
உங்களுடைய உைல்நலப் பராமரிப்பு 
பற்றிய தகவல் உங்கள் விரல்நுனிகளில்.
இன்றே பதிவு செய்யுங்கள்.

பதிவு செய்யுங்கள் |  
தகவல் சதரிந்துசகொள்ளுங்கள் | 

சதொடர்பில் இருங்கள்

இதில் சேர்வது சுலபமானது. 

முதலாவது மாடியில் இயங்கும் பதிவுப் 
பிரிவில் கொலல 7 மணி முதல் மொலல 
4 மணி வலர றநரில் வந்து பதிவு 
செய்துசகொள்ளுங்கள். நீங்கள் இரண்டு 
அலடயொளெ் ெொன்றுகலளயும் உங்கள் 
குழந்லதயின் OHIP அட்லடலயயும் 
எடுத்துவர றவண்டும்.

கூடுதல் தகவல்களுக்குத் ததாடர்புதகாள்ளவும்:  
சதொலலறபெி: 416-425-6220 நீட்டிப்பு. 3881 
மின்னஞ்ெல்: 
connect2care@hollandbloorview.ca

hollandbloorview.ca/connect2care

Holland Bloorview 
Kids Rehabilitation Hospital
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
ஆனது இயலாமமயால் பாதிக்கப்பட்ட 
குழந்மதகளின் வாழ்க்மகமய மமம்படுத்துவதில் 
கவனம் தெலுத்துகின்ற கனடாவின் மிகப்தபரிய 
குழந்மதகள் மறுவாழ்வு மருத்துவமமன ஆகும். 
ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ பயனுறு ஆராய்ெ்ெி, கற்றல் 
மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் வாடிக்மகயாளர் 
மற்றும் குடும்பத்மத மமயப்படுத்திய பராமரிப்பு 
ஆகியவற்றில் உலகளவில் முன்னணி தபற்று 
விளங்குகிறது. 
தபருமூமள வாதம், மூமளயதிர்ெ்ெி உள்ளிட்ட 
தபறப்பட்ட மூமளக் காயம், தமெெ்ெிமதவு, 
உறுப்புத் துண்டிப்பு, வலிப்பு, ஸ்மபனா பிஃபிடா, 
கீல்வாதம், உதடு மற்றும் அண்ணப் பிளவு, 
ஆட்டிெம் மற்றும் இதர உடல் ரதீியான மற்றும் 
வளர்ெ்ெி ொர்ந்த இயலாமமகள் ஆகியவற்றால் 
பாதிக்கப்பட்ட குழந்மதகளுக்காக ஒரு 
மாகாண வளமாற்றப் பராமரிப்மப நாங்கள் 
வழங்குகிமறாம். 
இயலாமமயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்மதகளுக்கு 
ஒரு ொத்தியமான உலகத்மத உருவாக்குவது 
எங்கள் மநாக்கம் ஆகும். 

[1289.16]

MAP TO HOLLAND BLOORVIEW
KIDS REHABILITATION HOSPITAL

• Vehicular access to the building is along Kilgour Road off of Bayview Avenue. 
• The is NO vehicular access off of Rumsey Road - ONLY pedestrian.
• Limited metered parking is available.
• Pedestrian access is available from Rumsey Road and from Bayview Avenue.
• TTC buses stop on Eglinton at both Bayview Avenue and Rumsey Road.
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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
T: 416-425-6220 Toll-Free: 800-363-2440
F: 416-425-6591 E: info@hollandbloorview.ca

hollandbloorview.ca



உங்கள் உைல்நலப் பராமரிப்புப் 
பதிசவடுகள் உங்கடளே் 
ோர்ந்தடவயாகும். 
தங்கள் உடல்நலப் பரொமரிப்லப நிர்வகிப்பதிலும் 
தகவலேிந்த முடிவுகலள எடுப்பதிலும் 
வொடிக்லகயொளர்களும் குடும்பங்களும் ஒரு செயலுறு 
முடிசவடுப்பதே்கு connect2care அவர்களுக்கு 
அதிகொரமளிக்கிேது.

உங்களுக்குத் சதடவப்படும்சபாது 
சதடவப்படுகின்ற இைத்தில் தகவல் 
கிடைக்கிறது.
வட்ீடில், பள்ளியில், விடுமுலேயில் இருக்கும்றபொது 
அல்லது றவசேொரு மருத்துவ அலுவலகத்திலிருந்து 
நீங்கள் ஆன்லலலன அணுகும் இடங்களில் 
எல்லொம் உங்களுக்குத் றதலவயொனறபொது 
connect2care-ஐ அணுகவும். நீங்கள் உங்கள் 
பரொமரிப்லப நொசளொன்றுக்கு 24 மணிறநரமும், 
வொரத்துக்கு ஏழு நொட்களும் நிர்வகிக்க முடியும்.

எப்்பாழுதுசம ேமீபத்திய தகவல்கடளத் 
்தரிந்து டவத்திருங்கள். 
எப்சபொழுதுறம ஒரு கொகிதக் றகொப்பிலனக் லகயில் 
எடுத்துெ்செல்வலத விட உங்கள் தகவல்கலள 
ஆன்லலனில் அணுகுவது நீங்கள் எப்சபொழுதும் 
மிகத் துல்லியமொன மே்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட 
தகவல்கலள உங்கள் விரல் நுனியில் 
லவத்திருப்பலத உறுதி செய்கிேது.

என்னுடைய உைல்நலத் தகவல்கள் 
எங்கிருந்து கிடைக்கின்றன? 
இந்தப் றபொர்ட்டலில் உள்ள எல்லொத் தகவல்களும் 
உங்களுலடய ஹொலந்து ப்ளூர்வியூ மின்னணு 
உடல்நலப் பதிறவட்டிலிருந்து கிலடக்கின்ேன.  

யா்ரல்லாம் இந்த சபார்ை்ைடல  
அணுக முடியும்? 
ஹொலந்து ப்ளூர்வியூ மருத்துவர்கள், 
வொடிக்லகயொளர்கள் மே்றும் அவர்களுலடய 
சபே்றேொர்கள் அல்லது ெட்டரதீியொன பொதுகொவலர்கள் 
ஆகிறயொர் மட்டுறம connect2care க்கொன அணுகலலப் 
சபே்ேிருப்பொர்கள். 

என்னுடைய தனியுரிடம 
பாதுகாக்கப்படுமா? 
ஆம். உங்களுலடய தனிப்பட்ட தகவலலப் 
பொதுகொப்பதே்கு நொங்கள் கடலமப்பட்டுள்றளொம். 
ஓண்டொரிறயொவின் தனிப்பட்ட உடல்நலத் தகவல் 
பொதுகொப்புெ் ெட்டத்லத நொங்கள் பின்பே்றுகிறேொம், 
எனறவ connect2care ஆனது தனியுரிலம மே்றும் 
பொதுகொப்புக்கொன உத்தரவொதத்லதப் சபே்றுள்ளது. 
உங்களுலடய தனிப்பட்ட கடவுெ்செொல்லலயும், 
உள்நுலழவுத் தகவல்கலளயும் நீங்கள் றவறு 
யொருடனும் ஒருறபொதும் பகிர்ந்துசகொள்ளக்கூடொது 
என்பதும் மிகவும் முக்கியமொகும்.

இதர உைல்நலப் பராமரிப்பாளர்களிைமிருந்து 
்பறப்படும் தகவல்கடள நான் பார்க்கலாமா?
இல்லல. connect2care ஆனது ஹொலந்து 
ப்ளூர்வியூவில் நடக்கின்ே முன்பதிவுெ் ெந்திப்புகள் 
மே்றும் றெலவகள் பே்ேிய தகவல்கலள மட்டுறம 
சகொண்டிருக்கும்.

நான் என்னுடைய உைல்நலப் 
பராமரிப்பாளருைன் 
்தாைர்பு் காள்ளும் முடறடய 
connect2care எப்படி சமம்படுத்தும்?
connect2care இல் செய்தி அனுப்பும் அம்ெத்லதப் 
பயன்படுத்தி இரண்டு வருலககளுக்கிலடறய 
உங்கள் உடல்நலப் பரொமரிப்பொளருக்கு செய்திகலள 
அனுப்புகிேது மே்றும் சபறுகிேது.

ஏசதனும் ்தாழில்நுை்பப் பிரே்ேடனகள் 
ஏற்பை்ைால் என்ன ்ேய்வது? 
றபொர்ட்டலலப் பயன்படுத்துவது சதொடர்பொக 
சதொழில்நுட்பப் பிரெ்ெலனகலள நீங்கள் 
எதிர்சகொண்டொல் எந்த றநரத்திலும் 416-425-6220 
நீட்டிப்பு 3881 இல் அல்லது 
connect2care@hollandbloorview.
ca இல் எங்கலளத் 
சதொடர்புசகொள்ளவும். இரண்டு 
றவலல நொட்களுக்குள் நொங்கள் 
உங்கலளத் சதொடர்புசகொள்றவொம்.

connect2care என்பது 
வாடிக்ககயாளர்களும் 
குடும்பங்களும் தங்களுகைய 
உைல்நலப் பராமரிப்புத் தகவல்ககள 
ஒரு சில கிளிக்குகள் மூலம் 
24/7 நநரமும் மதிப்பாய்வு சசய்து 
நிர்வகிக்க உதவுகின்ற ஒரு 
ஆன்கலன் கருவி ஆகும்.

   
hollandbloorview.ca/ 
connect2care இல் 
உள்நுமழயவும்.

இவே்றுக்கு இன்றே பதிவு செய்யுங்கள்: 

  உங்களுமடய எதிர்கால 
முன்பதிவுெ் ெந்திப்புகமள 
நிர்வகிக்க

  உங்களுமடய உடல்நலப் 
பராமரிப்புப் பதிமவடுகமள 
அணுகுவதற்கு

  உங்களுமடய உடல்நலப் 
பராமரிப்பு அணியுடன் 
ததாடர்புதகாள்வதற்கு

  இது மிகவும் வியப்புக்குரியது மற்றும் 
பயனுள்ளது.”

  இந்தப் பிமணப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கு 
என்னால் காத்திருக்க முடியாது.”

  என்னுமடய வருமக வரலாற்மற 
மளீாய்வு தெய்வது எங்கள் வாழ்க்மகயின் 
ஹாலந்து ப்ளூர்வியூ எந்தளவுக்குப் 
பங்மகற்றுள்ளது என்பமத எனக்கு 
நிமனவுபடுத்துகிறது. நாங்கள் மிகவும் 
நன்றிக் கடன்பட்டிருக்கிமறாம்!”


