் இருந்த 24 உறுப்பினர்களில் 12 குடும்பத்
தலைவர்கள், ஆராய்ச்சியின் துணைத் தலைவர் மற்றும் இயக்குனர்,
BRI குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் மற்றும் குடும்பம்
ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்குழு உறுப்பினர்கள் ஆகிய�ோரைக்
க�ொண்டிருந்தது.

•

குடும்பத் தலைவர்கள்

Jorisch (குடும்பத்

Suzanne

RFEC த�ொடங்கியது. இந்த

தலைவர் மற்றும்

உறுப்பினர், அறங்காவலர்கள் குழு),

Kyoko Davis மற்றும் Rebecca
Nesdale-Tucker ஆகிய�ோர் 2019
ஜூன் மாதத்தில் 'ஆராய்ச்சி
திறக்கப்பட்டது' திட்டத்தை நிறுவிய
ஒரு பல்லொழுங்குக் குழுவில்
இடம்பெற்றிருந்தனர்.

Holland
Bloorview விஞ்ஞானிகளால்
வெளியிடப்படும் அறிவியல்

பதிப்புகள் வாடிக்கையாளர்கள்
மற்றும் குடும்பங்களுக்கு

அணுகத்தக்கவையாகவும்

ப�ொருத்தமானவையாகவும் உள்ளன

என்பதை உறுதிப்படுத்தும் திட்டத்தை
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ஆண்டு

பாடத்திட்டத்தில் முன்னோடித்
திட்டத்தின் பகுதியாக,

11 சுருக்கக்

கட்டுரைகள் கிடைக்கப் பெறும்.

•

RFEC தலைவர் Sharon Gabison
உள்ளிட்ட குடும்பத் தலைவர்கள்

BRI ஊழியர்களுடன் இணைந்து BRI
symposium, வார்டு க�ோடைகால
மாணவர் திட்ட ந�ோக்குநிலை நாள்,
மருத்துவ ச�ோதனைகளுக்கான

Ontario கலந்தாய்வு மற்றும்
University of Toronto மறுவாழ்வு
அறிவியல் நிறுவன ஆராய்ச்சி
நாள் ப�ோன்றவை உட்பட பல

முக்கிய உள்ளக மற்றும் வெளிப்புற
நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளனர்.

குடும்ப தலைமைத்துவத் திட்டம் மீளாய்வு செய்த ஆண்டு

2018 – 2019

•

குழந்தைகளின் குறைபாடுகளால்

பாதிக்கப்பட்டுள்ள வாடிக்கையாளர்கள்

மற்றும் குடும்பங்களின் தேவைகளைப்

அடுத்து என்ன

•

குடும்ப ஈடுபாட்டின் நமது வெளிப்புற

பிரதிபலிக்கும் பல குறிப்பிட்ட

மதிப்பீட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற

நுண்ணறிவுகளை உள்ளடக்க்குகின்ற

ஆராய்ச்சியில் குடும்ப ஈடுபாட்டுக்கான

CIHR நெறிமுறைக் கட்டமைப்பு மீ து
RFEC மீ ளாய்வு செய்து பின்னூட்டத்தை
வழங்கியது.
•

RFEC உடன்

இணைந்து

முடிவுகளைப் பதிப்பிடவும்

•

தேவைகளைச் சிறந்த முறையில்

சந்திக்க ஆராய்ச்சிக் கட்டமைப்பில்
தற்போதைய குடும்ப ஈடுபாட்டை

நமது ஆராய்ச்சித் திட்டத்தில்

வெளிப்புற மதிப்பீட்டை நியமித்தது,
இது ஒரு இலக்கிய மீ ளாய்வு,

மீ ளாய்வு செய்து புதுப்பிக்கவும்

•

ஆராய்ச்சி செயல்முறையில்

பங்கேற்கும் விஞ்ஞானிகள் மற்றும்

சுற்றுச்சூழல் பரிச�ோதனை மற்றும்

வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும்

மற்றும் விஞ்ஞானிகளுடன்

அதிகரித்த ஆதரவை வழங்குவதற்கு

உள்ளடக்கியது. இந்த மதிப்பீடு

உருவாக்கவும்

வாடிக்கையாளர்கள், குடும்பங்கள்

குடும்பங்கள் ஆகிய�ோருக்கிடையே
ஓர் வளங்களின் த�ொகுதியை

நேர்காணல்கள் ப�ோன்றவற்றை
நமது தற்போதைய திட்டத்தின் பல
அம்சங்களை மதிப்பிட்டது, மேலும்
அது

2019-2020 RFEC இலக்குகளில்

சேர்க்கப்பட வேண்டிய பல மதிப்பு
வாய்ந்த பரிந்துரைகளை வழங்கச்
செய்தது.

•

நமது வாடிக்கையாளர்கள், குடும்பங்கள்
மற்றும் விஞ்ஞானிகள் ஆகிய�ோரின்

BRI ஆனது

குடும்ப ஈடுபாட்டின் ஒரு

ஆராய்ச்சித் திட்டத்தில் நமது

BRI ஆனது

•

Grow Holland Bloorview
Research உத்தியை ஆதரிப்பதற்கு
குடும்பத் தலைவர்கள் த�ொடர்ந்து

BRI தலைமைத்துவத்தைக்

கலந்தால�ோசிப்பார்கள். இந்த
உத்தியானது புதுமையான,

குடும்பத்தை மையமாகக்

பயன்பாட்டுக்குரிய மற்றும்

க�ொண்ட ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டும்போது

வாடிக்கையாளர் மற்றும்

மற்றும் விஞ்ஞானிகள் ஆகிய�ோரால்

ஆராய்ச்சிகளில் எங்கள் முயற்சிகளை

சவால்களைத் தீர்ப்பதற்கு ஐந்து

மேம்படுத்துதல் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட

கற்றல் த�ொகுப்புகளின் ஒரு

குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும்

செய்வதற்கு வெளிப்புற,

தரத்தை உயர்த்துதல் ஆகியவற்றை

வாடிக்கையாளர்கள், குடும்பங்கள்

குடும்பங்களை மையப்படுத்தும்

எதிர்கொள்ளப்படும் சிக்கலான த�ொடர்பு

விரிவுபடுத்துவத�ோடு பராமரிப்பை

உருவகப்படுத்தல் அடிப்படையிலான

பாதைகளைத் தெரிவித்தல், அனைத்துக்

த�ொகுதியை உருவாக்கி மதிப்பீடு

குடும்பங்களுக்கான வாழ்க்கையின்

BRIGHT வலையமைப்பிலிருந்து

இறுதி இலக்காகக் க�ொண்ட

CHILD-

சக ஊழியர்களால் மீ ளாய்வு செய்து
அளிக்கப்படும் மானிய

SPOR- நிதியளிக்கும்

SPOR-நிதி,

முன்முயற்சி

ப�ோன்றவற்றைப் பாதுகாப்பதில்
வெற்றியடைந்தது.

நடவடிக்கையைக் கண்டுபிடிக்கும் நமது
முயற்சிகளையும் தீவிரப்படுத்தும்.
மேலும் அறிந்துக�ொள்வதற்கு,

குடும்ப தலைமைக் குழுவை இந்த

மின்னஞ்சலில் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்

familypartner@hollandbloorview.ca
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Holland Bloorview-ஐப் பற்றி
Kids Rehabilitation Hospital
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital குறைபாடு,
மருத்துவச் சிக்கல், ந�ோய் மற்றும் காயம் க�ொண்ட குழந்தைகள்
மற்றும் இளைஞர்களை ஆதரிப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு உலகளாவிய
வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் க�ொடுக்கிறது.

40 முன்னணி கனடிய
University of Toronto
உடன் முழுமையாக இணைந்துள்ளதுமான Holland Bloorview ஆனது
வருடந்தோறும் 7,500 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு சேவை அளித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது. உள்நோயாளி மற்றும் வெளிந�ோயாளிச் சேவைகளை
வழங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் Holland Bloorview ஆனது வாடிக்கையாளர்கள்
ஆய்வு மருத்துவமனைகளில் ஒன்றாகவும்,

மற்றும் குடும்பங்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து ஒப்பில்லாத கவனிப்பு அளிக்கும்
நிபுணத்துவத்திற்கு நற்பெயர் பெற்றுள்ளது,
பெற்றிருக்கும் ஒரே நிறுவனமாகவும் இது

Accreditation Canada நடத்திய
100 சதவதம்
ீ
திகழ்கிறது. Holland Bloorview

ஆனது

நிறுவுனர் உறுப்பினர்களின்

தர மதிப்பீட்டு கருத்தாய்வுகளில் அடுத்தடுத்த இரண்டு முறை

Kids Health Alliance அமைப்பின்

ஒன்று ஆகும்; இந்த அமைப்பு குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் அவர் தம்
குடும்பங்களை மையப்படுத்தி ஓர் உயர்தர நிலையான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த
குழந்தை உடல்நல கவனிப்பை வழங்க ஒத்த கருத்துள்ள வலைப்பின்னல்
பங்குதாரர்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் தகவல்களுக்கு அல்லது
நன்கொடை வழங்குவதற்கு, தயவுசெய்து

hollandbloorview.ca என்ற
Twitter (ட்விட்டர்), Facebook
(ஃபேஸ்புக்), Instagram (இன்ஸ்டாகிராம்), LinkedIn (லிங்க்டுஇன்) மற்றும்
தாய் வலைப்பதிவாகிய BLOOM (ப்ளூம்)ஆகியவற்றுடன் இணைந்திருங்கள்.

150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
த�ொலைபேசி: 416-425-6220 கட்டணமில்லாத் த�ொலைபேசி: 800-363-2440
த�ொலைநகல்: 416-425-6591 hollandbloorview.ca
University of Toronto உடன் முழுமையாக இணைக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்றுவிக்கும்
மருத்துவமனை
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இணையதளத்தைப் பாருங்கள் அல்லது

