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ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
ம:./வமைன 

 
கைடசியாக. தி:.திய/ ஜூைல 2018 

 
 
இBத7 ப8Cயைல ஹாலB/ 7EFவGH இைணயதள.தி( ெபறலாK 

www.hollandbloorview.ca/ClientFamilyResources/FamilyResourceCentre 
 
ஆ()ச+ ,ெப.(ர+ ேகாளா1 எ6றா8 எ6ன? 

ஆ8CசK Mெப,8ரK ேகாளாN (ASD) பாதி.த OழBைதகP மQற OழBைதகRட0 
உைரயாTவதQOK, தUகைளV WQறிXPள உலக.ைத7 YZB/ெகாPவதQOK 

சிரம7பTகிறாFகP. அவFகRைடய \ைள வளFVசியG( ஏQபTK மாQறUகள^0 காரணமாக 
இ/ நிக`கிற/. 

ASD பாதி7Y,OPளான சில OழBைதகP அவF நிைன,கி0ற, உணFகி0ற அ(ல/ 
வG:KYகி0ற வGஷயUகைளV ெசா(வதQOZய வாF.ைதகைள7 பய0பT./வதQO 
சிரம7படலாK. மQறவFகR,O7 ேபWவ/ எள^தாக இ:,கலாK, ஆனா( மQறவFகRட0 
வGைளயாTவதQO அ(ல/ த0 வயெதா.தவ:ட0 ஒ: உைரயாடைல. ெதாடUOவதQO 

அவFகP சிரம7படலாK. ASD பாதி.த சில OழBைதகP மிகcK d:ணFc ெகா%டவFகளாக 
இ:,கிறாFகP: வழ,கமான ஒலிகP அ(ல/ ச8ைடயG0 eன^ பTவ/ dட அவFகைள 
நிைலOைலயV ெசfய,dTK. சில:,O Yல0கைள எள^தி( உணFவதQO அதிக உPள gT 

ேதைவ7பTகிற/. ASD பாதி.த OழBைதகP இய,கUகP அ(ல/ ெசாQகைள ம h%TK 
ம h%TK ெசfய,dTK, த gவGரமான ஆFவK ெகா%டவFகளாகcK வழ,கமான 

நைட1ைறையXK ஒ2UO1ைறையXK வG:KYபவFகளாகcK இ:,கலாK. 

OழBைதகP மிதமான/ 1த( கTைமயான/ வைரயGலான பGரVசைனகைள, 
ெகா%C:,கலாK எ0பதா( ‘Mெப,8ரK’ எ0ற வாF.ைத பய0பT.த7பTகிற/. ASD பாதி.த 
ஒiெவா: OழBைதXK தன^./வமானதாகcK, கால7ேபா,கி( மாற,dCய ேவNப8ட 

பலUகைளXK சவா(கைளXK ெகா%டதாகcK இ:,கிற/. 

ஆ6ைல6 தகவ8 

 
Autism Ontario  
ெதாைலேபசி: 416-246-9592 ந g8C7Y 236    

இைணயதளK: www.autismontario.com (Toronto Chapter) 
இBத இைணயதளK ஏஎMC மQNK வளUகைள7 பQறிய தகவ(கைள வழUOகிற/ மQNK 
ெடார%ேடாவG( ெபQேறாF ஆதரcகைளXK நிக`VசிகைளXK வழUOகிற/.  

 
Autism Speaks 
இைணயதளK: www.autismspeaks.org  

இBத இைணயதளK ‘100 நாP க:வG.ெதாO7Y’ மQNK ‘பய0பT.த7பTK நட.ைத7 பO7பாfc’ 
உPள^8ட ப(ேவN தைல7YகP Oறி./ தகவ( க:வG. ெதாO7Yகைள வழUOகிற/. 
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=ழ?ைதக4 உட8நல+ பBறி (ேநாDBற =ழ?ைதக4 மFGHவமைன) 
இைணயதளK: www.aboutkidshealth.ca (’உட(நலK A-Z’-,OV ெச(க) 

ஆ8CசK Mெப,8ரK ேகாளாN பQறி. ெதZB/ெகா%T அT.த நடவC,ைககR,O. தி8டமிட. 
ெதாடUகcK. 

  
ஓ%டாJேயாவL6 ஆ,பMகM ச3க+ 
ெதாைலேபசி: 416-651-4037 

இைணயதளK: www.aspergers.ca 
இBத 1கைம ஆMபFகF ேநாயா( பாதி,க7ப8ட OTKபUகR,OK வய/வBதவFகR,OK தகவ(கP 

வழUOகிற/. 
 
Connectability 
இைணயதளK: www.connectability.ca 

இBத இைணயதளK ஏஎMC உPள^8ட ப(ேவN சிற7Y. ேதைவகP Oறி./ ெபQேறாFகP, OழBைதகP 
மQNK இைளஞFகR,கான தகவ(கைள வழUOகிற/.   இBத. தகவலி( ப(ேவN ெமாழிகள^( க(வG 

வ gCேயா,கP மQNK இலவச பதிவGற,கK ெசfய.த,க வGஷுவ(கP இடKெபQNPளன.  
 
=ழ?ைத மB1+ இைளஞM ேசைவக4 அைமQசக+ – ‘ஆ()ச+ ெபBேறாJ6 வள. 
கFவLGெதா=RS’ 
இைணயதளK: www.children.gov.on.ca  
இBத, க:வG.ெதாO7Y ஏஎMC பாதி.த தன^நபFகR,O ஆதரவள^7ப/ ெதாடFபான ப(ேவN 
ஆதாரUகைள வழUOகிற/. 

 
சMேர பLேள, ைமய+ – ‘சTதாய வள. ைகேயU’ 
இைணயதளK: www.surreyplace.on.ca  
இBத, ைகேயT ெடாரா%ேடாவG( உPள ஏஎMC பாதி.த தன^நபFகR,O ஆதரவள^,கி0ற 1கைமகP 
மQNK தி8டUகைள7 ப8CயலிTகிற/. 

 
ேபர%(S., SGதக நிைலய+ 
ெதாைலேபசி: 416-537-8334  
இைணயதளK: www.parentbooks.ca   

இBத7 Y.தக நிைலயK சிற7Y. ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதகைள வளF7ப/ பQறிய பல வைகயான 
Y.தகUகைளXK CவGC-,கைளXK ெகா%TPள/.  
 
சTதாய+ சாM?த Tகைமக4 – ஆ()ச+ ,ெப.(ர+ ேகாளா1 
 
ெஜன Wவா ஆ()ச ைமய+  
ெதாைலேபசி: 416-322-7877  

இைணயதளK: www.autism.net  
இBத 1கைம ெபQேறாF க(வG7 பயGலரUOகP, ெபQேறாF ஆதரc, O2,கP, ச\க. திற0கP மQNK 

இைடஓfc. தி8டUகP, ேகாைடகால 1காKகP, நடமாTK mலகK, நட.ைத சாFBத ஆேலாசைன 
ேபா0றவQைற வழUOகிற/.  
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ஓ%டாJேயா ஆ()ச+ தி(ட+ – (ெடாரா%ேடா ஆ()ச+ ேசைவக4)  
ெதாைலேபசி: 416-925-5141 ந g8C7Y 2289  

இைணயதளK: www.torontoautismservices.ca/ 
இBத 1கைம ஆ8CசK Mெப,8ரK பாதி.த OழBைதகR,கான (0 1த( 18 வய/ வைரXPள 

OழBைதகR,O) நட.ைத சாFBத தைலய n8T. தி8டUகR,கான தன^7ப8ட மதி7ப n8ைட வழUOகிற/. 
பய0பT.த7ப8ட நட.ைத7 பO7பாfைவ7 (ABA) பய0பT./வத0 வாயGலாக திற0கைள, க8டைம,க 

உதcவதQO ேசைவகP O2,களாக /  
தன^நபFகளாக வழUக7படலாK. தகவ(ெதாடFY, நட.ைத ேமலா%ைம மQNK உணFVசி சாFBத 

க8T7பாT, மQNK ச\க மQNK அ0றாட வா`,ைக. திற0கள^( O2,கP கவனK ெசp.தலாK.  
***Sதிய ஓ%டாJேயா ஆ()ச+ தி(ட+ பBறிய ெபாHவான வLசாJRSகைள  
416-327-6790 எ6ற எ%ணL8 ேநர)யாக =ழ?ைதக4 மB1+ இைளேயாM  
ேசைவகY.கான அைமQசகGைதG ெதாடMSெகா%U ேக(கலா+ அ8லH 
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/autism/index.aspx#  எ0ற அவFகRைடய 

இைணயதள.ைத7 பாFைவயGடலாK. 
 
ெகMJ பLேள, ஆ()ச+ ேசைவக4 (ெடாரா%ேடா பLரா?திய+) 
ெதாைலேபசி: 416-537-2000  
இைணயதளK: www.kerrysplace.org   

இBத 1கைம OTKப வள ைமயK மQNK ெபQேறாF ஆேலாசைன, பதி0ப:வ ச\க. திற0 O2,கP, 
இைச, O2,கP, ந gVச( தி8டUகP ேபா0றவQைற வழUOகிற/. 

 
ெதாட.கநிைலG தைலய Z(UQ ேசைவக4  
 
ெதாட.கநிைலG திற6க4 (T6னதாக T6பFவRப4ள[ ேபQ\ மB1+ ெமாழிG தி(ட+ என 
அைழ.கRப(டH) 
இைணயதளK: www.toronto.ca (Go to ‘Community & People’, ‘Children, Youth & Parenting’, ‘Healthy Parenting,’ 

‘Speech and Language’) 
ெதாைலேபசி: 416-338-8255  

இBத 1கைம பPள^ வய/ வைரXPள OழBைதகR,கான ேபVW மQNK ெமாழிV சிகிVைசV ேசைவகைள 
வழUOகிற/.  
 
சMேர பLேள, ைமய+ 
ெதாைலேபசி: 416-925-5141  

இைணயதளK: www.surreyplace.on.ca  
இBத 1கைம தUகRைடய மழைல7ப:வ மQNK ெதாட,கநிைல, OழBைத7ப:வ. தி8டK வாயGலாக 
பராமZ7பாள:,OK OழBைத,OK இைடயGலான ெதாடFYகைளXK OழBைத வளFVசிையXK 

ேமKபT./கிற/.  
 

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital  
ெதாைலேபசி: 416-782-1105 

இBத 1கைம மழைல வளFVசிV ேசைவகP வாயGலாக இ(லK சாFBத வளFVசி. தி8டமிட( ஆதரைவ 
வழUOகிற/. இBதV ேசைவ தின7பராமZ7Y அ(ல/ பPள^யG( ேசF,க7படாத OழBைதகR,காக. 
தி8டமிட7ப8TPள/.  
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ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
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]Bறா%U மழைல மB1+ =ழ?ைத ைமய+ – ெதாட.கநிைலG தைலய Z(UG தி(ட+ 
ெதாைலேபசி: 416-935-0200 ந g8C7Y 246 

இைணயதளK: www.cicc.ca  
இBத 1கைம தUகRைடய இ(லK சாFBத ெதாட,கநிைல. தைலய n8T. தி8டK வாயGலாக 

பராமZ7பாள:,OK OழBைத,OK இைடயGலான ெதாடFYகைளXK OழBைத வளFVசிையXK 
ேமKபT./கிற/.  இBதV ேசைவ தின7பராமZ7Y அ(ல/ பPள^யG( ேசF,க7படாத OழBைதகR,காக. 
தி8டமிட7ப8TPள/.  

 
ஏMலிஆ6 =ழ?ைத மB1+ =U+ப ைமய3க4 
தBெசயலான மB1+ பதி_ெச`த தி(ட3க4 
இைணயதளK: www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre  
இBத ைமயUகP வGைளயா8T சாFBத கQற( தி8டUகைள வழUOகி0றன, இத0 1,கிய இல,O 

ெபQேறா:,OK OழBைத,OK இைடயGலான ெதாடFYகP வாயGலாக சிற7பான OழBைத வளFVசிைய 
வழUOவதாOK. 

தி(ட3கைளR பBறி நா+ ெதJ?Hெகா4ளலா+. 
ெதாைலேபசி: 416-920-6543 
சில ைமயUகP வளFVசி. தாமத.தா( பாதி,க7ப8ட OழBைதகR,கான ெபQேறாF-OழBைத ச\க 

வGைளயா8T, O2ைவ வழUOகி0றன.  
 

ெடாரா%ேடா ெபாH \காதார+ – ஆேரா.கியமான மழைலக4, ஆேரா.கியமான =ழ?ைதக4 
தி(ட+ 
ெதாைலேபசி: 416-338-7600 
இைணயதளK: www.toronto.ca (’ச1தாயK மQNK ம,கP’, ‘OழBைதகP, இைளேயாF மQNK 

OழBைதவளF7Y’, ’கF7பK மQNK OழBைதவளF7Y’, ‘ஆேரா,கியமான கF7பK’, ‘கF7ப.தி0ேபா/’, 
’OழBைதவளF7Y. தி8டUகP’ எ0பதQOV ெச(க) 
இBத. தி8டK OழBைத வளFVசி,O ஆதரவள^,கி0ற ஒ: ெசவGலியF மQNK / அ(ல/ இ(ல7 

பாFைவயாளைர வழUOகிற/. 
 
ப4ள[ 
 
T.கியQ ெசாBக4 
அைடயாள+, ேசM.ைக மB1+ மதிRபா`_. =a (ஐபLஆMசி) 
ஐபGஆFசி எ0ப/ OைறBதப8சK \0N நபFகைள, ெகா%ட ஒ: O2 ஆOK, அவFகள^( ஒ:வF 

வாZய.தி0 1த(வராக அ(ல/ ேமQபாFைவ அதிகாZயாக இ:,க ேவ%TK. IPRC ஆன/ உUகP 
OழBைத அசாதாரண, OழBைதயாக, க:த7பட ேவ%Tமா இ(ைலயா எ0பைத 1Cc ெசfகிற/, 

உUகP OழBைதயG0 அசாதாரண.த0ைம,OZய பOதிகைள, க%டறிகிற/, மQNK ஒ: ெபா:.தமான 
ேசF,ைக,O7 பZB/ைர,கிற/. IPRC d8டUகP OைறBதப8சK ஒ: பPள^யா%T,O ஒ: 1ைற 

நைடெபNகி0றன. d8ட./,O ஏQபாT ெசfXமாN ெபQேறாFகP தUகP OழBைதயG0 1த(வZடK 
ேக8T,ெகாPளலாK, மQNK பUேகQக வ:மாN அவFகP ஊ,OவG,க7பTகிறாFகP. 
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150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 
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ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
ம:./வமைன 

சிறRS. க8வLG தி(ட+ வசிRபLட மB1+ மதிRபா`_. =a (SEPRC) 
SEPRC எ0ப/ ஜூன^யF மழைலயF பPள^யG( eைழவதQO 10பாகV சBதி,கி0ற பPள^7 பணGயாளFகP 

O2 ஆOK. OழBைதகP பPள^,OV ெச(ல. ெதாடUகிய 1த( நாள^லி:Bேத அவFகRைடய 
ேதைவகP sF.தி ெசfய7பTK ஒ: tழலி( அவFகP இ:7பைத உNதி ெசfய, எMஇபGஆFசி ஒ: 

த gவGரமான ஆதரவள^,OK சிற7Y, க(வG. தி8ட.தி( ேசFவதQகான பZB/ைரைய வழUOK, இதி( 
அBத மாணவF 1ைறயான அைடயாளK, ேசF,ைக மQNK மதி7பாfc, O2V ெசய(1ைற (IPRC) 

நைடெபNK வைர கலB/ெகாPவாF. 
 

தன[Rப(ட க8வLG தி(ட+ (IEP) 
அசாதாரன, OழBைதகP என, க%டறிய7ப8ட OழBைதகP ெபQேறாFகRட0 கலBதாேலாசி,க7ப8T 
உ:வா,க7ப8ட ஒ: IEP-ைய7 ெபNகிறாFகP. அ/ உPளட,Oவ/: Oறி7பான க(வG சாFBத 

எதிFபாF7YகP, சிற7Y, க(வG. தி8டK மQNK ெபற7ப8ட ேசைவகள^0 ஒ: W:,க,Oறி7Y. 
 
பயc4ள இைணயதள3க4 
க8வL அைமQசக+ – www.edu.gov.on.ca (’ெபQேறாFகP’, ‘சிற7Y, க(வG’-,OV ெச(க) 

School Advocacy - www.schooladvocacy.ca  
 
=ழ?ைதR பராமJRS 
 
ெடாரா%ேடா =ழ?ைதகள[6 ேசைவக4 
=ழ?ைதR பராமJRைப. க%டறிய_+ 
ெதாைலேபசி: 416-338-8888 

இைணயதளK: www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/ 
உUகP ச1தாய.தி( ஒ: ெடாரா%ேடா ஒ2Uகைம,க7ப8ட OழBைத7பராமZ7Y நகர.ைத, 
க%டறியcK. 

சிறRSG ேதைவகைள. ெகா%ட =ழ?ைதகY.கான ேசைவக4 
இைணயதளK: www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/ 

ஒ: OழBைத நகர ஒ2Uகைம7Y, OழBைத7பராமZ7பG( பதிc ெசfய7ப8C:Bதா(, சிற7Y. 
ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதகR,கான ேசைவகR,O ஆதரவள^7ப/ Oறி./ OழBைத7 பராமZ7Y7 
பணGயாள:,O வழிகா8TவதQO ஒ: வள ஆேலாசகF கிைட,கலாK. இBதV ேசைவ பQறி OழBைத7 

பராமZ7Y ஆேலாசகZடK ேபசcK. 
=ழ?ைதR பராமJRS. க(டணGH.கான உதவLGெதாைக 
இைணயதளK: www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/ 

தOதிXPள OTKபUகR,O உZமK ெபQற OழBைதயG0 பராமZ7YV ெசலc,O உதவ மான^யK 
வழUக7படலாK. சிற7Y. ேதைவ ெகா%TPள ெபQேறாFகP மQNK / அ(ல/ OழBைதகP க8டண 

மான^யK ெபNவதQOZய தOதிைய7 ெபறலாK மQNK எ2./7sFவ ஆவணUகP ேதைவ7படலாK. 
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ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
ம:./வமைன 

ெபாaHேபா.=G தி(ட3க4 
 
ெடாரா%ேடா d3கா.க4 மB1+ ெபாaHேபா.= 
தி(ட+ பBறிய தகவ8 மB1+ பதி_ 
இைணயதளK: www.toronto.ca/parks  

ெடாெரா%ேடா நகF வ:டK 12வ/K ெபா2/ேபா,O. தி8டUகைளXK 1காKகைளXK 
வழUOகிற/. ஆ0ைல0 வாயGலாகேவா, ேபா0 \லK அ(ல/ உPEF ச1தாய ைமயK 

வாயGலாகேவா பதிc ெசfய7பTகிற/. சில OTKபUகR,O ‘வரேவQY, ெகாPைக’ வாயGலாக 
நிதிXதவGXK கிைட,கிற/. 
ஏBகRப(ட மB1+ ஒF3கிைண?த ேசைவக4 
இைணயதளK: www.toronto.ca/parks/accessibility/index.htm   
ெதாைலேபசி:  

வட,O யாF,: 416-395-6183 
ெடாரா%ேடா மQNK கிழ,O யாF,: 416-397-4923 

எ8ேடாபGேகா, / யாF,: 416-394-8746 
MகாFபேரா: 416-396-7760 
சிற7Y. ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதகR,கான dTத( ஆதரவGைன ஏQக7ப8ட மQNK 

ஒ:UகிைணBத ேசைவகP வழUகலாK.  
 
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
இைச மB1+ கைலG தி(ட3க4 
ெதாைலேபசி: 416-425-6220 ந g8C7Y 3317 
இைணயதளK: www.hollandbloorview.ca/musicandarts  
சிற7Y. ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதகR,காக இைச, கா8சி மQNK நிக`./, கைலகP 

தி8டUகைள வழUOகிற/.  
ந WQச8 

ெதாைலேபசி: 416-425-6220 ந g8C7Y 3539 
இைணயதளK: www.hollandbloorview.ca/swim  

உடQOைறயா( பாதி,க7ப8ட ந gVச( வ gரFகP மQNK அவFகRைடய OTKபUகR,காக பலவைகயான 
ந gVச( தி8டUகைள வழUOகிற/. 
சTதாய ,ேநாெஸல6 அைற 

ெதாைலேபசி: ெப( ஆபேர8டைர7 ெபற 1-800-855-0511 ஐ அைழ,கcK. உடனCயாக  
416-422-7049 வழUகcK 
இைணயதளK: www.hollandbloorview.ca/snoezelen  

இைச, ைல8CU வGைளcகP, ெம0ைமயான அதிFcகP மQNK Yல0 உணFVசிகP ஆகியவQNட0 
dCய ஒ: தன^./வமான Yல0 சாFBத அuபவK. 

 
Variety Village 
ெதாைலேபசி: 416-699-7167 
இைணயதளK: www.varietyvillage.ca  

இBத7 ெபா2/ேபா,O வசதி ஆ%T 12வ/K ெபா2/ேபா,O நிக`VசிகைளXK 1காKகைளXK 
வழUOகிற/. 
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150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 
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ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
ம:./வமைன 

ெபாaHேபா.= வழிகா() மB1+ ெபாaHேபா.= நிதியள[RS வழிகா()ைய உ4ளட.=கிறH 
https://hollandbloorview.ca/clientfamilyresources/familyresourcecentre/fun 
 
தன[யாM ேசைவக4 ேகாRபக+ 
 
ABACUS 
இைணயதளK: www.abacuslist.ca  
பய0பT.த7ப8ட நட.ைத7 பO7பாfc (ஏபGஏ) பQறிய தகவ(கைளXK, ஏபGஏ வழUOநFகள^0 

ப8CயைலXK வழUOகிற/. 
 
ஓ%டாJேயாவL6 ெதாழி8TைறQ சிகிQைசயாளMக4 க8gJ 
ெதாைலேபசி: 416-214-1173 
இைணயதளK: www.coto.org  

ஒ: ஒ2Uகைம,க7ப8ட, ெதாழி(1ைற, க(vZயG0 உN7பGனFகளாக உPள ெதாழி(1ைறV 
சிகிVைசயாளFகள^0 ப8Cயைல வழUOகிற/.  

 
ஒ%டாJேயா ேபQ\ மB1+ ெமாழிQ சிகிQைசயாளMக4 மB1+ ெசவLRSல வ8hநMக4 ச3க+ 
ெதாைலேபசி: 416-920-3676 
இைணயதளK: www.osla.on.ca  

ஒ: ஒ2Uகைம,க7ப8ட, ெதாழி(1ைற, க(vZயG0 உN7பGனFகளாக உPள ேபVW மQNK ெமாழிV 
சிகிVைசயாளFகள^0 ப8Cயைல வழUOகிற/.  

 
Spirale 
இைணயதளK: www.autismontario.com/spirale  
ASD-யா( பாதி,க7ப8ட நபFகRட0 இைணB/ ெசய(பTகி0ற ஒ2UOபT.த7ப8ட வ(pநFகள^0 

ப8Cயைல வழUOகிற/ 
 
Calypso 
இைணயதளK: www.autismontario.com/calypso  
ASD-யா( பாதி,க7ப8ட நபFகP மQNK இதர சிற7Y. ேதைவகP ெகா%டவFகR,கான 1காKகள^0 

ப8Cயைல வழUOகிற/. 
 
ெபBேறாM ஆதர_G தி(ட3க4 
 
Autism Ontario  
ெதாைலேபசி: 416-246-9592 ந g8C7Y 236 

இைணயதளK: www.autismontario.com/toronto  
இBத 1கைம மாதாBதிர ஆதரc, O2,கP, உPEF வளUகR,OK OTKப நிக`VசிகR,OK இைண7Y 

மQNK பயGலரUOகP ஆகியவQைற வழUOகிற/. 
 
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
ெதாைலேபசி: 416-425-6220 ந g8C7Y 6337 

இைணயதளK: www.hollandbloorview.ca  
இBத 1கைம ஏஎMC பாதி.த OழBைதகைள, ெகா%TPள ெபQேறாFகR,கான மாதாBதிர ெபQேறாF 
ஆதரc, O2,கைள வழUOகிற/. 
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Extend-A-Family 
ெதாைலேபசி: 416-484-1317 
இைணயதளK: www.extendafamily.ca 
இBத 1கைம இயலாைமயா( பாதி,க7ப8ட OழBைதகைள, ெகா%TPள OTKபUகR,OK 

அவFகRைடய ச1தாய.தி( உPள மQறவFகR,OK இைடேய உறcகைள உ:வா,க உதcகிற/. 
OTKப ஒ:Uகிைண7பாளFகP உPEF வளUகP, ந%பF வ8டாரUகP, வG:BதினF OTKபUகP மQNK 

OTKப ஆதரc, O2,கP ஆகியவQைற, ெகா%TPள OTKபUகRட0 ெதாடFYெகாPள 1CXK. 
 
ெஜன Wவா ஆ()ச ைமய+ 
ெதாைலேபசி: 416-322-7877 
இைணயதளK: www.autism.net  

இBத 1கைம மாதாBதிர ெபQேறாF ஆதரc, O2,கைளXK, மி0னwச( வாயGலாக 
ெபQேறாFகR,கிைடேய இைண7ைபXK வழUOகிற/. 

 
உ(கிi6 சTதாயQ ேசைவக4 – ெபBேறாM அ_(iQ தி(ட3க4 
ெதாைலேபசி: 416-645-6000 ந g8C7Y 1311 
இைணயதளK: www.woodgreen.com  

இBத 1கைம சிற7Y. ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதகைள, ெகா%TPள பராமZ7பாளFகR,O ஒ: 
இ(ல7 பாFைவயGட( தி8ட.ைத வழUOகிற/.  இ(ல7 பாFைவயாளFகP எ0ேபாF சிற7Y. 
ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதகைள, ெகா%TPள ெபQேறாFகP ஆவF. 

 
ஆதரc, O2,கள^0 மிக வGZவான ப8Cயைல. ெதZB/ெகாPள தயcெசf/ கென,டபGலி8C 

இைணயதள.ைத7 பாFைவயGடcK. www.connectability.ca  
 
ஆரா`Qசி 
 
ஆ()ச+ சிகிQைச ெந(ெவாM. (ஏ)எ6) 
ெதாைலேபசி: 416-925-5141 (ெடாரா%ேடா ஏCஎ0) 

இைணயதளK: www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network/  
இBத நிNவனK ஏஎMC பாதி.த OழBைதகP மQNK இைளேயா:,கான பராமZ7ைப 
ேமKபT./வதQகாக வட அெமZ,கா 12வ/K ெசய(பTகி0ற ம:./வFகP, ஆராfVசியாளFகP 

மQNK OTKபUகள^0 ஒ: பGைண7Y ஆOK. ெடாரா%ேடா ATN எ0ப/ ஹாலB/ 7EFவGH, சFேர 
பGேளM ெச0டF மQNK சி, கி8M ம:./வமைன ஆகியவQN,கிைடயGலான ஒ: d8T1யQசி 
ஆOK. ATN பதிவகK ASD-யா( பாதி,க7ப8TPளதாக Yதிதாக, க%டறிய7ப8ட OழBைதகP பQறிய 

ம:./வ. தகவ(கைளV ேசகZ,கிற/. 
 
ஆ()ச+ ஆரா`Qசி ைமய+  
இைணயதளK: http://research.hollandbloorview.ca/ResearchCentresLabs/AutismResearchCentre  

இBத ைமயK ஏஎMC பாதி.த OழBைதகP மQNK அவFகRைடய OTKபUகள^0 வGைளcகைளXK 
வா`,ைக. தர.ைதXK ேமKபT./வைத ேநா,கமாக, ெகா%ட Y/ைமயான ஆராfVசி. தி8டUகைள. 
ெதாடFB/ ந8./கிற/.  
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நிதிDதவL 
 
இயலாைம வJ. கட6 (DTC) 
ெதாைலேபசி: 1-800-959-8281  

இைணயதளK: www.cra-arc.gc.ca  
ஒ:வF ெசp./கி0ற வ:மான வZயG0 அளைவ, Oைற,க,dCய தி:7பG. தர இயலாத வZ, கட0. 

தOதிXPள OழBைதகP உட( சாFBத அ(ல/ மனK சாFBத ெசய(பாTகள^( கTைமயான மQNK 
ந g%டகால. தா,க.ைத, ெகா%C:,க ேவ%TK. ஒ:வF வ:மானK சாFBத OழBைத இயலாைம7 
பல0 ெபNவதQO. தOதிXைடயவராக இ:,கலாK. இBத7 பCவK ஒ: ம:./வZ0 உதவGXட0 

sF.தி ெசfய7பட ேவ%TK.  வG%ண7ப.ைத இைணயதள.திலி:B/ பதிவGற,கK ெசf/ெகாPளலாK.  
 
பதி_ெபBற இயலாைமQ ேசமிRSG தி(ட+ (ஆM)எ,பL)  
ெதாைலேபசி: 1-800-959-8281  

இைணயதளK: www.cra-arc.gc.ca  
ஒ: ஆFCஎMபG ஆன/ இயலாைமயா( பாதி,க7ப8ட ஒ: நபZ0 ந g%ட கால நிதி7 பா/கா7Y,காகV 
ேசமி7பதQO ெபQேறாFகR,OK மQறவFகR,OK உதcகிற/. ெபா/வாக, இயலாைம வZ, 

கடu,கான தOதிைய7 ெபQNPள மQNK கனடாவG( வசி,கி0ற 60 வய/,O8ப8ட எBத ஒ: நப:K 
ஒ: ஆFCஎMபG கண,ைக. ெதாடUகலாK. அBத நபF வய/வராதவராக இ:Bதா(, அவ:ைடய 

ெபQேறாF அ(ல/ ச8டxதியான பGரதிநிதி ஆFCஎMபG கண,ைக. ெதாடUகலாK. dTத( தகவ(கR,O 
உUகRைடய உPEF வUகியGடK ேக8கcK.  

 
கUைமயான இயலாைமகைள. ெகா%ட =ழ?ைதகY.கான உதவL (ஏசிஎ,))  
ெதாைலேபசி: 416-325-0500  
இைணயதளK: www.children.gov.on.ca  

சிற7Y. ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதைய7 ெபQறி:7பத0 காரணமாக ஏQபTK அசாதாரணV 
ெசலcகR,O உதcவதQகாக, ெசய(பட இயலாத 19 வய/,O8ப8ட இயலாைமயா( பாதி,க7ப8ட 
OழBைதகR,கான ஒ: மாதாBதிர உதவG.ெதாைக. இதQO வG%ண7பG,க (வZ,O 1Bைதய) ெமா.த 

வ:ட வ:மானK (ேதாராயமாக) $65,000 ,O, Oைறவாக இ:,க ேவ%TK. தOதிXைடயவராக 
இ:Bதா(, ஒ: ம:B/ மQNK ப( ம:./வ அ8ைட வழUக7பTகிற/. ஒ: வG%ண7ப7 பCவ.ைத, 

ேகா:வதQO ஒ:வF அைழ,கலாK.  
 
 

இ8லGதி8 சிறRSQ ேசைவக4 (எ,எ,ஏெஹQ)  
ெதாைலேபசி: 416-325-0500  
இைணயதளK: www.children.gov.on.ca   

19 வய/,O8ப8ட சிற7Y. ேதைவகைள, ெகா%ட OழBைதகR,காக OTKப நிவாரணK மQNK 
தன^7ப8ட வளFVசி,காக ஒ/,க7பTகி0ற வ:டாBதிர உதவG.ெதாைக. இதQO வ:மான, 

க8T7பாTகP எ/cK இ(ைல மQNK இதQகான வG%ண7ப.ைத இைணயதள.திலி:B/ பதிவGற,கK 
ெசf/ெகாPளலாK. 
 



10 
 

 
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 
T 416 425 6220   T 800 363 2440   F 416 425 6591 www.hollandbloorview.ca 
 
ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
ம:./வமைன 

ஈ,டM ச8ீ, ஓ%டாJேயா – கழி_ அட.க இயலாைம.=Jய ெபாF(கY.கான நிதிDதவL 
ெதாைலேபசி: 416-421-8377 ந g8C7Y 314 

இைணயதளK: www.easterseals.org  
6 மாதUகR,O ேமலாக ந gC,கி0ற Oண7பT.த இயலாத கழிc அட,க இயலாைம காரணமாக வGைளBத 

நாPப8ட இயலாைமயா( பாதி,க7ப8ட 3 1த( 18 வய/,O8ப8ட OழBைதகP இBத 
உதவG.ெதாைக,O. தOதிXைடயவFகP ஆவF. வய/ மQNK கழிc அட,க இயலாைமயG0 நிைல 

ஆகியவQைற7 ெபாN./ \0N நிைலகள^( நிதிXதவGகP வழUக7பTகி0றன. இBத நிதிXதவG 
டயாபFகP மQNK இதர7 ெபா:8கR,கான ெசலcகைள ஈTெசfய உதcகிற/. இBத வG%ண7பK ஒ: 

ம:./வZ0 உதவGXட0 sF.தி ெசfய7பட ேவ%TK மQNK இைத இைணயதள.திலி:B/ 
பதிவGற,கK ெசf/ெகாPளலாK. 
 
Access 2  
ெதாைலேபசி: 416-932-8382  
இைணயதளK: www.access2card.ca  
அzக( 2 அ8ைட கனடாவG( உPள ேதFBெதT,க7ப8ட திைரயரUOகள^pK ெபா2/ேபா,O 

இடUகள^pK தUகRைடய ஆதரc ெபQற நபைர இலவசமாகV ேசF7பதQO அ(ல/ அவ:,O. 
தPRபC வழUOவதQO இயலாைமயா( பாதி,க7ப8ட நபFகR,O உதcகிற/. இதQO ெசயலா,க, 

க8டணK வGதி,க7பTகிற/.  இBத வG%ண7பK ஒ: உட(நல7 பராமZ7Y வ(pநZ0 உதவGXட0 
sF.தி ெசfய7பட ேவ%TK மQNK வG%ண7ப.ைத இைணயதள.திலி:B/ பதிவGற,கK 
ெசf/ெகாPளலாK.  

 
))சி ஆதர_ நபM உதவL அ(ைட 
ெதாைலேபசி: 416-393-3030 
இைணயதளK: www.ttc.ca  

இBத அ8ைட ெபா/7 ேபா,Oவர.தி0 ேபா/ இயலாைமயா( பாதி,க7ப8டவ:,O. /ைணயாக 
வ:கி0ற ஒ: நப:,O ஆதரவள^7பதQகாக க8டண வGல,O7 ெபற உதcகிற/.  இBத வG%ண7பK ஒ: 
ம:./வZ0 உதவGXட0 sF.தி ெசfய7பட ேவ%TK மQNK இைத இைணயதள.திலி:B/ 
பதிவGற,கK ெசf/ெகாPளலாK. 

 
ஹால?H RmMவLn =U+ப ஆதர_ நிதிDதவL 
ெதாைலேபசி: 416-425-6220 ந g8C7Y 6303 
இைணயதளK: www.hollandbloorview.ca 

இBத நிதிXதவG ஒ: மாQறK அ(ல/ மன அ2.தK ஏQபTK ேநரUகள^( ஹாலB/ 7EFவGH 
OTKபUகR,O7 ெபா:ளாதார xதியாக ஆதரc வழUOகிற/. இ/ ஹாலB/ 7EFவGHவG( 
OTKப.தின:,O. தUOமிடK, உபகரணK, ெபா2/ேபா,O மQNK வா`,ைக. திற0 தி8டUகP, 

ம:B/கP  அ(ல/ இைடஓfc ஆகியவQN,O OTKபUகR,O உதவலாK. வாC,ைகயாளZ0 உட( 
xதியான பா/கா7Y, OTKப.தி0 உணFVசி சாFBத நல0 மQNK OTKப.தி0 நிதி. ேதைவ 

ஆகியவQறி( நிதிXதவG எBதளc,O. தா,க.ைத ஏQபT./K எ0பத0 அC7பைடயG( 1CcகP 
எT,க7பTகி0றன. 
 
சிறRSG ேதைவக4 தி(டமிட8 =aவLலிF?H வJ. =றிRSக4 
இைணயதளK: www.specialneedsplanning.ca  
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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 
T 416 425 6220   T 800 363 2440   F 416 425 6591 www.hollandbloorview.ca 
 
ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
ம:./வமைன 

இைடஓ`_G தி(ட3க4 மB1+ நிதிDதவL.= வL%ணRபLRபதி8 உதவL 
 
Respiteservices.com  
ெதாைலேபசி: 416-322-6317  

இைணயதளK: www.respiteservices.com   
இBத 1கைம இைடஓfc7 பணGயாளFகைள, க%டறிய OTKபUகR,O உதcகிற/ மQNK 

இைடஓfc, ெபா2/ேபா,O மQNK ேகாைடகால 1காK ேபா0ற ெதZcகைள7 பQறிய தகவ(கைள 
வழUகலாK. அைவ ெபா:ளாதார7 பயGலரUOகைள வழUOகி0றன மQNK வ g8C( 12ைமயான 
சிற7YV ேசைவகள^( உதcவதQOK, கTைமயான இயலாைமகைள, ெகா%TPள OழBைதகள^0 

நிதிXதவG,O வG%ண7பG,க உதcவதQOK ஆதரc வழUOகி0றன.  
 

சTதாய+ சாM?த Tகைமக4 – அறி_சாM?த இயலாைமக4 
 
சMேர பLேள, ைமய+ 
ெதாைலேபசி: 416-925-5141 

இைணயதளK: www.surreyplace.on.ca 
இBத 1கைம OழBைதகP மQNK OTKபUகR,OK வய/வBதவFகR,OK, ேசைவ ஒ:Uகிைண7Y, 

நட.ைத ஆேலாசைன, ெதாட,கநிைல. தைலய nT, ெதாழி(சாFBத ஆேலாசைன மQNK ேபVW 
ஆேலாசைன ேபா0ற அறிcசாFBத ஆேலாசைனகைள வழUOகிற/. 

 
சTதாய வாo.ைக ெடாரா%ேடா 
ெதாைலேபசி: 647-426-3220  

இைணயதளK: www.cltoronto.ca 
இBத 1கைம அறிcசாFBத இயலாைமயா( பாதி,க7ப8ட OழBைதகR,OK, OTKபUகR,OK, 

வய/வBதவFகR,OK ேசைவகைள வழUOகிற/.  ேசைவகP ெபQேறாF ஆதரc, நட.ைத ஆேலாசைன, 
வ g8T ேமலா%ைம மQNK உட0பGறBதவF ஆதரcகP ஆகியவQைற உPளட,கியதாக இ:,கலாK. 

எ0னFேட( மQNK லாச0 அைம7YகP வாயGலாக வாரநா8கள^( / வாரஇNதி நா8கள^( இைடஓfcV 
ேசைவகP வழUக7பTகி0றன 
 
Youth Link 
ெதாைலேபசி: 416-967-1773     
இைணயதளK: www.youthlink.ca  
இBத 1கைம அறிcசாFBத இயலாைம ெகா%ட இைளஞFகR,OK அவFகRைடய OTKபUகR,OK 

ஆதரc வழUOகிற/.  OTKப ஆதரcV ேசைவகP, ஆேலாசைன மQNK ெபQேறாF ஆதரc, O2,கP 
ஆகியைவ இV ேசைவகள^( உPளடUOK. 

 
ெடவலRெம%ட8 சMவ Wச, ஓ%டாJேயா ()எ,ஓ) 
ெதாைலேபசி: 1-855-372-3858 
இைணயதளK: www.dsontario.ca 

இBத 1கைம அறிcசாFBத இயலாைமயா( பாதி,க7ப8ட வய/வBதவFகR,OK அவFகRைடய 
OTKபUகR,OK, அவFகRைடய ச1தாய.தி( உPள ேசைவகRட0 இைணவதQகாக உதcகிற/. 
OழBைத,O 16 வய/ sF.தியாOKேபா/ OTKபUகP பதிcV ெசய(1ைறைய. ெதாடUகலாK. 
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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 
T 416 425 6220   T 800 363 2440   F 416 425 6591 www.hollandbloorview.ca 
 
ெடார%ேடா ப(கைல,கழக./ட0 12ைமயாக இைண,க7ப8ட ஒ: ேபாதைன 
ம:./வமைன 

சTதாய+ சாM?த Tகைமக4 – கBற8 இயலாைமக4 மB1+ ஏ)ெஹQ) 
 
=ழ?ைத வளMQசி நி1வன+ (இ6ெட.ரா தி(ட+) 
ெதாைலேபசி: 416-486-8055 

இைணயதளK: www.childdevelop.ca  
இBத. தி8டK 8 1த( 18 வய/,O8ப8ட OழBைதகR,கான ேசைவகைள வழUOகிற/; தன^7ப8ட 

மQNK OTKப ஆேலாசைன, ந8Y, O2,கP, க(வG7 பயGலரUOகP மQNK ேகாைடகால 1காKகP 
ஆகியைவ இV ேசைவகள^( உPளடUOK. 

 
ஓ%டாJேயாவL6 கBற8 இயலாைமக4 ச3க+ – ெடாரா%ேடா அGதியாய+ 
ெதாைலேபசி: 416-229-1680 
இைணயதளK: www.ldatd.on.ca 

இBத 1கைம OழBைதகP மQNK OTKபUகR,காக ச\க. திற0 O2,கP, பயGQசி மQNK க(வG7 
பயGலரUOகP ேபா0ற ப(ேவN தி8டUகைள வழUOகிற/. 

 
 
 
 

இ?த வளR ப()யைலR ப).=+ேபாH, எ8லாQ ேசைவகY+ வள3கY+ 
ெபாF?த.p)யதாக இ8லாமலிF.கலா+ எ6பைதD+, அைவ ேவ1ப(ட காGதிFRS 
ேநர3கைள. ெகா%)F.கலா+ எ6பைதD+ தய_ெச`H கவனGதி8 ெகா4ள_+. ேமh+, 
இ?த வள3க4 தகவ8 ேநா.க3கY.காக ம(Uேம இF.கி6றன. 

*ஹாலB/ 7EFவGH OழBைத ேமKபா8T. தி8ட.தி( உPள ச\க7 பணGயாளFகளா( 

ஒ:Uகிைண,க7ப8ட/* 


