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வாடிகலகையாளர் ்பராைரிப்பு ைற்றும குடும்ப 
அனு்பவம ஆகைியவற்்ின் தரத்லத மைம்படுத்துவதற்கு 
எடுககும முடிவுகைளில் எனது குரல் முககைியைானதாகை 
இருககைி்து என்்பலத நான் தாழலையு்டன் சதரிவித்துக 
சகைாளகைிம்ன். உண்லையான கூட்டாண்லைகைள, 
இலை உருவாககைம, இலை வடிவலைப்பு 
ைற்றும அர்த்தமுளள தாககைம ஆகைியலவ குடும்ப 
தலைலைத்துவத் திட்டத்தின் ்பின்னைியில் உளள 
முககைிய உந்துெகதிகைளாகை உளளன. முடிசவடுப்்பதில் 
குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பத்தினரின் 
அனு்பவ நிபுைத்துவத்லத உளளிலைப்்பதன்மூைம, 
வாடிகலகையாளர் ைற்றும குடும்ப அனு்பவத்து்டன் 
மநரடியாகைத் சதா்டர்புல்டய அலனத்து அமெஙகைளிலும 
முல்யான ைாற்்ஙகைள ைீதான தி்னுககைான 
சுழற்்லை நாஙகைள நகைர்த்துகைிம்ாம.”

Alifa Khan, குடும்பத் தலைவர்

நன்சகைால்ட வழஙகைி உதவிய நன்சகைால்ட வழஙகைி உதவிய 
உஙகைளுககு நன்்ிஉஙகைளுககு நன்்ி
குடும்ப தலைலைத்துவத் திட்டத்துககு ைிகுந்த 
ஈடு்பாடடு்டன் நன்சகைால்ட வழஙகைி ஆதரவு 
கைாடடியிருககும நன்சகைால்டயாளர்கைள அலனவருககும 
நாஙகைள ைிகைவும கை்டலைப்்படடிருககைிம்ாம. 
குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பஙகைள 
அர்த்தமுளள விதைாகைக கூடடு மெர்ந்து Holland 
Bloorview ைருத்துவைலன ்பராைரிப்புத் திட்டஙகைலள 
உருவாககைி வழஙகுவலத ைருத்துவைலனயிலும 
அதற்கு அப்்பாலும ்பரவ உதவுவலத உறுதிசெய்வதற்கு 
அவர்கைளுல்டய தாராள ைனப்்பான்லை உதவுகைி்து. 
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குடும்ப தலைலைத்துவத் திட்டத்தின் அற்புதைான ஆதரவுககும 
அககைல்ககும நாஙகைள ைிகுந்த நன்்ியுளளவர்கைளாகை இருககைிம்ாம. 
இந்த ஆண்டு, நாஙகைள ஆடடிஸம நிதியளிப்்பில் ைாற்்ஙகைள 
மூைைாகைக குடும்பஙகைலள ஆதரிப்்பதற்கைாகை ைாதாந்திர அைர்வுகைலள 
வழஙகுவதற்கு கூட்டாண்லையு்டன் ்பைிபுரிந்மதாம. அந்த 
அைர்வுகைள எஙகைள குடும்பஙகைளின் வாழகலகை ைீது ஒரு ச்பரிய 
அளவிைான மநர்ைல்யான தககைத்லத ஏற்்படுத்தின, மைலும எஙகைள 
குடும்பத் தலைவர்கைள ைற்றும ைருத்துவர்கைள ஆகைிமயாருககைில்டயில் 
உருவாககைப்்பட்ட குழுப்்பைி இன்்ியலையாதது. நன்்ி!”

Lindsey Crawford, மூத்த இயககுநர், ந்டைாடும ்பராைரிப்பு மெலவ

குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பத் தலைவர்கைள 
Holland Bloorview-இல் முதலீடு செய்யும மநரம, ஆற்்ல் 
ைற்றும மயாெலனகைள ஆகைியவற்்ின் ஆழத்தால் நான் சதா்டர்ந்து 
ஈர்ககைப்்படுகைிம்ன். கை்டந்த இரு்பது ஆண்டுகைளாகை அவர்கைள 
அர்த்தமுளள இலை வடிவலைப்பு என்்ால் என்ன என்்பலத 
வலரயறுககை ைருத்துவைலன ஊழியர்கைள, ைாைவர்கைள ைற்றும 
தன்னார்வத் சதாண்்டர்கைள ஆகைிமயாரு்டன் கூட்டாண்லை செய்து 
வருகைின்்னர், இலத அவர்கைள Holland Bloorview-இல் ைடடுைல்ைாது 
சுகைாதார அலைப்்பில் ச்பரிய அளவில் செய்து வருகைின்்னர். 

Aman Sium, வாடிகலகையாளர் ைற்றும குடும்ப ஒருஙகைிலைந்த ்பராைரிப்்பின் இயககுநர்

குடும்ப தலைலைத்துவத் திட்டம என்்பது ஒரு சுவாரஸயைான 
ைற்றும உற்ொகைைிககை குழு ஆகும, இது குடும்பஙகைளுககு 
முககைியைானது எது என்்பதன் ஒரு தனித்துவைிககை புரிதலைக 
சகைாண்டு வருகைி்து, மைலும விலளவுகைளின் தரம எப்ம்பாதும 
அவர்கைளின் ்பஙகைளிப்புகைளால் மைம்படுத்தப்்படுகைி்து. இந்த ஆண்டு 
புதிய ்படுகலகை இருகலகைகைலள இலைந்து வடிவலைத்தல், உ்ஙகும 
தரத்லத மைம்படுத்த ஓய்சவடுககும கைருவிகைள ைற்றும 
விடுமுல் நாடகைளில் வருகைின்் குடும்பத்தினருககைான 
குடும்ப உைவருந்தும அனு்பவத்லத மைம்படுத்துதல் 
ம்பான்் உளமநாயாளிகைள ்பிரிவில் குடும்பஙகைளின் 
அனு்பவஙகைளின் தரத்லத மைம்படுத்துவதற்குப் ்பை 
வாய்ப்புகைலள நாஙகைள சகைாண்டுளமளாம (ஒரு ெிை 
ச்பயர்கைளுககு!). அவர்கைளு்டன் ்பைியாற்றுவது 
ஒரு சகைௌரவைாகும, மைலும அடுத்த ஆண்டில் 
இன்னும உற்ொகைைளிககும திட்டஙகைலள நான் 
எதிர்்பார்ககைிம்ன்.

Elaine Widgett, ைறுவாழவு ைற்றும ெிககைைான சதா்டர்்செியான 

்பராைரிப்்பின் மூத்த இயககுநர்
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தலைவர் ைற்றுமதலைவர் ைற்றும CEO - CEO -வின் கைடிதமவின் கைடிதம
ைற்ச்ாரு ஆண்டு வந்து சென்று விட்டது, நாம ஒன்்ிலைந்து மைற்சகைாண்்ட செயல்கைளின் 

தாககைத்லத எண்ைிகசகைாண்டு, இதும்பான்்சதாரு அொதாரைைான குழந்லதகைள, 
இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பத் தலைவர்கைளின் குழுவு்டன் கூட்டாண்லை சகைாண்டிருந்ததில் 

நான் ச்பருலையும ைகைிழ்செியும அல்டகைிம்ன். 

ெி்ந்து விளஙகுவதற்கும, மெர்ப்்பதற்குைான உஙகைளின் உறுதிப்்பாடு மூைம, நாம ஒரு 

குடும்ப ைற்றும வாடிகலகையாளலர லையைாகைக சகைாண்்ட திட்டத்லத உருவாககைியுளமளாம, 
இது சுகைாதாரப் ்பராைரிப்புத் துல்லயப் ச்பா்ாலைப் ்ப்டலவககும ஒரு விஷயம ஆகும.

Children’s Healthcare Canada-ஆல் நிறுவனத் தலைலைககு அஙகைகீகைாரம 

ச்பற்்ிருப்்பதற்கும ைருத்துவைலன உைலவ ைறுவடிவலைப்பு செய்ய ஒன்்ிலைந்து 

்பைிபுரிவதற்கும அன்புளள அலனவருககும கைளஙகைத்துககு எதிரான ்பிர்சொரத்தின் மூன்்ாம 

ஆண்ல்ட சவற்்ிகைரைாகை நிறுவுவதற்கும இல்டமய, கை்டந்த ஆண்டு குடும்ப தலைலைத்துவத் 

திட்டத்துககு ஒரு ை்ககை இயைாத ஆண்்டாகை ைா்ியுளளது. ஆண்டு முழுவதும நீஙகைள 

ொதித்துளள அலனத்து விஷயஙகைளுககைாகைவும ்பி் Holland Bloorview குடும்பஙகைளுககு 

நீஙகைள வழஙகைிய ஆதரவுககைாகைவும நீஙகைள ச்பருலை சகைாளள மவண்டும. நீஙகைள 

உண்லையில் ஒரு தாககைத்லத ஏற்்படுத்துகைின்்ரீ்கைள.

நைது குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பத் தலைவர்கைள ஆகைிமயாரின் முயற்ெிகைள 
Holland Bloorview-இல் ச்பரிதும ்பாராட்டப்்படுகைின்்ன. மநாயாளி ஈடு்பாடடில் தலைவர்கைளாகை 

ைாறுவதற்கு எஙகைளு்டன் கூட்டாகை இலைந்தலைககும ்பராைரிப்பு, மெலவகைள ைற்றும 

்பைவற்்ின் இதயத்தில் குடும்பஙகைள இருப்்பலத உறுதிசெய்தலைககும தஙகைளுககு நன்்ி.

வாடிகலகையாளர்கைளும குடும்பமும ஒருஙகைிலைந்த ்பராைரிப்புக குழு நைது குடும்ப 

தலைலைத்துவத் திட்டம, வாடிகலகையாளர்கைள, அவர்கைளின் குடும்பஙகைள ைற்றும 

சைாத்த Holland Bloorview ெமூகைம ஆகைியவற்றுககு தனித்துவைிககை ஆதரவு வழஙகைி 

வருவதற்கைாகை அககுழுவுககு அஙகைகீகைாரம அளிககைவும விருமபுகைிம்ன். வாடிகலகையாளர் 

ைற்றும குடும்பஙகைலள லையைாகைக சகைாண்்ட ்பராைரிப்ல்ப ஆதரிப்்பதற்கும வளர்ப்்பதற்கும, 
வாடிகலகையாளர்கைள ைற்றும குடும்பத்தினரின் கைருத்துககைலளக மகைட்பதற்கும, அவர்கைளது 

கைருத்து மகைடகைப்்படுகைி்து என்்பலத உறுதிசெய்வதற்கும, ்பராைரிப்பு, மெலவகைள ைற்றும 

ஆராய்்செியில் ைருத்துவைலனயின் அலனத்து ைட்ட மவலைகைளிலும நாம மெலவ அளிககும 

குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பத்தினரின் முன்மனாககுகைலள உடச்பாதிககைவும 

உஙகைள ்பைிககைாகை எஙகைள நிறுவனம வலுவானதாகை உளளது. 

குடும்ப தலைலைத்துவத் திட்டம ைற்றும Holland Bloorview-இல் வாடிகலகையாளர் ைற்றும 

குடும்பநைம ஆகைியவற்ல்-லையைாகைக சகைாண்்ட ்பராைரிப்புககு அதன் ஒருஙகைிலைககைப்்பட்ட 

அணுகுமுல் ஒவசவாரு ஆண்டும செழித்து வளர்ந்து சகைாண்டிருப்்பதற்கு தாரள ைனது்டன் 

நம நன்சகைால்டயாளர்கைள அளித்து வரும ஆதரவு ஒரு முககைியக கைாரைம என்்ால் 

ைிலகையாகைாது. குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பஙகைள ஆகைிமயாருககைான ொத்தியைான 

ஒரு உைலகை உருவாககுவதற்கு எஙகைளுககு உதவி புரிவதற்கைாகை ெமூகைத்திற்கு எஙகைள 

நன்்ிலயத் சதரிவித்துக சகைாளகைிம்ாம.

ஒவசவாருவருககும ைற்ச்ாரு ெி்ப்்பான ஆண்டு ஒன்்ிலைந்து அலைய வாழத்துககைள.

தஙகைள உண்லையுளள,

Julia Hanigsberg
தைலவர் ை்்்ுை் CEO
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குடும்ப தலைலைத் திட்டமகுடும்ப தலைலைத் திட்டம
நாஙகைள யார்நாஙகைள யார்

குடும்ப தலைலைத்துவத் திட்டம என்்பது சகைாளலகைகைள, திட்டஙகைள 
ைற்றும மெலவகைள ஆகைியவற்ல் வடிவலைத்து மைம்படுத்தவும 
வாடிகலகையாளர் ைற்றும குடும்பத்லத லையைாகைக சகைாண்்ட 
்பராைரிப்ல்ப உயர்த்துவதற்கும தன்னார்வக குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள 
ைற்றும குடும்பத் தலைவர்கைள ைருத்துவைலனயு்டனும Bloorview 
Research Institute (BRI) உ்டனும கூட்டாண்லை சகைாளகைின்் ஒரு 
கைட்டலைப்பு ஆகும. 

குடும்பஙகைள  குடும்பஙகைள  

1,069 
ஊழியர்கைளஊழியர்கைள, ைாைவர்கைள ைற்றும ைாைவர்கைள ைற்றும 

தன்னார்வத் சதாண்்டர்கைலள தன்னார்வத் சதாண்்டர்கைலள 
வாடிகலகையாளர் ைற்றும குடும்ப வாடிகலகையாளர் ைற்றும குடும்ப 

நைலை லையப்்படுத்தும ்பராைரிப்பு நைலை லையப்்படுத்தும ்பராைரிப்பு 
ொம்பியன்கைளாகை அஙகைகீகைரித்துளளனொம்பியன்கைளாகை அஙகைகீகைரித்துளளன

தன்னார்வக குடும்பத் தலைவர்கைள தன்னார்வக குடும்பத் தலைவர்கைள 

268-ககு மைைானககு மைைான
புதிய திட்டஙகைளபுதிய திட்டஙகைள, முயற்ெிகைள ைற்றும குழுககைளில் முயற்ெிகைள ைற்றும குழுககைளில் 

்பஙமகைற்றுளளனர்்பஙமகைற்றுளளனர்

குழந்லதகைளகுழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும இலளஞர்கைள ைற்றும 

குடும்பத்தினர் மதாராயைாககை சைாத்தம குடும்பத்தினர் மதாராயைாககை சைாத்தம 

2750 
ைைிமநரம தன்னார்வத் சதாண்டு ைைிமநரம தன்னார்வத் சதாண்டு 

புரிந்துளளனர்புரிந்துளளனர்

236  
உளமநாயாளிகைளான ச்பற்ம்ார் உளமநாயாளிகைளான ச்பற்ம்ார் 
ெகை வழிகைாடடிகைளால் இலைந்து ெகை வழிகைாடடிகைளால் இலைந்து 
வழிந்டத்தப்்படும உளமநாயாளி வழிந்டத்தப்்படும உளமநாயாளி 
ச்பற்ம்ார் ம்ப்சசுககைளில் கைைந்து ச்பற்ம்ார் ம்ப்சசுககைளில் கைைந்து 

சகைாண்டுளளனர்சகைாண்டுளளனர்
*எண் ஒன்றுககு மைற்்பட்ட முல்கைைந்துசகைாண்்ட 

ச்பற்ம்ார்கைலளக கு்ிப்்பிடுகைி்து

136
 ஊழியர்கைளும ைாைவர்கைளும 

வாடிகலகையாளர் ைற்றும 
குடும்பத்லத லையைாகைக சகைாண்்ட 

்பராைரிப்பு உருவகைஙகைலளப் 
்பயன்்படுத்தி ்பயிற்ெி ச்பற்்னர்
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குடும்பத் தலைவர்கைள குடும்பத் தலைவர்கைள 
ஒருஙகைிண்லனந்து ந்டத்திய ஒருஙகைிண்லனந்து ந்டத்திய 

சவளிமநாயாளி சவளிமநாயாளி 
வரமவற்புப் ்பயிற்ெியில் வரமவற்புப் ்பயிற்ெியில் 

 52  
குடும்பஙகைள கைைந்து சகைாண்்டனர்குடும்பஙகைள கைைந்து சகைாண்்டனர்

41 
குடும்பத் தலைவர்கைள குடும்பத் தலைவர்கைள 
ஆராய்்செி செயல்முல் ைீதான ஆராய்்செி செயல்முல் ைீதான 

அனு்பவஙகைலளயும மயாெலனகைலளயும அனு்பவஙகைலளயும மயாெலனகைலளயும 
்பகைிர்ந்து்பகைிர்ந்து, Bloorview Research 

Institute Leadership-ககு ககு 
ஆமைாொலன வழஙகைியுளளான்னர்ஆமைாொலன வழஙகைியுளளான்னர்

கைல்விொர் செயல்்பாடுகைளகைல்விொர் செயல்்பாடுகைள, உளளகைஉளளகை/
சவளியகை கைாடெியளிப்புகைள அல்ைது சவளியகை கைாடெியளிப்புகைள அல்ைது 

ைககைள சதா்டர்பு முயற்ெிகைள ைககைள சதா்டர்பு முயற்ெிகைள 
ம்பான்்வற்்ில்  ம்பான்்வற்்ில்  

28  
முல் குடும்பஙகைள தஙகைள குடும்பக முல் குடும்பஙகைள தஙகைள குடும்பக 
கைலதகைலள ஆெிரியர்கைளாகைப் ்பகைிர்ந்து கைலதகைலள ஆெிரியர்கைளாகைப் ்பகைிர்ந்து 

சகைாண்்டனர்சகைாண்்டனர்

்பின்வருவன உளளிட்ட ்பின்வருவன உளளிட்ட 
செயல்்பாடுகைளுககைான  செயல்்பாடுகைளுககைான  
இளம வழிகைாடடிகைளாகை இளம வழிகைாடடிகைளாகை 

88 
மகைாரிகலகைகைள இருந்தனமகைாரிகலகைகைள இருந்தன:

• தற்ம்பாலதய தற்ம்பாலதய 
வாடிகலகையாளர்கைளு்டன்வாடிகலகையாளர்கைளு்டன் 1:1 
வழிகைாட்டல்வழிகைாட்டல்

• தற்ம்பாலதய வாடிகலகையாளர்கைள தற்ம்பாலதய வாடிகலகையாளர்கைள 
ைற்றும குடும்பஙகைளு்டன் ஒரு ைற்றும குடும்பஙகைளு்டன் ஒரு 

ெிறு குழு வழிகைாட்டல்ெிறு குழு வழிகைாட்டல்

• ்பயிைரஙகுகைள ைற்றும விளககைக  ்பயிைரஙகுகைள ைற்றும விளககைக 
கைாடெிகைள ஆகைியவற்்ில் கைாடெிகைள ஆகைியவற்்ில் 
்பஙமகைற்்ல்்பஙமகைற்்ல்

• Bloorview Research  
Institute உ்டன்  உ்டன்  
இலைந்து செயல்்படுதல்இலைந்து செயல்்படுதல்

30  
ைருத்துவைலன ைருத்துவைலன 

ஆவைஙகைள சுகைாதார ஆவைஙகைள சுகைாதார 
எழுத்த்ிவுககைாகை குடும்பத் எழுத்த்ிவுககைாகை குடும்பத் 
தலைவர்கைளால் ைீளாய்வு தலைவர்கைளால் ைீளாய்வு 

செய்யப்்படடுளளனசெய்யப்்படடுளளன
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ெி்ப்பு ந்டவடிகலகைகைளெி்ப்பு ந்டவடிகலகைகைள
குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பத் தலைவர்கைள ஆகைிமயார் 
குழந்லதகைள ஆமைாெலன ைன்்ம, இலளஞர் ஆமைாெலன ைன்்ம, 
குடும்ப ஆமைாெலனக குழு அல்ைது Bloorview Research Institute 
Family Engagement Committee ம்பான்்வற்்ில் ஈடு்படடிருப்்பது்டன் 
கூடுதைாகை ்பை திட்டப் ்பைிகைளிலும முன்முயற்ெிகைளிலும அடிககைடி 
ஈடு்படுகைின்்னர். இந்த ஆண்டு குழந்லதகைள, இலளஞர் ைற்றும 
குடும்பஙகைள ்பஙமகைற்்ிருககும ெிை சுவாரஸயைான நிகைழவுகைலளயும 
முன்முயற்ெிகைலளயும ்பாருஙகைள.

1  2019 ஆம ஆண்டில் 70-ககு மைற்்பட்ட 
வாடிகலகையாளர்கைள, குடும்பஙகைள 
ைற்றும இளம தலைவர்கைள Capes for 
Kids மூைைாகை Holland Bloorview-ககு 
$60,000-ககு மைல் நிதிதிரடடுவதற்கைாகை 
இலைந்தனர். Capes for Kids என்்பது 
உண்லையில் குடும்பத் தலைவர்கைளால் 
இலை உருவாககைம செய்யப்்படடு 
வளர்ககைப்்பட்டது, இது கைலைகைள ைற்றும 
இலெ, சுழல் மதாட்டம, குடும்ப ஆதரவு 
நிதி, சுயாதீனத் திட்டம ைற்றும ்பை 
ம்பான்் திட்டஙகைளுககு நிதியளிககை கை்டந்த 
மூன்று ஆண்டுகைளில் $1.7 ைில்ைியனுககும 
மைல் நிதி திரடடியுளளது. Lemonade for 
Possibility மூைைாகைவும முதன் முல்யாகை 
Leaside Block Party மூைைாகைவும 
வாடிகலகையாளர்கைளும குடும்பஙகைளும  
கூ்ட நிதி திரடடுவதில் ஓர் முககைியப் 
்பஙலகை அளித்துளளனர். 

2  MRI வழிந்டத்தும குழுவில் Bloorview 
Research Institute-இன் புதிய உைகைத்  
தரம வாய்ந்த, முற்்ிலும அணுகைத்தககை 
ைற்றும குழந்லதகைள நை ெி்ப்பு 
ைருத்துவத்துககு உதவியாகை இருககும  
MRI சதாகுதியின் ஒடடுசைாத்த 
வடிவலைப்பு ைற்றும செயைாககைம 
ஆகைியலவ ைீதான மைற்்பார்லவயு்டன் 
தனககு மநர்ந்த வாழகலகை அனு்பவத்லத 
குடும்பத் தலைவர் Susan Cosgrove 
வழஙகைினார். MRI ஸமகைன் 
அல்யிமைமய ஒரு புதுலையான 
கைண்ைாடிக கைதலவ நிறுவுதல் உளளிட்ட 
புதிய MRI சதாகுதிககைான முககைிய 
நுண்மைாகலகைSusan வழஙகைினார். 

3  குடும்பத் தலைவர்கைள Oksana 
Romanov ைற்றும Angel Chu ஆகைிமயார் 
்பட்டதாரி ைாைவர் விருதுகைள ைீளாய்வுக 

 2

 1
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IMAGE OF A TEEN
WITH A PROSThETIC

LEG LOOKING STYLISH
IN STREETWEAR

Sign the Agreement 
at deareverybody.ca

Image of a child 
who uses a walker 

eating ice cream 
with friends 

Sign the Agreement 
at deareverybody.ca

 4

 5

குழுவின் உறுப்்பினர்கைளாகை தீர்ப்்பளிககும 
செயல்முல்ககு ஒருஙகைிலைந்து 
செயல்்பட்டனர். Oksana ைற்றும 
Angel ஆகைிமயார் BRI விஞஞானிகைளின் 
மைற்்பார்லவயில் ்பயிலும ஏழு ்பட்டதாரி 
ைாைவர்கைளுககு ஏழு ைதிப்புைிககை 
விருதுகைலள வழஙகுமச்பாருடடு  
10 விருது விண்ைப்்பஙகைலள ைீளாய்வு 
செய்து குழுவு்டன் ்பைியாற்்ினர். 

4  ைருத்துவைலனயின் அன்புளள 
அலனவருககும கைளஙகைத்துககு எதிரான 
்பிர்சொரத்தில் அதன் சதா்டககை கைாை 
வளர்்செியிைிருந்மத, குழந்லதகைள, 
இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பத் தலைவர்கைள 
அ்ிவுறுத்தப்்பட்டனர். ்பிர்சொரத்தின் முதல் 
இரு ஆண்டுகைளில், நாஙகைள கைளஙகைத்திற்கு 
ெவாைளிககும குல்்பாடுகைளு்டன் கூடிய 
குழந்லதகைள ைற்றும இலளஞர்கைளின் 
வார்த்லதகைலளயும ்ப்டஙகைலளயும 
்பயன்்படுத்திமனாம. இந்த ஆண்டு,  
எஙகைள கைாடெி நிைப்்பகுதி ைிகைவும 
உளள்டககைக கூடியதாகை இருந்திருந்தால், 

அது எவவாறு வித்தியாெைானதாகை இருககும 
என்்பலதக கைற்்பலன செய்யவும ்ப்டத்தில் 
குல்்பாடல்ட உளள்டககுவதற்கைான ஒரு 
உறுதிசைாழியில் லகைசயாப்்பைிடுவதற்கும 
கைனடியர்கைலள அலழககைிம்ாம.அன்புளள 
அலனவருககுமஎன்்பது ைருத்துவைலனயின் 
ஐந்து-ஆண்டு கைளஙகைத்துககு எதிரான 
உத்தியின் ஒரு ்பகுதியாகும.

5  ்பைியாளர்கைள ைற்றும ைருத்துவைலனத் 
தலைவர்கைள ஆகைிமயார் வாடிகலகையாளர் 
ைற்றும குடும்ப ஒருஙகைிலைந்த 
்பராைரிப்்பின் ைீது சகைாண்டுளள 
உறுதிப்்பாடல்ட அஙகைகீகைரிககைவும  
Holland Bloorview-இல் குடும்பத் 
தலைவர்கைளின் ்பஙகைளிப்புகைலளய் 
அஙகைகீகைரிககைவும வாடிகலகையாளர் ைற்றும 
குடும்ப ஒருஙகைிலைந்த ்பராைரிப்புக (CFIC) 
குழு ைற்றும குடும்ப தலைலைத்துவத் 
திட்டம ஆகைியலவ வாடிகலகையாளர் ைற்றும 
குடும்பம ஆகைியவற்ல் லையைாகைக 
சகைாண்்ட ்பராைரிப்பு நாலள ந்டத்தின.
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6  ஜனவரி 31, 2019 அன்று, இலளஞர் 
ஆமைாெலன ைன்் நிர்வாகைிகைள அந்த 
நாளுககைான ைருத்துவைலனயின் இலளஞர் 
CEOகைளாகை செயல்்பட்டனர். அவர்கைளின் 
்பதவிககைாைத்தில், இலளஞார் CEOகைள 
ைனநை உத்தி ைற்றும நிலைைாற்் உத்தி 
ம்பான்் ்பல்மவறு எண்ைிகலகையிைான 
ைருத்துவைலனத் திட்டஙகைள ைற்றும முன் 
முயற்ெிகைளின் ைீது கைைந்தாமைாெலனகைள 
வழஙகைினர். அலனத்துப் ்பைியாளர்கைள, 
ைாைவர்கைள ைற்றும ்பயிற்ெி ச்பறு்பவர்கைள 
ஆகைிமயாருககைான ஒரு Cookie Mix and 
Mingle-ஐயும அவர்கைள ந்டத்தினர். Emily, 
Logan, Samantha ைற்றும Jessica (ைற்றும 
அவர்கைளின் ைிகை மூத்த நிர்வாகை உதவியாளர் 
Julia) ஆகைிமயாருககு இலளஞர் ஈடு்பாடடு 
உத்திலய மைம்படுத்துவதற்கும சுலவயான 
குககைிகைலளப் ்பகைிர்ந்து சகைாளவதற்குைான 
ைிகை்செி்ந்தமதார் வாய்ப்்பாகை இருந்தது!

7  CFIC ்பைியாளர்கைள ைற்றும குடும்பத் 
தலைவர்கைள Baltimore-இல் மநாயாளி 
ைற்றும குடும்பம ஆகைியவற்ல் 
லையப்்படுத்தும ்பராைரிப்பு கைைந்தாய்வில் 
கைைந்துசகைாண்்டனர். குடும்பத் தலைவரான 
Adrienne Zarem, “தரநிலை வளர்்செியில் 

முழுமநரப் ்பஙகைாளர்கைளாகை மநாயாளிகைள” 
என்்பதன் ைீது சுகைாதாரத் தரநிலைகைள 
நிறுவனக குழுவு்டன் இலைந்து 
செயல்்பட்டார். L-இைிருந்து R-ககு: Aman 
Sium, Alifa Khan, Sharon Gabison, 
Zach Lawrence, Joshua Engel-Yan.

8  Holland Bloorview Kids 
Rehabilitation Hospital ஆனது The 
Beryl Institute-இ்டைிருந்து புதுலையாகை 
குழுவுககைான விருலதப் ச்பற்்து. 
இந்த விருது Holland Bloorview-இல் 
தரம, ்பாதுகைாப்பு ைற்றும செயல்தி்ன் 
(QSP) குழுலவயும குடும்பத் தலைவர் 
அஙகைகீகைரிப்புக குழுவில் (FLAG) அவர்கைளின் 
தலைலைத்துவத்லதயும அஙகைகீகைரிககைி்து, 
இது வாடிகலகையாளர்கைலளயும 
குடும்பஙகைளலையும ஒன்்ிலைந்து 
முழுலையான ைற்றும ெைைான 
்பஙகைாளர்கைளாகைக சகைாண்டுவருவதன் 
மூைம Holland Bloorview எஙகைிலும 
தரத்லத மைம்படுத்துகைி்து.

9  ைாற்று அ்ககைட்டலளயானது  
Holland Bloorview-ஐ அவர்கைளின் 
அ்ிகலகையான “உண்லையான 

 6
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கூட்டாண்லைலய அல்டதல்: Ontario-வில் 
மநாயாளி ைற்றும குடும்பம ஆகைியவற்ல் 
லையைாகைக சகைாண்்ட குழந்லதகைள நை 
ெி்ப்பு ைருத்துவப் ்பராைரிப்்பின் மூன்று 
நிகைழவு ஆய்வுகைள ” -இல் குழந்லதகைள 
நை ெி்ப்பு ைருத்துவவப் ்பராைரிப்ல்ப 
வழஙகுவதில் மநாயாளிகைள ைற்றும 
குடும்பஙகைள ஆகைியவற்று்டன் ஒன்்ிலைந்து 
்பைியாற்றுவதன் ைீதானா மூன்று நிகைழவு 
ஆய்வுகைளில் ஒன்்ாகை எளிதாககுகைி்து.

10  உைகைளாவிய செய்திகைள ஒரு 
குல்்பாடு்டன் கூடிய குழந்லதகைளின் 
்பராைரிப்்பாைர்கைளுககைான்ன சுய ்பராைரிப்பு 
ைற்றும ைனநைம ஆகைியவற்ல்க கு்ித்துப் 
ம்பசுகைின்்ன. Holland Bloorview-இன் Jean 
Hammond ைற்றும அவரு்டன் குடும்பத் 
தலைவர்கைள Payal Khazanchi ைற்றும 
Amy Illingworth ஆகைிமயார் மைற்மகைாள 
கைாட்டப்்பட்டனர்.

11  Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital ஆனது நிறுவனரீதியான 
தலைலைத்துவத்துககைான Children’s 
Healthcare Canada விருலத சவல்கைி்து. 
Holland Bloorview-இன் வாடிகலகையாளர் 

ைற்றும குடும்பம ஆகைியவற்ல் 
லையைாகைக சகைாண்்ட ்பராைாரிப்பு ்பயிற்ெித் 
திட்டைானது எழு்செியூடடும ைாற்்ம 
ைற்றும கைண்டு்பிடிப்பு ஆகைியவற்்ில் 
அதன் தலைலைத்துவத்துககைாகைவும 
சுகைாதாரப் ்பராைரிப்பு ெமூகைத்திற்குள 
கூட்டாண்லை ைற்றும ஒத்துலழப்பு 
ஆகைியவற்்ிற்கைான அதன் நீடித்திருககும 
உறுதிப்்பாடடுககைாகைவும அஙகைகீகைரிககைப்்பட்டது.

12  குடும்ப தலைலைத்துவத் திட்டத்தில் 
இருந்து அ்ஙகைாவைர்கைள குழுவுககு 
முதன்முல்யாகை நியைிககைப்்பட்டவர் 
Suzanne Jorisch ஆவார், அவர் 
தனியார் துல்யில் தனது நீண்்டகைாைப் 
்பைி அனு்பவத்திைிருந்து நிதி ைற்றும 
வர்த்தகைத்தில் தனது நிபுைத்துவத்லதக 
சகைாண்டு வந்தார், ஆனாலும அவர் 
ஒரு ச்பற்ம்ார்/்பராைரிப்்பாளராகைவும 
தன் வாழகலகை அனு்பவத்லத 
சவளிப்்படுத்தினார், ச்பாறுப்பு நில்ந்த 
ஒரு குடும்பத் தலைவராகைவும தன் 
அனு்பவத்லத சவளிப்்படுத்தினார்.

 9
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குழந்லதகைள ஆமைாெலன ைன்்மகுழந்லதகைள ஆமைாெலன ைன்்ம
நாஙகைள யார்நாஙகைள யார்

3 முதல் 13 வயது வலரயிைான வாடிகலகையாளர்கைள ைற்றும 
அவர்கைள உ்டன்்பி்ப்புகைள குழந்லதகைள ஆமைாெலன ைன்்த்தின் 
(CAC) உறுப்்பினர்கைளாகை உளளனர். ைருத்துவைலன மைம்பாடு 
ைற்றும ஆராய்்செித் திட்டஙகைலள வடிவலைககும விதைாகை CAC 
உறுப்்பினர்கைள தஙகைளின் தனித்துவைிககை ெிந்தலனகைள, அனு்பவஙகைள 
ைற்றும எண்ைஙகைலளப் ்பகைிர்ந்து சகைாளகைின்்னர். CAC ஆனது ஒரு 
வைிலை அடிப்்பல்டயிைான ைற்றும விலளயாடடு அடிப்்பல்டயிைான 
ஈடு்பாடடு ைாதிரிகைலளப் ்பயன்்படுத்தியது, அதாவது அந்த 
உறுப்்பினர்கைள தஙகைளுககைாகை மவலைசெய்யும வழிகைளில்  
தஙகைள ்பின்னூட்டத்லத அைிககை முடியும. 

2018-2019 -இல் 61 உறுப்்பினர்கைலளக சகைாண்டிருந்த CAC சதா்டர்ந்து 

அதன் உறுப்்பினர் எண்ைிகலகைகைலள வளர்ந்துசகைாண்ம்ட வருகைி்து.
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Holland Bloorview-இன்இன்1வது வது 
குழந்லதகைள உத்தித் திட்டத்தின் உருவாககைமகுழந்லதகைள உத்தித் திட்டத்தின் உருவாககைம 

எஙகைள தகைவல்சதா்டர்புக குழு, சுகைாதார 
எழுத்த்ிவுத் தலைவர் ைற்றும CAC-
இன் உறுப்்பினர்கைள ஆகைிமயாரு்டன் 
்பைிபுரிகைின்ம்ாம, Holland Bloorview 
ஆனது எஙகைளின் ஒரு குழந்லதகைளுககு 
இைககைைான குறுகசகைழுத்துப் புதிருககுள 
ஐந்து-ஆண்டு உத்தித் திட்டத்லத ்பரிைாற்்ம 
செய்தது. குழந்லதகைள ைற்றும குடும்பஙகைள 
ஒரு புதிய வழியில் தகைவல்கைலள 
அணுகுவலத அனுைதிககும மவடிகலகையான 
ஒன்ல்யும ஊ்டா்டலையும உருவாககுவமத 
இைககைாகை இருந்தது. இது திட்டத்லத 
வடிவலைககை உதவுவதற்கு CAC-இன் 
உறுப்்பினர்கைள செய்த ்பைியின் ஒரு 
விரிவாககைம ஆகும, மைலும ொத்தியைான 
அளவுககு எஙகைள ்பஙகுதாரர்கைளில் ்பைருககுத் 
தகைவல்கைள அணுகைககூடியதாகை இருந்தலத 
உறுதிப்்படுத்துவமத எஙகைள இைககைாகை 
இருந்தது.

Nintendo Switch Commercial 

எஙகைள CAC ைற்றும FLP ஆகைியவற்்ின் 
உறுப்்பினர்கைள Nintendo Switch-கைான 
ஒரு மதெிய விளம்பர ்பிர்சொரத்தின் 
ஒரு ்பகுதியாகை ஒரு வைிகைரீதியான 
திலரப்்ப்டத்லத திலரயிடுவதில் 
்பஙமகைற்கை அலழககைப்்பட்டனர். Ronald 
McDonald விலளயாடடு அல்யில் 
வடீிமயா விலளயாடடுககைள எவவாறு 
தஙகைள ெமூகை ைற்றும விலளயாடடு 
அனு்பவத்தின் ஒரு ்பகுதியாகை இருந்தன 
என்்பலதயும, ஊ்டகைஙகைளில் குல்்பாடடின் 
்பிரதிநிதித்துவத்லத அதிகைரிககை இது ஒரு 
ெி்ந்த வாய்ப்்பாகை அலைந்திருப்்பலதயும 
கைாண்்பிப்்பமத கு்ிகமகைாளாகை இருந்தது.

Nourish Symposium

CAC ைற்றும FLP ஆகைியவற்்ின் 
உறுப்்பினர்கைள 2030-ஆம ஆண்டில் 
ைருத்துவைலனயின் உைவு எவவாறு 
இருககும என்்பலதக கைற்்பலன செய்யும ஒரு 
நிகைழ்செியில் ்பஙமகைற்கை அலழககைப்்பட்டனர். 
நீடித்திருககைின்், எளிதான ைற்றும 
வெதியான உைவு மயாெலனகைலளக 
சகைாண்டு வருவமத கு்ிகமகைாளாகை 
இருந்தது. உண்லையான உைவு 
மயாெலனகைலளக சகைாண்டுவருவதற்கு 
குழந்லதகைள ைற்றும குடும்பஙகைள 
ஆகைிமயார் சதாழில்முல்யிைான 
ெலையற்கைலைஞர்கைளு்டன் இலைந்து 
்பைியாற்்ினர், மைலும CAC-இன் ஒரு 
உறுப்்பினர் குழந்லதகைளுககுப் ்பிடித்தைான 
ைருத்துவைலன உைவு எவவளவு 
முககைியைானது என்்பலதக கு்ித்த ்பைகை 
விவாதத்தில் ்பஙமகைற்்ார்.

அடுத்து என்னஅடுத்து என்ன

• நாம ைற்ச்ாரு வடீிமயா விலளயாடடு 
Beta Test இரலவ ந்டத்துமம்பாது BRI 
உ்டன் இலைந்து ்பைியாற்றுவலதத் 
சதா்டரவும

• நைது உடசகைாளளளும செயல்முல் 
ைற்றும மகைாரிகலகைப் ்படிவம 
ஆகைியவற்ற்ல் உருவாககைவும 

• MRI சதாகுதிலயக குழந்லதகைளுககுப் 
்பிடித்தைானதாகை ஆககுவது எப்்படி 
என்்பதன் ைீது ்பின்னூட்டத்லத 
அளிககைவும

மைலும அ்ிந்துசகைாளவதற்குமைலும அ்ிந்துசகைாளவதற்கு,குடும்ப குடும்ப 

தலைலைத்துவக குழுலவ இந்த ைின்னஞெல் தலைலைத்துவக குழுலவ இந்த ைின்னஞெல் 

முகைவரியில் சதா்டர்பு சகைாளளவும முகைவரியில் சதா்டர்பு சகைாளளவும 

familypartner@hollandbloorview.ca
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இலளஞர் ஆமைாெலன ைன்்மஇலளஞர் ஆமைாெலன ைன்்ம
நாஙகைள யார்நாஙகைள யார்

இலளஞர் ஆமைாெலன ைன்்ம (YAC) என்்பது Holland Bloorview-
இன் இலளஞர் ஈடு்பாடடு உத்தியின் (YES) ஒரு ்பகுதி ஆகும. 
YAC-இன் ஒரு ்பகுதியாகை, இளம தலைவர்கைள (14 முதல் 29 வயது 
வலரயுளள, தற்ம்பாலதய ைற்றும முன்னாள Holland Bloorview 
வாடிகலகையாளர்கைள) குடும்பஙகைள, ைருத்துவர்கைள, விஞஞானிகைள 
ைற்றும ைருத்துவைலனத் தலைவர்கைள ஆகைிமயாரு்டன் இலைந்து 
ைருத்துவைலனயின் இைககுகைலள நில்மவற்்ப் ்பைிபுரிகைி்ார்கைள 
இந்த இைககுகைளில் உளள்டஙகுவன: திட்டஙகைலளயும 
சகைாளலகைகைலளயும உருவாககுதல், திட்டஙகைலளயும 
சகைாளலகைகைலளயும நல்டமுல்ப்்படுத்துதல் ைற்றும ைதிப்்பிடுதல், 
ைருத்துவைலன்ச மெலவகைள எப்்படி வழஙகைப்்படுகைின்்ன 
என்்பலத ைதிப்்பிடுதல், ைற்றும கைற்்பித்தல் ைற்றும கைற்்ல் 
முன்முயற்ெிகைலள உருவாககுவதற்கு கூட்டைி அலைத்தல். 

இளம தலைவர்கைள YAC ெந்திப்புகைள, குழுத் திட்டஙகைள ைற்றும 
இதர ைருத்துவைலன நிகைழ்செிகைளில் ்பஙமகைற்்பதன் வாயிைாகை 
தலைலைப் ச்பாறுப்புகைள ைற்றும ஆமைாெலன வழஙகும தி்ன்கைள 
ஆகைியவற்ல் வளர்த்துகசகைாளளும வாய்ப்புகைலளப் ச்பறுகைி்ார்கைள.

2018-2019 இல், 26 YAC உறுப்்பினர்கைள இருந்தனர்.



1515

நாஙகைள எப்்படி ஒரு நாஙகைள எப்்படி ஒரு 

வித்தியாெத்லத ஏற்்படுத்திமனாமவித்தியாெத்லத ஏற்்படுத்திமனாம

• 18| தலைப்புகைளில் மநரடிக கைலைக 
கைண்கைாடெிலய ந்டத்திமனாம 
அது குல்்பாடுகைளு்டன் கூடிய 
ந்பர்கைளுககைான ெர்வமதெ தினத்தன்று 
ஒத்துப்ம்பாகும வலகையில் 
நல்டச்பற்்து

• ்பலழய ைாைவர் வலையலைப்ல்ப 
உருவாககுவதற்குரிய மயாெலனகைலள 
வழஙகை ஒரு அர்ப்்பைிககைப்்பட்ட 
்பைிபுரியும ெந்திப்ல்ப ந்டத்திமனாம 

• வரு்டாந்திர நிலைைாற்்ம, 
வாழகலகைத் தி்ன்கைள ைற்றும 
ச்பாழுதும்பாககுத் திருவிழா 
ம்பான்்வற்றுககு ஆதரவளித்மதாம

• ெந்திப்்பில் Larissa Haluszka-Smith 
(தன்னார்வத் சதாண்்டர் வளஙகைள 

ஒருஙகைிலைப்்பாளர்), Diane Savage 
(துலைத் தலைவர், திட்டஙகைள ைற்றும 

மெலவகைள), Meenu Sikand (நிர்வாகைத் 

தலைவர், ெை்பஙகு, ்பன்முகைத்தன்லை 

ைற்றும உளள்டககைல்), FAC இலைத் 

தலைவர்கைள, FLP குழு உறுப்்பினர்கைள, 
BRI ்பைியாளர்கைள ைற்றும 
அ்ககைட்டலள உளளிட்ட ்பை 
விருந்தினர்கைலள அலழத்து 
சகைௌரவித்மதாம 

• Holland Bloorview-
இன் மவலைவாய்ப்புத் 
திட்டஙகைளுககைான 
முன்னுரிலைகைலளத் 
தீர்ைானிப்்பதற்கு 
நிலைைாற்் உத்தி 
மவலைவாய்ப்பு ஓட்டத்து்டன் 
கைைந்தாமைாெித்மதாம

• இலளஞர் திட்டஙகைலள 

உருவாககை Surrey Place  
உ்டன் கைைந்தாமைாெித்மதாம

• Capes for Kids-ககு ஆதரவளித்மதாம

• மை 24 அன்று ReelAbilities 
Screening-இல் மநரடியாகை YAC-ஐப் 
்பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தி ெமூகைத்லத 
வரமவற்ம்ாம

• தர மைம்பாடடுத் திட்டத்துககுப் 
்பஙகைளித்மதாம

• MRI சதாகுதி உட்ப்ட BRI 
ஆராய்்செித் திட்டஙகைளுககும 
முன்முயற்ெிகைளுககும ்பஙகைளித்மதாம 

அடுத்து என்னஅடுத்து என்ன

• கைலைகைளுககைான ்பயிைரஙகுகைலளத் 

சதா்டர்்செியாகை நிறுவுவதற்கு Koffler 
Centre of the Arts உ்டன் இலைந்து 
்பைியாற்்வும

• ைருத்துவைலனத் திட்டஙகைள ைற்றும 
முன்முயற்ெிகைளில் இலளஞர் 
குரல்கைலள உடச்பாதிவலதத் 
சதா்டரவும

இலளஞர் ஈடு்பாடடு உத்திலயப் இலளஞர் ஈடு்பாடடு உத்திலயப் 

்பற்்ி மைலும அ்ிந்துசகைாளள்பற்்ி மைலும அ்ிந்துசகைாளள, இந்த இந்த 

ைின்னஞெைில் சதா்டர்புசகைாளளவுமைின்னஞெைில் சதா்டர்புசகைாளளவும 
youthleader@hollandbloorview.ca
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நாஙகைள எப்்படி ஒரு வித்தியாெத்லத ஏற்்படுத்திமனாமநாஙகைள எப்்படி ஒரு வித்தியாெத்லத ஏற்்படுத்திமனாம
• கைகீமழயுளளலவயும உளளிட்ட 10-ககு 

மைைான முககைிய செயல்திட்டஙகைள 
கு்ித்த கைருத்துககைலள வழஙகைிமனாம:

 ைருத்துவைலனயின் நிலைைாற்்த் 
திட்டம

 Holland Bloorview--இன் 
எப்ம்பாதும நிகைழவுகைள

 Bloorview Research Institute 
விரிவாககைம

 குடும்பத்தினர் சதரிவிககும 
மநாயாளி ்பாதுகைாப்புப் ்பிர்செலனகைள

 Meditech விரிவாககைம (ைின்னணு 
சுகைாதாரப் ்பதிமவடு மைம்பாடு)

 வாடிகலகையாளலர லையைாகைக 
சகைாண்்ட தரம ைற்றும ்பாதுகைாப்ல்ப 
உருவாககுதல்

 #HBWelcome (வாடிகலகையாளர் 
ைற்றும குடும்ப மநாககுநிலை)

 வாடிகலகையாளர் அனு்பவ 
கைருத்தாய்வுக மகைளவிகைள

 இலளஞர் மவலைவாய்ப்பு 
மெலவகைள ைற்றும ஆதரவுகைள

  தர மைம்பாடடில் மநாயாளிகைலளக 
கூடடிலைப்்பதன் ைீது Health 
Quality Ontario-இன் வளம

• எஙகைளுல்டய கைவனித்துக 
சகைாள்பவர்கைளுககுக கைவனிப்பு 
திட்டம வாயிைாகை கைவனித்துக 
சகைாள்பவர்கைளுககு சதா்டர் கைவனிப்பு 
அளிககைப்்படுகைி்து, இலவயும அதில் 
அ்டஙகும:

 அலனத்து அனு்பவ நிலைகைளிலும 
உளள ்பராைரிப்்பாளர்கைளுககு ஒரு 
ம்பைி வளர்ககும சூழநிலையில் 
ஓய்சவடுககைவும ஆற்்மைற்்ம 
ச்பற்றுகசகைாளளவும ஒரு வாய்ப்ல்ப 
வழஙகுவதற்கு அவர்கைளுககைான 
வாராந்திர இைவெ மயாகைா 
வகுப்புகைள நிறுவப்்பட்டன

குடும்ப ஆமைாெலனக குழுகுடும்ப ஆமைாெலனக குழு
நாஙகைள யார்நாஙகைள யார்

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital மைற்சகைாளளும 
அலனத்து்ச செயல்்பாடுகைளின் லையைாகை வாடிகலகையாளர் ைற்றும 
குடும்பத்லத லையப்்படுத்தும ்பராைரிப்பு இருப்்பலத உறுதிசெய்ய 
குடும்ப ஆமைாெலனக குழு (FAC) உதவுகைி்து. FAC உறுப்்பினர்கைள 
முககைிய ைருத்துவைலனத் திட்டஙகைள ைற்றும முன்முயற்ெிகைள கு்ித்து 
தஙகைளுல்டய நிபுைத்துவம ைற்றும வழிகைாட்டல் அனு்பவஙகைலளப் 
்பகைிர்ந்துசகைாளகைி்ார்கைள கூ்டமவ, ைருத்துவைலனயிலும ்பரந்த 
ெமுதாயத்திலும மைம்பட்ட வாடிகலகையாளர் ைற்றும குடும்பத்லத 
லையப்்படுத்திய ்பராைரிப்புககு உதவககூடிய வரு்டாந்திர இைககுகைலளத் 
தாஙகைமள வகுத்துக சகைாளகைி்ார்கைள. 

2018-2019-இல் FAC ஆனது 50-ககு மைற்்பட்ட உறுப்்பினர்கைலளக 
சகைாண்டிருந்தது (ஒவசவாரு ெந்திப்்பிலும 35 குடும்பத் தலைவர்கைள,  
2 இலளஞர் ஆமைாெலனக குழு உறுப்்பினர்கைள, 6 தலைலைத்துவக 
குழு உறுப்்பினர்கைள)
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 இல்டஓய்வு ைற்றும ச்பாழுதும்பாககுத் 
திருவிழாவில் ்பராைரிப்்பாளர் ொவடி 
ந்டத்தப்்பட்டது, இது இந்த ்பிர்பை 
வரு்டாந்திர நிகைழவில் கு்ிப்்பிட்ட 
்பராைரிப்்பாளர்கைளுககு வளஙகைலளயும 
தகைவல்கைலளயும வழஙகைியது

 சுய்பராைரிப்பு, உைவூட்டம ைற்றும 
இரககை்ச மொர்வு ஆகைியலவ ைீது 
குடும்பஙகைளுககைான ்பராைரிப்்பாளர் 
்பயிைரஙகு ந்டத்தப்்பட்டது, அதில் 
சுைார் 20 ்பராைரிப்்பாளர்கைளுககு 
வளஙகைள, கைல்வி ைற்றும ஒருவமராடு 
ஒருவர் இலைந்திருப்்பதற்கைான 
வாய்ப்பு ஆகைியலவ அளிககைப்்பட்டன 

 ஒன்்பது குடும்பப் ்பயிைரஙகுகைளு்டன் 
ஒமர மநரத்தில் இயஙகுகைின்் 
உ்டன்்பி்ப்பு ்பராைரிப்்பாளர் 
ஆதரவுக குழுவானது 
எளிதாககைப்்பட்டது, இது Holland 
Bloorview வாடிகலகையாளர்கைளின் 
உ்டன்்பி்ப்புகைளுககு 
ஒருவமராச்டாருவர் 
இலைந்திருககைவும ஒரு உ்டன்்பி்ப்பு 
்பராைரிப்்பாளராகை இருப்்பதன் தனிப்்பட்ட 
உைர்வுகைலளயும அனு்பவஙகைலளயும 
்பகைிர்ந்துசகைாளளவும வாய்ப்்பளிககைி்து

 குடும்பஙகைள ்பயில்ரஙகு 
வரிலெகைளுககைான தீர்லவ லையைாகைக 
சகைாண்்ட உலரயா்டல்கைள இலை 
உருவாககைம செய்யப்்படடு 
எளிதாககைம செய்யப்்பட்டன. 
தீர்லவ லையைாகைக சகைாண்்ட 
குடும்பஙகைளுககைான உலரயா்டல்கைள 
ைற்றும இந்த உலரயா்டல்கைலள 
குடும்ப உறுப்்பினர்கைள, ்பராைரிப்பு 
வழஙகுநர்கைள, ்பளளிகைள ைற்றும ெமூகை 
மெலவ வழஙகுநர்கைள ஆகைிமயாரு்டன் 
உலரயாடுவது எப்்படி ஆகைியவற்்ின் 
ைீதான ஒரு ஐந்து ்பாகை ்பயிற்ெிப் 
்பயிைரஙகுகைள உருவாககைப்்பட்டன 

• Holland Bloorview-இன் 
குடும்ப தலைலைத்துவத் திட்டம 
ைற்றும வாடிகலகையாளர் ைற்றும 
குடும்ப அனு்பவம ஆகைியவற்ல் 
மைம்படுத்துவதற்கைான வழிகைள 
நல்டமுல்ப்்படுத்தப்்பட்டன:

 சைய்நிகைர் ஆமைாெலனக குழு 
நிறுவப்்பட்டது

 வழஙகைப்்பட்ட இலை இருகலகைகைள 
HB Live-இல் அலனத்துப் 
்பைியாளர்கைளுககும குடும்ப 

ஆமைாெலனக குழுவில் 
புதுப்்பிககைப்்பட்டன!

 63 புதிய உளமநாயாளிகைளுககைான 
்படுகலகைகைள ைற்றும ஓய்சவடுககும 
கைருவிகைைப் ச்படடிகைள ஆகைியவற்ல் 
அ்ிமுகைப்்படுத்துவதற்கு ைார்்ச 
2019-இல் Holland Bloorview 
ைற்றும அடித்தளப் ்பைியாளர்கைள 
ஆகைிமயாரு்டன் குடும்பத் தலைவர்கைள 
ஒன்்ிலைந்து செயல்்பட்டனர்

 உளமநாயாளிகைளுககைான ்பாடைக 
இரவு உைவு விருந்லத ந்டத்தியது 
– வடீடில் ெலைககைப்்பட்ட 
உைலவப் ்பகைிர்ந்து சகைாளவதற்கும 
குடும்பத் தலைவர்கைளு்டனும 
ஒருவருகசகைாருவரு்டனும 
அ்ிமுகைைாகைிக சகைாளவதற்கும 
மதாராயைாகை 60 உளமநாயாளிக குடும்ப 
உறுப்்பினர்கைளுககைான ஒரு வாய்ப்பு

 உளமநாயாளிகைளுககைான இரவுமநர 
கைாஃ்பி விருந்லத ந்டத்தியது 
– ஒருவருகசகைாருவர் சதா்டர்பு 
சகைாளவதற்கும குடும்பத் 
தலைவர்கைலளத் சதா்டர்பு 
சகைாளவதற்கும ெிை சுலவயான 
விருந்துகைலள ைகைிழந்து 
அனு்பவிப்்பதற்கும ஓர் “இரவு மநர 
விடுமுல்லயப்” ச்பறுவதற்கு 
உளமநாயாளிகைளின் குடும்ப 
உறுப்்பினர்கைள ைற்றும உளமநாயாளிகைள 
்பிரிவுகைளில் உளள ்பைியாளர்கைள 
ஆகைிமயாருககைான ஒரு வாய்ப்பு

அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன 
• உளமநாயாளி ைற்றும சவளிமநாயாளி 

உைவு அனு்பவத்லத மைம்படுத்தும 
வாய்ப்புகைலள ஆராய ைருத்துவைலன 
்பைியாளர்கைளு்டன் இலைந்து 
செயல்்ப்டவும

• நிலைைாற்் உத்திகைளின் கூறுகைலள 
நல்டமுல்ப்்படுத்த ஊழியர்கைளு்டன் 
இலைந்து செயல்்ப்டவும

• குடும்பத் தலைலைத்துவத் திட்டத்லத 
வளர்த்தலும மைம்படுத்தலும

மைலும அ்ிந்துசகைாளவதற்குமைலும அ்ிந்துசகைாளவதற்கு,குடும்ப குடும்ப 
தலைலைத்துவக குழுலவ இந்த ைின்னஞெல் தலைலைத்துவக குழுலவ இந்த ைின்னஞெல் 
முகைவரியில் சதா்டர்பு சகைாளளவும முகைவரியில் சதா்டர்பு சகைாளளவும 
familypartner@hollandbloorview.ca
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• குடும்பத் தலைவர்கைள Suzanne 
Jorisch (குடும்பத் தலைவர் ைற்றும 
உறுப்்பினர், அ்ஙகைாவைர்கைள குழு), 
Kyoko Davis ைற்றும Rebecca 
Nesdale-Tucker ஆகைிமயார் 2019 
ஜூன் ைாதத்தில் 'ஆராய்்செி 
தி்ககைப்்பட்டது' திட்டத்லத நிறுவிய 
ஒரு ்பல்சைாழுஙகுக குழுவில் 
இ்டமச்பற்்ிருந்தனர். Holland 
Bloorview விஞஞானிகைளால் 
சவளியி்டப்்படும அ்ிவியல் 
்பதிப்புகைள வாடிகலகையாளர்கைள 
ைற்றும குடும்பஙகைளுககு 
அணுகைத்தககைலவயாகைவும 
ச்பாருத்தைானலவயாகைவும உளளன 
என்்பலத உறுதிப்்படுத்தும திட்டத்லத 

RFEC சதா்டஙகைியது. இந்த ஆண்டு 
்பா்டத்திட்டத்தில் முன்மனாடித் 
திட்டத்தின் ்பகுதியாகை, 11 சுருககைக 
கைடடுலரகைள கைில்டககைப் ச்பறும. 

• RFEC தலைவர் Sharon Gabison 
உளளிட்ட குடும்பத் தலைவர்கைள 
BRI ஊழியர்கைளு்டன் இலைந்து BRI 
symposium, வார்டு மகைால்டகைாை 
ைாைவர் திட்ட மநாககுநிலை நாள, 
ைருத்துவ மொதலனகைளுககைான 
Ontario கைைந்தாய்வு ைற்றும 
University of Toronto ைறுவாழவு 
அ்ிவியல் நிறுவன ஆராய்்செி 
நாள ம்பான்்லவ உட்ப்ட ்பை 
முககைிய உளளகை ைற்றும சவளிப்பு் 
நிகைழவுகைலள வழஙகைியுளளனர். 

Bloorview Research Institute Family 
Engagement Committee (RFEC)
நாஙகைள யார்நாஙகைள யார்

Bloorview Research Institute Family Engagement Committee (RFEC) 
ஆனது ஆராய்்செியின் அலனத்து அமெஙகைளிலும குடும்பஙகைலள 
ஈடு்படுத்துவதற்கு Bloorview Research Institute (BRI) உ்டன் இலைந்து 
செயல்்படுகைி் து. RFEC ஆனது Holland Bloorview-இலும அலதத் தாண்டிய 
்பகுதிகைளிலும உளள குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும குடும்பஙகைள 
ஆகைிமயாரின் வாழவில் ஆராய்்செி ஒரு வித்தியாெத்லத ஏற்்படுத்தும 
என்்பலத உறுதிப்்படுத்துவதற்கு ஆராய்்செியிலும ஆராய்்செியின் 
தாககை முடிவுகைளிலும குடும்ப ஈடு்பாடல்ட மைம்படுத்துவதற்கு 
ஆமைாெலனலயயும ்பரிந்துலரகைலளயும வழஙகுகைி் து.

2018-2019-இல், RFEC -இல் இருந்த 24 உறுப்்பினர்கைளில் 12 குடும்பத் 
தலைவர்கைள, ஆராய்்செியின் துலைத் தலைவர் ைற்றும இயககுனர், 
BRI குழு உறுப்்பினர்கைள ைற்றும வாடிகலகையாளர் ைற்றும குடும்பம 
ஒருஙகைிலைந்த ்பராைரிப்புககுழு உறுப்்பினர்கைள ஆகைிமயாலரக 
சகைாண்டிருந்தது.
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• குழந்லதகைளின் குல்்பாடுகைளால் 
்பாதிககைப்்படடுளள வாடிகலகையாளர்கைள 
ைற்றும குடும்பஙகைளின் மதலவகைலளப் 
்பிரதி்பைிககும ்பை கு்ிப்்பிட்ட 
நுண்ை்ிவுகைலள உளள்டகககுகைின்் 
ஆராய்்செியில் குடும்ப ஈடு்பாடடுககைான 
CIHR சந்ிமுல்க கைட்டலைப்பு ைீது 
RFEC ைீளாய்வு செய்து ்பின்னூட்டத்லத 
வழஙகைியது. 

• RFEC உ்டன் இலைந்து BRI ஆனது 
நைது ஆராய்்செித் திட்டத்தில் 
குடும்ப ஈடு்பாடடின் ஒரு 
சவளிப்பு் ைதிப்்பபீடல்ட நியைித்தது, 
இது ஒரு இைககைிய ைீளாய்வு, 
சுற்று்சசூழல் ்பரிமொதலன ைற்றும 
வாடிகலகையாளர்கைள, குடும்பஙகைள 
ைற்றும விஞஞானிகைளு்டன் 
மநர்கைாைல்கைள ம்பான்்வற்ல் 
உளள்டககைியது. இந்த ைதிப்்பபீடு 
நைது தற்ம்பாலதய திட்டத்தின் ்பை 
அமெஙகைலள ைதிப்்பிட்டது, மைலும 
அது 2019-2020 RFEC இைககுகைளில் 
மெர்ககைப்்ப்ட மவண்டிய ்பை ைதிப்பு 
வாய்ந்த ்பரிந்துலரகைலள வழஙகை்ச 
செய்தது. 

• BRI ஆனது குடும்பத்லத லையைாகைக 
சகைாண்்ட ஆராய்்செியில் ஈடு்படடுமம்பாது 
வாடிகலகையாளர்கைள, குடும்பஙகைள 
ைற்றும விஞஞானிகைள ஆகைிமயாரால் 
எதிர்சகைாளளப்்படும ெிககைைான சதா்டர்பு 
ெவால்கைலளத் தீர்ப்்பதற்கு ஐந்து 
உருவகைப்்படுத்தல் அடிப்்பல்டயிைான 
கைற்்ல் சதாகுப்புகைளின் ஒரு 
சதாகுதிலய உருவாககைி ைதிப்்பபீடு 
செய்வதற்கு சவளிப்பு், CHILD-
BRIGHT வலையலைப்்பிைிருந்து 
ெகை ஊழியர்கைளால் ைீளாய்வு செய்து 
அளிககைப்்படும ைானிய SPOR-நிதி, 
SPOR- நிதியளிககும முன்முயற்ெி 
ம்பான்்வற்ல்ப் ்பாதுகைாப்்பதில் 
சவற்்ியல்டந்தது. 

அடுத்து என்னஅடுத்து என்ன

• ஆராய்்செித் திட்டத்தில் நைது 
குடும்ப ஈடு்பாடடின் நைது சவளிப்பு் 
ைதிப்்பபீடடிைிருந்து கைில்டககைப்ச்பற்் 
முடிவுகைலளப் ்பதிப்்பி்டவும

• நைது வாடிகலகையாளர்கைள, குடும்பஙகைள 
ைற்றும விஞஞானிகைள ஆகைிமயாரின் 
மதலவகைலள்ச ெி்ந்த முல்யில் 
ெந்திககை ஆராய்்செிக கைட்டலைப்்பில் 
தற்ம்பாலதய குடும்ப ஈடு்பாடல்ட 
ைீளாய்வு செய்து புதுப்்பிககைவும 

• ஆராய்்செி செயல்முல்யில் 
்பஙமகைற்கும விஞஞானிகைள ைற்றும 
வாடிகலகையாளர்கைள ைற்றும 
குடும்பஙகைள ஆகைிமயாருககைில்டமய 
அதிகைரித்த ஆதரலவ வழஙகுவதற்கு 
ஓர் வளஙகைளின் சதாகுதிலய 
உருவாககைவும 

• Grow Holland Bloorview 
Research உத்திலய ஆதரிப்்பதற்கு 
குடும்பத் தலைவர்கைள சதா்டர்ந்து 
BRI தலைலைத்துவத்லதக 
கைைந்தாமைாெிப்்பார்கைள. இந்த 
உத்தியானது புதுலையான, 
்பயன்்பாடடுககுரிய ைற்றும 
வாடிகலகையாளர் ைற்றும 
குடும்பஙகைலள லையப்்படுத்தும 
ஆராய்்செிகைளில் எஙகைள முயற்ெிகைலள 
விரிவு்படுத்துவமதாடு ்பராைரிப்ல்ப 
மைம்படுத்துதல் தனிப்்பயனாககைப்்பட்ட 
்பாலதகைலளத் சதரிவித்தல், அலனத்துக 
குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும 
குடும்பஙகைளுககைான வாழகலகையின் 
தரத்லத உயர்த்துதல் ஆகைியவற்ல் 
இறுதி இைககைாகைக சகைாண்்ட 
ந்டவடிகலகைலயக கைண்டு்பிடிககும நைது 
முயற்ெிகைலளயும தீவிரப்்படுத்தும. 

மைலும அ்ிந்துசகைாளவதற்குமைலும அ்ிந்துசகைாளவதற்கு,  
குடும்ப தலைலைக குழுலவ இந்த குடும்ப தலைலைக குழுலவ இந்த 
ைின்னஞெைில் சதா்டர்பு சகைாளளவுமைின்னஞெைில் சதா்டர்பு சகைாளளவும 
familypartner@hollandbloorview.ca



Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital குல்்பாடு, 
ைருத்துவ்ச ெிககைல், மநாய் ைற்றும கைாயம சகைாண்்ட குழந்லதகைள 

ைற்றும இலளஞர்கைலள ஆதரிப்்பதன் மூைம அவர்கைளுககு உைகைளாவிய 

வாய்ப்புகைலள உருவாககைிக சகைாடுககைி்து. 40 முன்னைி கைனடிய 

ஆய்வு ைருத்துவைலனகைளில் ஒன்்ாகைவும, University of Toronto 
உ்டன் முழுலையாகை இலைந்துளளதுைான Holland Bloorview ஆனது 

வரு்டந்மதாறும 7,500 ககும மைற்்பட்ட குடும்பஙகைளுககு மெலவ அளித்துக 

சகைாண்டிருககைி்து. உளமநாயாளி ைற்றும சவளிமநாயாளி்ச மெலவகைலள 

வழஙகைிக சகைாண்டிருககும Holland Bloorview ஆனது வாடிகலகையாளர்கைள 

ைற்றும குடும்பஙகைளு்டன் கூடடு மெர்ந்து ஒப்்பில்ைாத கைவனிப்பு அளிககும 

நிபுைத்துவத்திற்கு நற்ச்பயர் ச்பற்றுளளது, Accreditation Canada ந்டத்திய 

தர ைதிப்்பபீடடு கைருத்தாய்வுகைளில் அடுத்தடுத்த இரண்டு முல் 100 ெதவதீம 

ச்பற்்ிருககும ஒமர நிறுவனைாகைவும இது திகைழகைி்து. Holland Bloorview 
ஆனது Kids Health Alliance அலைப்்பின் நிறுவுனர் உறுப்்பினர்கைளின் 

ஒன்று ஆகும; இந்த அலைப்பு குழந்லதகைள, இலளஞர்கைள ைற்றும அவர் தம 

குடும்பஙகைலள லையப்்படுத்தி ஓர் உயர்தர நிலையான ைற்றும ஒருஙகைிலைந்த 

குழந்லத உ்டல்நை கைவனிப்ல்ப வழஙகை ஒத்த கைருத்துளள வலைப்்பின்னல் 

்பஙகுதாரர்கைளால் அலைககைப்்படடுளளது. கூடுதல் தகைவல்கைளுககு அல்ைது 

நன்சகைால்ட வழஙகுவதற்கு, தயவுசெய்து hollandbloorview.ca என்் 

இலையதளத்லதப் ்பாருஙகைள அல்ைது Twitter (டவிட்டர்), Facebook 
(ஃம்பஸபுக), Instagram (இன்ஸ்டாகைிராம), LinkedIn (ைிஙகடுஇன்) ைற்றும 

தாய் வலைப்்பதிவாகைிய BLOOM (ப்ளூம)ஆகைியவற்று்டன் இலைந்திருஙகைள.

Holland Bloorview-ஐப் ்பற்்ி 
Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto, ON  M4G 1R8
சதாலைம்பெிசதாலைம்பெி: 416-425-6220 கைட்டைைில்ைாத் சதாலைம்பெிகைட்டைைில்ைாத் சதாலைம்பெி: 800-363-2440 
சதாலைநகைல்சதாலைநகைல்: 416-425-6591 hollandbloorview.ca
University of Toronto உ்டன் முழுலையாகை இலைககைப்்பட்ட ஒரு ்பயிற்றுவிககும 
ைருத்துவைலன
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http://www.kidshealthalliance.ca/en/
http://www.hollandbloorview.ca/
https://twitter.com/HBKidsHospital
http://www.facebook.com/HBKRH
http://www.facebook.com/HBKRH
https://www.instagram.com/hollandbloorview
http://www.linkedin.com/company/holland-bloorview-kids-rehabilitation-hospital
http://bloom-parentingkidswithdisabilities.blogspot.ca/

