குடும்ே குறிப்புத் ொள்: இலடஓய்வு
resourcecentre@hollandbloorview.ca

இந் க் குறிப்புத் ொளில், நீங்கள் இ ன் ைீ ொை கவல்கலளக் கொண்பீர்கள்:


இலடஓய்வு என்றொல் என்ை



முழுநிலறவொை ஆ ரவுப் ேைியொளலரக் கண்டுேிடித் ல்



ஒரு ஆ ரவுப் ேைியொளலர பநர்கொைல் தசய்து ேைியைர்த் ல்



ஒரு ஆ ரவுப் ேைியொளருக்குப் ேயிற்சியளித் ல்

இலடஓய்வு என்றொல் என்ை?
இலடஓய்வு ேரொைொிப்பு ஆைது குலறேொடு தகொண்டுள்ள ஒரு குடும்ே உறுப்ேிைருக்கொை
ேரொைொிப்ேில் சம்ேந் ப்ேட்டுள்ள உடல்ொீ ியொை ைற்றும் உைர்வுொீ ியொை ப லவகளில்
இருந்து ஒரு குறுகிய கொை ிட்டைிடப்ேட்ட இலடபவலளலய அளிக்கிறது. இலடஓய்வு
ஆைது அலைத்துக் குடும்ே உறுப்ேிைர்களும் சுறுசுறுப்புடன் வொழ்வ ற்கும் சமூகச்
தசயல்ேொடுகளில் ேங்பகற்ே ற்குைொை சிறந் வொய்ப்புகலள உருவொக்குகிறது, பைலும்
இது தேற்பறொர்கள்/கொப்ேொளர்கள் ங்களுக்கொக பநரத்ல ச் தசைவிட அனுை ிக்கிறது.
(www.respiteservices.com)

இந் இலடபவலளயின்பேொது, ஓர் இலடஓய்வு/ஆ ரவுப் ேைியொளர்
இவற்லறச் தசய்ய முடியும்:


ஒரு சமூக தவளியிடத்துக்கு உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைலர அலைத்துச் தசல்லு ல்
உ-ம் பூங்கொ, ைிருகக்கொட்சி சொலை, ைொல், உைவகம்



ஒரு சிற்றுண்டிலயத் யொொிப்ேது ேற்றி உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருக்குக்
கற்ேித் ல்



உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருடன் கூலடப்ேந்து விலளயொடு ல் அல்ைது ஒரு
நலடப்ேயிற்சிக்குச் தசல்லு ல்



உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருடன் ேைலக விலளயொட்டுக்கள் விலளயொடு ல்
அல்ைது த ொலைக்கொட்சி ேொர்த் ல்



உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைலர ஒரு கலை நிகழ்ச்சிக்கு அலைத்துச் தசல்லு ல்

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

குறுகியகொை இலடபவலளகள் (இலடஓய்வு) ஏன் முக்கியைொைலவ?


குறுகியகொை இலடபவலளகள் குலறேொடுகளுடன் கூடிய குைந்ல களுக்கு
நண்ேர்கள் அல்ைது ேிற நேர்களுடன் தசய்ய பவண்டிய பவடிக்லகயொை
விஷயங்கலள அளிக்கின்றை.



பவறு ஒருவலரப் ேரொைொித் ல் என்ேது சிை சையங்களில் ைைஅழுத் ம்
நிலறந்

ொக இருக்கக்கூடும். குறுகியகொை இலடபவலளகள் குடும்ேத் ிைர்

ங்கலள ைீண்டும் ஆற்றல்ேடுத் ிக்தகொள்ள உ வுகின்றை, இ ைொல் அவர்கள்
ஆபரொக்கியைொை ைற்றும் பநர்ைலறயொை உறவுமுலறகலளப் ேரொைொிக்க முடியும்.


இலடஓய்வு என்ேது ஒரு குைந்ல ஒரு இலடஓய்வு/ஆ ரவுப் ேைியொளருடன்
தசைவைிக்கும் பநரத்ல பநரத்ல உள்ளடக்கைொம், பைலும் இது அக்குைந்ல
பகொலடகொை முகொம் அல்ைது ஓர் இரவு முழுவதுைொை நிகழ்ச்சி பேொன்ற ஒரு
நிகழ்ச்சிக்குச் தசல்வ ொகவும் இருக்கக்கூடும்.

The Grocery Foundation Family Resource Centre ஆைது ேை இலடஓய்வு பசலவகள்
ைீ ொை கவல்கலள உங்களுக்கு வைங்கக்கூடும். இல த் த ொடங்குவ ற்கொை இரு
இடங்களொவைwww.respiteservices.com ைற்றும் www.hollandbloorview.ca/respite

முழுநிலறவொை ஆ ரவுப் ேைியொளலரக் கண்டுேிடித் ல்
ஒரு இலடஓய்வுப் ேைியொளரொல் ஒரு குைந்ல க்கு தசயல்ேொடுகளில் ஆ ரவளித்து
அவர்கள் கற்றுக்தகொள்வ ற்கு உ வ முடியும். இந் க் குறிப்புத் ொளொைது ஒரு ஆ ரவுப்
ேைியொளலரத் ப டும்பேொது ைை ில் தகொள்ள பவண்டியது என்ை என்ேல ப் ேற்றிய
கவல்கலள வைங்குகிறது.

உங்கள் ப டலைத் த ொடங்கும்பேொது, இவற்லறக் குறித்து எண்ைவும்:
ஒரு ஆ ரவுப் ேைியொளொிடத்து இருக்க பவண்டும் என்று நீங்கள் விரும்ேக்கூடிய
குைொ ிசயங்கள். நீங்கள் இவ்வொறு இருக்கக்கூடிய ஒரு ேைியொளலர எ ிர்ேொர்க்கக்கூடும்:


கைிவொைவர் ைற்றும் தைன்லையொைவர்



தேொறுப்ேொைவர்



ஒரு “நல்ை ைைி ர்”



ஒரு நல்ை ஆசிொியர்



கவைைொைவர் ைற்றும் ேொிவுதகொண்டவர்
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உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைர் ேின்வருவை உள்ளிட்ட என்ை ஈடுேடக்கூடிய
தசயல்ேொடுகளில் ஈடுேடுவொர்:


விலளயொட்டு



இலச



விலளயொட்டுக்கள் ஆடு ல்



சலைத் ல்



ங்களுக்கொை விஷயங்கலள தசய்துதகொள்ளக் கற்றுக்தகொள்ளு ல்

உங்களுக்கு எப்பேொது ஒரு ஆ ரவுப் ேைியொளர் ப லவ:


நொளின் எந் பநரத் ில்?



வொரத் ின் எந் நொளில்?



எத் லை ைைிபநரம்?



ஆண்டின் எந் கொைத் ில்?



உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்ேத் ிைருக்கும் ஆ ரவுப் ேைியொளர் எவ்வளவு
அடிக்கடி ப லவப்ேடுவொர்?

பநர்கொைலுக்கு சொியொை நேர்கலளத் ப ர்வுதசய் ல்
குைந்ல கள், இலளஞர்கள் அல்ைது ே ின்ைர் வய ிைருடன் பவலைதசய் அனுேவம்
தகொண்டுள்ள ஒருவலரப் ேொிசீலிக்கவும்:


நீச்சல் ேயிற்சியொளர்



முகொம் கைந் ொபைொசகர்



ஓய்வுதேற்ற ஆசிொியர்



கல்லூொி அல்ைது ேல்கலைக்கைக ைொைவர் அல்ைது நன்கு வளர்ந் உயர்நிலைப்
ேள்ளி ைொைவர்

ஏற்தகைபவ உங்களுக்குத் த ொிந் ைற்றும் உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருடன் நன்றொகப்
ேைகுகின்ற ஒருவலரப் ேொிசீலியுங்கள்


அவர் உங்களின் அண்லட வீட்டொரொக, குடும்ே நண்ேரொக அல்ைது ேள்ளியில்
உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருக்குத் த ொிந் ஒரு ைொைவரொக இருக்கக்கூடும்

உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருக்கொை தவவ்பவறு தசயல்ேொடுகளுக்கொை ேைியொளர்கலளப்
ேொிசீலிக்கவும். உ ொரைைொக:
3
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விலளயொட்டுக்கலள விரும்புகின்ற ஒரு ேைியொளர், இ ைொல் அவர்கள் ஒரு
அரங்க விலளயொட்லடக் கொைச் தசல்ை முடியும்



இலசலய ரசிக்கும் ஒரு ேைியொளர், இ ைொல் அவர்கள் ஒரு இலசக்கச்பசொிக்குச்
தசல்ை முடியும்



ப ொட்ட பவலை தசய்வ ற்கொக அழுக்கொவல ப் தேொருட்ேடுத் ொ ஒரு ேைியொளர்



லசலக தைொைிலயப் புொிந்துதகொள்கிற ஒரு ேைியொளர்



ஒரு கவல்த ொடர்பு சொ ைத்ல க் தகொண்டு உ வுவ ற்கு த ொைில்நுட்ேத்ல
நன்கு அறிந் ஒரு ேைியொளர்

இந் நேர் எவ்வளவு கொைம் ங்கி உங்கள் குடும்ேத்துடன் ேைிபுொிய பவண்டும்
என்ேல க் குறித்து பயொசிக்கவும்:


ைொைவர்கள் பகொலடகொை விடுமுலறக்பகொ அல்ைது ங்களுக்கு ஒரு பவலை
கிலடத்துவிட்டொபைொ இல விட்டு நீங்கிவிடைொம்



ேகு ிபநரைொகப் ேைிபுொியும் சிைர் ங்களுக்கு முழுபநரப் ேைி கிலடத்துவிட்டொல்,
இல விட்டு விைகிவிடைொம்

ேைியொளர் என்ை ிறன்கலளக் தகொண்டிருக்க பவண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்
என்ேல க் குறித்து பயொசிக்கவும்:


மு லு வி/CPR



Crisis Prevention Intervention (CPI) ேயிற்சி



ஓட்டுநர் உொிைம், வொகைம் ைற்றும் கொர் கொப்பீடு



ைருத்துகலளக் தகொடுக்க இயலு ல்



கைிவலறலயப் ேயன்ேடுத் உ வ இயலு ல் (உ-ம் டயப்ேர்கலள ைொற்று ல்)



நீங்கள் எண்ைக்கூடிய ஏப னும் ேிற ிறன்கள்

ஒரு ஆ ரவுப் ேைியொளலர எங்பக ப டைொம்


அவர்களின் இலடஓய்வுப் ேைியொளர் ேட்டியலைக் குறித்து அறிய
www.respiteservices.com என்னும் இலைய ளத்ல த் த ொடர்புதகொள்ளவும்



Holland Bloorview’-இன் இலடஓய்வுத் ிட்டத்ல க் குறித்து பைலும் கவல்கலள



அறிந்துதகொள்ள இந் இலைய ளத்துக்குச் தசல்ைவும்
www.hollandbloorview.ca/respite
'சமூக இலடஓய்வு வொய்ப்புகள்' குறிப்புத் ொளுக்கொக இந் ைின்ைஞ்சல்
முகவொியில் பகட்கவும் resourcecentre@hollandbloorview.ca
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இந் க் குறிப்புத் ொலளயும் ைற்ற வளங்கலளய்யும் ஆன்லைைில் இங்கு கொணுங்கள்
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ங்கள் ஆ ரவுப் ேைியொளர்கலள எங்கு தேற்றொர்கள் என்ேல க் குறித்து ைற்ற
குடும்ேத் ிைொிடம் பேசவும்



உள்ளூர் உயர்நிலைப் ேள்ளிகள், கல்லூொிகள் ைற்றும் ேல்கலைக்கைகங்கள்
பேொன்றவற்றுக்கொை ஒரு லகப்ேிர ி அல்ைது ைின்ைணு ே ிவுகலள (அவர்களின்
இலைய ளத் ில் இடுவ ற்பகொ அல்ைது பநொில் வைங்குவ ற்பகொ) உருவொக்கவும்

ஒரு ஆ ரவுப் ேைியொளலர பநர்கொைல் தசய்து ேைியைர்த் ல்
நீங்கள் வைொங்கும் பவலைலயப் ேற்றி பைலும் அறிந்துதகொள்வ ற்கு நேர்கள் உங்கலள
அலைப்ேொர்கள். நீங்கள் பகட்க விரும்பும் பகள்விகலளப் ேற்றி பயொசிப்ேொ ற்கு சிறிது
பநரம் தசைவைிக்கவும்.

த ொலைபேசி பநர்கொைல்


ஒன்றுக்கு பைற்ேட்ட ேைியொளர்களுடன் பேசவும்



உங்கலளப் பேொை நீங்கள் ப டும் குைொ ிசயங்கள் அந் நேொிடம் இருந் ொல்



ைைப்ேொங்குகள், இலசவிைக்கம், பநர்லை ைற்றும் உற்சொகம் ஆகியவற்லறக்
கவைிக்கவும்



பநருக்கு பநர் சந் ிப்ே ற்கொக இரண்டு அல்ைது மூன்று விண்ைப்ே ொரர்கலளத்
ப ர்வுதசய்யவும்



இறு ியொக ஒருவலரத் ப ர்வுதசய்யும்பேொது உங்கள் உைர்வுகலளயும் நம்புங்கள்



ேரொைொிப்புக்கு உள்ளொகும் நேலரயும் நீங்கள் சந் ிப்ேில் கைந்துதகொள்ளும்ேடி
தசய்யைொம்

ைிப்ேட்ட பநர்கொைல்


மு ல் சந் ிப்பு: சொத் ியைொை இலடஓய்வுப் ேைியொளர்கலள ஒரு கொஃேி ஷொப்
பேொன்ற ஒரு தேொது இடத் ில் பநொில் சந் ிப்ே ற்கு அலைப்பு விடுக்கைொம். உங்கள்
குடும்ே உறுப்ேிைருடன் ேைியொற்றுவ ற்கு இந் நேர் தேொருத் ைொைவரொக
இருப்ேொரொ என்ேல க் கண்டுேிடிக்க இது உங்களுக்கு பநரைளிக்கும்.
-

உங்கள் பகள்விகளுக்கு அவர்கள் எவ்வொறு ே ிைளிக்கிறொர்கள்?

-

அந் நேர் உண்லையொைவரொகவும் இலசவிைக்கம் தகொண்டவரொகவும்
உள்ளொர் என்று உங்களுக்குத் ப ொன்றுகிற ொ?
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-

அந் நேர் ைக்களுடன் நன்றொக உலரயொடுகிறொர?

-

ேரொைொிப்புக்கு உள்ளொகும் நேலரயும் நீங்கள் சந் ிப்ேில் கைந்துதகொள்ளும்ேடி
தசய்யைொம்



இரண்டொவது சந் ிப்பு: ேைியொளர்கள் ஓய்தவடுக்கும் இடத் ில் சொத் ியைொை
ேைியொளர்கலள நீங்கள் சந் ித்து, அவர்கலளக் குறித்து நன்றொக அறிந்துதகொள்ள
பநரம் தசைவைிக்கைொம் (உ-ம் வீடு, சமூக லையம், நிகழ்ச்சி, மு லியை)
-

சந் ிப்புக்கொை பகள்விகளின் ஒரு ேட்டியலை உருவொக்கிக்தகொள்ளவும்

-

அவர்களின் ற்குறிப்பு ைற்றும் ேொிந்துலரகளின் ஒரு நகலைக் தகொண்டுவரும்ேடி
பகட்டுக்தகொள்ளவும்

-

பகள்விகலளக் பகட்டு அந் நேர் எவ்வொறு எ ிர்விலையொற்றுகிறொர் என்ேல க்
கவைிக்கவும்

-

ேரொைொிப்புக்கு உள்ளொக பவண்டிய நேலரயும் சந் ிப்ேில் ஈடுேடுத் வும், ேின்ைர்
அவர்களின் தசௌகர்யைொை நிலை அல்ைது எ ிர்விலைலயக் கவைித்து,
அவர்களின் கருத்துக்கு தசவிைடுக்கவும்.

-

உங்கள் உைர்வுகலளயும் கூட நம்புங்கள்

விண்ைப்ே ொரர்களிடம் பகட்க பவண்டிய பகள்விகள்


இந் பவலைலயக் குறித்து நீங்கள் எவ்வொறு பகள்விப்ேட்டீர்கள்?



நீங்கள் ஏன் இந் பவலையில் ஆர்வம் கொட்டுகிறீர்கள்?



குலறேொடுகளுடன் கூடிய குைந்ல கள் அல்ைது நேர்களுடைொை உங்களின் முந்ல ய
பவலை அனுேவத்ல ப் ேற்றி கூறுங்கள்.



இந் பவலையொைது உங்கள் அனுேவங்கள் ைற்றும் ிறன்களுடன் தேொருந்துகிறது
என்று நீங்கள் எவ்வொறு எண்ணுகிறீர்கள்?



நீங்கள் எப்பேொது கிலடக்கப் தேறுகின்றீர்கள்?



உங்களுக்குக் கொர் ஓட்டத் த ொியுைொ? உங்களிடம் கொர் உள்ள ொ? உங்களிடம்
கொப்பீட்டுப் ேொதுகொப்பு உள்ள ொ? ஆம் எைில், உங்களிடம் எந் வலகயொை கொப்பீட்டுப்
ேொதுகொப்பு உள்ளது?



ஒரு கொவல்துலற ேொிபசொ லைக்கு உள்ளொக நீங்கள் விரும்புகிறீர்களொ?



____ ைொ ங்கள் எங்களுடன் ேைியொற்றுவ ொக நீங்கள் உறு ியளிக்க முடியுைொ?



இது ொன் ஊ ிய வரம்பு. ஒரு ைைிபநரத்துக்கு _____ டொைர்கள் என்ேது ஏற்கத் க்க ொ?
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நீங்கள் எைக்கு இரு ைிப்ேட்ட அல்ைது பவலை ேொிந்துலரகலள வைங்க இயலுைொ?



நீங்கள் என்ைிடபைொ அல்ைது என் குடும்ே உறுப்ேிைொிடபைொ பகட்க பவண்டிய
பகள்விகள் ஏப னும் உள்ள ொ?

ேைியொளருடன் பேச பவண்டியுள்ள விஷயங்கள்


உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைொின் வொழ்க்லக ைற்றும் தசயல்ேொடுகள்



உங்கள் குடும்ேம், ேைக்க வைக்கங்கள் ைற்றும் கொை அட்டவலைகள் ேற்றிய
கவல்கள்



உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைர் ைற்றும் ேைியொளர் ஒன்றிலைந்து தசய்ய பவண்டும்
என்று நீங்கள் விரும்புகின்ற சொத் ியமுள்ள தசயல்ேொடுகள்



உங்கள் சமூகம் குறித் த் கவல்கள்



"இது நிகழ்ந் ொல் என்ை தசய்வது?" பேொன்ற சூழ்நிலைகலளக் லகயொள்வது எப்ேடி



குலறேொடுடன் கூடிய ஒரு குைந்ல அல்ைது ே ின்ைர் வய ிைருக்கு ஆ ரவளிப்ேது
எப்ேடி என்ே ன் ைீது ேைியொளருக்குப் ேயிற்சி



அவர்களின் ஊ ியம் ைற்றும் ஊ ிய அட்டவலை



ேைியொளொின் ேங்களிப்பு, பவலை த ொடங்குகிற ைற்றும் நிலறவலடயும் பநரங்கள்
ைற்றும் ஊ ியம் ஆகியவற்லற விவொிக்கும் ஒப்ேந் ம்



உள்ளடக்கப்ேடும் தசைவுகள்: உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருடன் பவலை
தசய்யும்பேொது உைவு, உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருடன் ேயைிக்கும்பேொது ேயைச்
தசைவுகள்

ேைியைர்த்துவ ற்கு சொியொை நேலரத் ப ர்வுதசய் ல்
ப ர்ந்த டுப்ே ற்கொக ேை நேர்கலள பநர்கொைல் தசய்வது நல்ைது. அலைத்து முக்கியத்
கவல்கலளயும் நீங்கள் ேொர்த் ேின்ைர் உங்கள் ப ர்லவ பைற்தகொள்ளவும்:


அந் ப் ேைியொளர் உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருக்கு சொியொை முலறயில்
தேொருந்துகிறொரொ?



அந் நேர் ேொர்ப்ே ற்கு எப்ேடி உள்ளொர்? அவர்கள் பவடிக்லகயொைவர்களொகவும்,
சுறுசுறுப்ேொைவர்களொகவும் ைை ிற்கிைியவர்களொகவும் உள்ளைரொ?



அவர்கள் உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைருடன் பவலைதசய்வ ற்குொிய ிறன்கலளக்
தகொண்டுள்ளைரொ?



அவர்கள் விலரவொகக் கற்கின்றொர்களொ?



அவர்கள் பவறுேொடுகலளப் புொிந்துதகொண்டு ஏற்றுக் தகொள்கிறொர்களொ?
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அவர்கள் தேொறுப்ேொைவர்களொக, நம்ேத் குந் வர்களொக, இலசவிைக்கம்
தகொண்டவர்களொக, நம்ேிக்லகக்குொியவர்களொக உள்ளொர்களொ?



உங்களுக்குத் ப லவப்ேடும்பேொது அந் அந் நேரொல் பவலை தசய்ய முடியுைொ?

ேொதுகொப்பு விருப்ேத் ப ர்வுகளொக, ைற்ற விண்ைப்ே ொரர்களிடம் உங்களுக்குத்
ப லவப்ேட்டொல் அவர்கலள அலைக்க முடியுைொ என்று பகட்கவும்.

ஒரு ஆ ரவுப் ேைியொளருக்குப் ேயிற்சியளித் ல்
ேரொைொிப்புக்கு உள்ளொகும் ஒரு குைந்ல அல்ைது ே ின்ைர் வய ிைர் தேருமூலள வொ ம்,
வளர்ச்சிக் குலறேொடு, மூலளக் கொயம் அல்ைது ஆட்டிஸம் ஸ்தேக்ட்ரம் பநொய் பேொன்ற
ஒரு குலறேொட்டுடன் இருக்கைொம். ஒரு குலறேொட்டுடன் கூடிய ஒவ்தவொரு நேர்களும்
தவவ்பவறு முலறயில் த ொடர்புதகொள்கிறொர்கள், கற்கிறொர்கள் ைற்றும் புொிந்து
தகொள்கிறொர்கள். அவர்கள் பவறு விருப்ேங்கலளயும் கூட தகொண்டிருக்கைொம். உங்கள்
குடும்ே உறுப்ேிைலர ைிகச்சிறந் வைியில் ஆ ொிப்ேது எப்ேடி என்ேல க் குறித்து ஓர்
ஆ ரவுப் ேைியொளருக்கு இன்னும் த ொியொைல் இருக்கைொம், ஆைொல் நீங்கள்
அவர்களுக்கு அல க் கற்ேிக்க முடியும்!

கவல்கலளப் ேகிர்ந்துதகொள்ளு ல்


உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைலரக் குறித்து ைிகவும் முக்கியைொைது என்ை என்ேல ப்
ேைியொளர் புொிந்து தகொள்வ ற்கு உ வுவ ற்கு ஒரு 'என்லைப் ேற்றிய
அலைத்தும்' புத் கம், இன்ஃபேொகிரொஃேிக் அல்ைது ஸ்லைடுபஷொ பேொன்றவற்லற
உருவொக்கவும்
-

‘என்லைப் ேற்றிய அலைத்தும்’ புத் கங்கள், இன்ஃபேொகிரொஃேிக்ஸ் அல்ைது
ஸ்லைடுபஷொக்கள் பேொன்றவற்றின் உ ொரைங்கள் உங்களுக்குத்



ப லவப்ேட்டொல், யவுதசய்து இந் ைின்ைஞ்சலைத் த ொடர்பு தகொள்ளவும்
resourcecentre@hollandbloorview.ca
குடும்ேச் தசயல்ேொடுகள் ைற்றும் வளங்களில் எவ்வொறு ஈடுேட்டிருப்ேது என்ே ில்
ேைியொளலர உள்ளடக்கி அவருக்குக் கொண்ேிக்கவும்



ஒருவருக்தகொருவர் த ொடர்பு தகொள்வ ற்கொை வைிகலளக் குறித்துக் பகட்டு
ஒப்புக்தகொள்ளவும் - பநொில் த ொடர்பு தகொள்வ ொ, த ொலைபேசி, சமூக ஊடகம்
அல்ைது ைின்ைஞ்சல் மூைைொகத் த ொடர்பு தகொள்வ ொ என்ேல க் குறித்து.



இலவ உள்ளிட்ட உங்கள் குடும்ே உறுப்ேிைலரப் ேற்றிய கவல்கலளப் ேகிரவும்:
-

விருப்பு தவறுப்புகள் ைற்றும் ேைக்க வைக்கங்கள்
8
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-

சுகொ ொரம், ேொதுகொப்பு அல்ைது ைருத்துவத் கவல்கள், சிகிச்லச
தசயல் ிட்டங்கள்

-

உேகரைம் அல்ைது ஆ ரவுகள்



ஆ ரவுப் ேைியொளருக்கொை ேயிற்சியொளரொக இருந்து பகள்விகலள ஊக்குவிக்கவும்



சமூக இலைப்புகள் ைற்றும் வளங்கள் த ொடர்ேொை கவல்கலளப் ேகிரவும்

உங்கள் இலடஓய்வு ேைியொளலர ஆ ொித் ல்


உங்கள் ேைியொளருடன் த ளிவொை முலறயிலும் நீங்கள் இருவரும்
ஒப்புக்தகொண்ட வைியிலும் த ொடர்புதகொள்ளவும்



நீங்கள் எவ்வளவு ஊ ியம் தசலுத்துகிறீர்கள் என்ே ில் உங்கள் ேைியொளர்
தசௌகர்யைொக உள்ளொர் என்ேல உறு ிதசய்யவும்



ேைியொளொின் ிறன்கலள அங்கீகொிக்கவும்



ஆ ரவுப் ேைியொளொிடம் அவர்களின் அன்லறய ிை அனுேவத்ல க் குறித்துக்
பகட்ே ன் மூைம் அன்லறய ேைிமுலறலய நிலறவுதசய்யவும்
-

ஏப னும் ேிரச்சலைகலளக் கடந்து தசல்ைவும் ீர்வுகலளக் கொை உ வவும்
தசய்யுங்கள்

-

ேைியொளொிடம் சொிேொர்த்து அவர்கள் ஏப னும் பகட்க விரும்புகின்றைரொ
என்ேல க் பகட்கவும்

-

தவற்றிகலளக் குறித்துக் பகட்கவும்: அவர்கள் உங்கள் குடும்ே
உறுப்ேிைருக்கு பு ி ொக எல பயனும் கற்ேித்துள்ளைரொ?

-

நீங்கள் கவைித்துள்ள ஏப னும் பநர்ைலறயொை தசயலைக் குறித்து சிை
ேின்னூட்டத்ல வைங்கவும்



ஒவ்தவொரு சிை ைொ ங்களுக்கும் ஆ ரவுப் ேைியொளொின் அனுேவத்ல ைீளொய்வு
தசய்வ ற்கொை வொய்ப்லே வைங்கவும்
-

அவர்கள் ஏப னும் கற்றுக்தகொள்ள விரும்புகிறொர்களொ என்ேல க் பகட்கவும்

-

அவர்களுக்கு ஏப னும் உ வி ப லவப்ேடுகிற ொ என்ேல யும் உங்களொல்
அவர்களுக்கு எவ்வொறு உ வமுடியும் என்ேல யும் பகட்கவும்

-

பு ிய தசயல்ேொடுகளுக்கொை பயொசலைகள் அவர்களிடத்து உள்ள ொ
என்ேல க் பகட்கவும்

கலடசியொக நவம்ேர் 2019-இல் ஒரு குடும்ே ஆ ரவு சிறப்பு நிபுைர் ைற்றும் ஒரு குடும்ே
வைிகொட்டி ஆகிபயொரொல் புதுப்ேிக்கப்ேட்டது
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