ததொடக்கப் பரொமொிப்பு மற்றும் ஆரரொக்கியக் கொப்பீடு
(Primary Care and Health Insurance)
தரொைன்ரரொ நல்வரவுத் ததொகுப்பு (Welcome to Toronto Package)
ததொடக்கப் பரொமொிப்பு (Primary care) என்ைொல் என்ன?
ததொடக்கப் பரொமொிப்பு என்பது ஆரரொக்கியப் பரொமொிப்புடனொன உங்களது முதைொவது ததொடர்பொகும். இங்ரகதொன்
அரனகமொன ஆரரொக்கியப் பிரச்சிறனகளுக்குச் சிகிச்றசயளிக்கப்படுகிைது, இது தபொதுவொக குடும்ப மருத்துவொின்
அலுவைகத்தில் தசய்யப்படுகிைது. நீங்கள் ஆரரொக்கியமொக இருப்பதற்கு உதவிதசய்வதற்கும், நீங்கள்
ரநொய்வொய்ப்படொமல் இருப்பறத உறுதிப்படுத்துவதற்கும் ஒன்ைிறைந்து பைிபுொியும் குழுவினர்களொல் ததொடக்கப்
பரொமொிப்பின் தபரும்பகுதி வழங்கப்படுகிைது. உங்கறள ஆரரொக்கியமொக றவத்திருப்பதுடன் ஏறனய ரசறவகளுடன்
உங்கறளத் ததொடர்புபடுத்தும் குடும்ப மருத்துவர் ஒருவறர றவத்திருப்பது மிகவும் முக்கியமொகும்.
அந்த மருத்துவறரச் சந்திப்பதற்கு நொன் கட்டைம் தசலுத்த ரவண்டுமொ?
அரனகமொன சந்தர்ப்பங்களில், இல்றை.
ஒன்ரொைிரயொவில் மூன்று ஆரரொக்கியக் கொப்பீட்டுத் ததொிவுகள் உள்ளன:
1. ஒன்ரொைிரயொவின் ஆரரொக்கியக் கொப்பீட்டுத் திட்டம் (Ontario Health Insurance Plan, OHIP) – “Health card”
இது, ஒன்ரொைிரயொவில் வசிக்கும் மக்களுக்கொன இைவச ஆரரொக்கியக் கொப்பீடு ஆகும், இதற்கு ஒன்ரொைிரயொ அரசொங்கம்
கட்டைம் தசலுத்துகிைது. அரனகமொன மக்களிடம் இதுதொன் இருக்கிைது. மருத்துவர்களுடனொன சந்திப்புகள்,
மருத்துவமறனச் சந்திப்புகள் மற்றும் அரனகமொன ஆய்வுகூடப் பொிரசொதறனகறள இது
உள்ளடக்குகின்ைது. மருந்துகறளரயொ, பல் மருத்துவத்றதரயொ, கண் பொர்றவச்
ரசொதிப்றபரயொ இது உள்ளடக்கொது. பதிதனட்டு வயதுக்கும் குறைவொன
பிள்றளகளுக்கும், 65 வயதுக்கு ரமற்பட்ட வயதுவந்தவர்களுக்கும் சிை விதிவிைக்குகள்
உள்ளன. ஜனவொி 1, 2018 முதல் 24 வயதும் அதற்குக் குறைவொன
வயதுமுள்ளவர்களுக்கும் பொிந்துறரக்கப்பட்ட மருந்துகள் OHIP+, “OHIP Plus” எனப்படும் ஒரு விரசட திட்டத்தினொல்
கொப்பீடு தசய்யப்படுகின்ைன என்பறதக் கவனித்தல் முக்கியமொகும்.
முடிந்த விறரவில் ஆரரொக்கிய அட்றட (health card) ஒன்றுக்கு நீங்கள் விண்ைப்பிக்க ரவண்டும். கனடொவுக்கு ஒரு
நிரந்தரக் குடியிருப்பொளரொக நீங்கள் வருகிைீர்கள் எனில், உங்களுறடய OHIP அட்றடறயப் தபறுவதற்கு நீங்கள்
மூன்று மொதங்கள் கொத்திருக்க ரவண்டும். இந்தக் கொைத்தின் ரபொது மருத்துவச் ரசறவகள் இைவசமொனறவ அல்ை. சிை
ரசறவகளுக்கு நீங்கள் பைம் தசலுத்த ரவண்டியிருக்கைொம் அல்ைது தனியொர் கொப்பீடு ஒன்றைப் தபை
ரவண்டியிருக்கைொம். இந்த மூன்று மொதக் கொத்திருப்பின்ரபொது, தரொைன்ரரொ (மற்றும் ஒன்ரொைிரயொ) முழுவதும் உள்ள
சமூக ஆரரொக்கிய றமயங்களில் (CHC) சிை ஆரரொக்கியச் ரசறவகள் இைவசமொகக் கிறடக்கின்ைன. உங்களுக்கு
அருகிலுள்ள ஒரு CHC நிறையத்றதக் கண்டைிவதற்கு இந்த இறைப்புக்கு வருறகதொருங்கள்:
https://www.aohc.org/find-a-centre.
ரமைதிக தகவல்களுக்கு Service Ontario அலுவைகம் ஒன்றை 416-326-1234இல் ததொடர்புதகொள்ளுங்கள் அல்ைது
பொர்றவயிடுங்கள்: https://www.ontario.ca/page/serviceontario-locations-hours-and-contact.
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2. மத்திய அரசொங்கத்தின் இறடக்கொை ஆரரொக்கியத் திட்டம் (Interim Federal Health Program, IFHP)
அகதிகள் மற்றும் அகதி ரகொொிக்றகயொளர்களுக்கொன ரசறவகறள இந்தத் திட்டம் வழங்குகிைது. மருத்துவமறனச்
சந்திப்புகள், குடும்ப மருத்துவருடனொன சந்திப்புகள், சிை மருந்துகள் மற்றும் சிை கண் பொர்றவ/பல் மருத்துவப்
பரொமொிப்றப இந்தத் திட்டம் உள்ளடக்குகிைது. நீங்கள் எவற்றுக்குக் கொப்பீடு தசய்யப்பட்டிருக்கிைீர்கள் என்பறத
அைிவதற்கு உங்களுறடய IFH பத்திரத்றத நீங்கள் பொர்றவயிடைொம்.
3. தனிப்பட்ட ஆரரொக்கியக் கொப்பீடு
உங்களிடம் OHIP அல்ைது IFH இல்றையொனொல், திட்டம் ஒன்றை நீங்கள் தகொள்வனவு தசய்யைொம். அரதரபொல்,
OHIPஇல் உள்ளடக்கப்படொத ரசறவகளுக்குக் கட்டைம் தசலுத்துவதற்கு உதவியொகவும் தனியொர் கொப்பீட்றட நீங்கள்
வொங்கைொம். உங்களுறடய பொடசொறை அல்ைது ரவறை மூைமொன தனிப்பட்ட திட்டம் ஒன்ைின் ஊடொகவும்
உங்களுக்குக் கொப்பீடு ஒன்று வழங்கப்படைொம்.
ரமைதிக தனியொர் ஆரரொக்கியக் கொப்பீட்டுத் திட்டத் ததொிவுகளுக்கு www.olhi.ca/insurance-finder வருறகதொருங்கள்.
ரமரை தசொல்ைப்பட்டிருக்கும் எதுவும் உங்களிடம் இல்றையொனொல், மருத்துவ ரசறவகளுக்கு நீங்கள் பைம்
தசலுத்தரவண்டியிருக்கைொம்.
நிபுைர் (Specialist) ஒருவறர நொன் சந்திப்பது எப்படி?
பிரச்சிறன இருந்தொல் உங்களுறடய குடும்ப மருத்துவறர நீங்கள் சந்திக்கரவண்டும். ரதறவப்பட்டொல், பொிந்துறரப்பு
ஒன்று உங்களுறடய குடும்ப மருத்துவொினொல் அனுப்பப்படும். நிபுைர்கறள நீங்கள் ரநரடியொகச்
சந்திக்க முடியொது.
என்னுறடய குடும்ப மருத்துவொின் அலுவைகம் பூட்டப்பட்டிருந்தொல் நொன் என்ன தசய்யைொம்?
உங்களுறடய குடும்ப மருத்துவறர அணுகமுடியவில்றை, ஆனொல் உங்களுக்கு ஓர் அவசரமொன
பிரச்சிறன இருக்கிைது எனில், walk in clinic ஒன்ைில் மருத்துவர் ஒருவறர நீங்கள் சந்திக்கைொம்
அல்ைது அவசரகொை நிறைப் பிொிவுக்குச் (Emergency Room) தசல்ைைொம். இந்த இடங்களில்,
தசல்கின்ை ஒழுங்கில் ரசறவ வழங்கப்படுவதொல் மருத்துவர் ஒருவறரச் சந்திப்பதற்கு நீங்கள் நீண்ட ரநரம் கொத்திருக்க
ரவண்டியிருக்கைொம்.
மருந்துகறள நொன் தபறுவது எப்படி?
உங்களுறடய பிரச்சிறனக்கு முதலில் மருத்துவர் ஒருவறர நீங்கள் சந்திக்க ரவண்டும், மருந்துக்கொன மருந்துச்சீட்டு
வழங்கப்பட்டதும், அறதப் தபறுவதற்கு அறத ஏதொவததொரு மருந்தகத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துச் தசல்ைைொம். உங்களுக்குக்
கொப்பீடு எதுவும் இருக்கொவிட்டொல், உங்களுறடய மருந்துகளுக்கு நீங்கள் பைம்தசலுத்த ரவண்டும். இது பற்ைி
உங்களுறடய குடும்ப மருத்துவருடன் அல்ைது மருந்தொளருடன் நீங்கள் கறதக்கைொம். சிை மருந்துகளுக்கு பொிந்துறரப்பு
ரதறவயில்றை, அறவ “ பொிந்துறரப்பற்ை/ரநரடியொக வொங்கக்கூடிய (over the counter)” மருந்துகள் எனப்படும்.
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ததொடக்கப் பரொமொிப்பு மற்றும் ஆரரொக்கியக் கொப்பீடு
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எந்ததந்த ஆரரொக்கியப் பரொமொிப்பு வழங்குநர்கறள நொன் சந்திக்கைொம்?
நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சிை ஆரரொக்கியப் பரொமொிப்பு வழங்குநர்களினதும் அவர்களின் பைிகளினதும் பட்டியல் இரதொ:


பொிரசொதறனகளுக்கு உத்தரவிடல், ரநொய்கண்டைிதல் மற்றும் மருத்துவப்



பிரச்சிறனகளுக்குச் சிகிச்றசயளித்தல், மருந்துகறளப் பொிந்துறரத்தல்
குடும்ப மருத்துவர்கள் ததொடக்கப் பரொமொிப்றப வழங்குகிைொர்கள் அத்துடன்
நிபுைர்களுக்கொன பொிந்துறரப்றப அவர்கள் தசய்ய முடியும்

மருத்துவர்கள் (Doctors)


தசவிலியர் (Nurses)
நிபுைத்துவச்
தசவிலியர் (Nurse






கொத்திருப்புப் பட்டியல் இருக்கும்.
சிகிச்றசயகம் மற்றும் மருத்துவமறனகளில் ரவறைதசய்தல்
ரநொயொளர்கறளப் பொிரசொதித்தல் மற்றும் சிகிச்றசயளித்தல்
மருத்துவர்களுடன் தநருக்கமொக ரவறைதசய்தல்
ரமைதிகப் பயிற்சியுள்ள தசவிலியர்



தசவிலியர் தசய்யும் ரவறைகறளச் தசய்வர், அத்துடன் சிை பொிரசொதறனகளுக்கு
உத்தரவிட, மருத்துவப் பிரச்சறனகளுக்கொன ரநொய்கண்டைிய, மற்றும்

Practitioners)
மருந்தொளர்கள்
(Pharmacists)
உைவுவல்லுநர்கள்




திட்டவுைவு, உைவு, ஆரரொக்கியமொன உைவுண்ைல் பழக்கங்கள் மற்றும்
ரபொஷொக்குப் பற்ைி ஆரைொசறன வழங்கல்



பற்கள், முரசுகள் மற்றும் வொய்க்குள் இருக்கும் எலும்புகறளப் பொிரசொதித்தல்,
ரநொய்கண்டைிதல் மற்றும் அறவ ததொடர்பொன பிரச்சிறனகளுக்குச்
சிகிச்றசயளித்தல்



ரநொய், கொயம்/வலி அல்ைது உங்களின் முதுறம ததொடர்பொன

(Dentists)
உடல்சொர்
சிகிச்றசயொளர்கள்

உடல்பிரச்சிறனகளுக்கு (எலும்பு, தறச, தறச நொண் ததொடர்பொன) உதவிதசய்தல்

(Physiotherapists)
கவுன்சிைர் (Counselors)

மருந்துகறளப் பொிந்துறரக்க இவர்களொல் முடியும்.
மருத்துவர்கள் உத்தரவிட்ட மருந்துகறளக் தகொடுத்தல் மற்றும் கவனித்தல்
மருந்துகள் மற்றும் அவற்ைின் பக்க விறளவுகள் பற்ைி அைிவூட்டல்



(Dietitians)
பல் மருத்துவர்கள்

நிபுைர்கள், தங்களுறடய துறையில் ரமைதிக பயிற்சி தபற்ை மருத்துவர்களொக
இருக்கிைொர்கள் அத்துடன் அவர்கறளச் சந்திப்பதற்கு அரனகமொக ஒரு



வொழ்வில் எந்தக் கட்டத்திைொவது மன அழுத்தத்றதக் (stress) றகயொளல் மற்றும்
தபொதுவொன மன ஆரரொக்கியம் ததொடர்பொக ரநொயொளர்களுக்கு உதவிதசய்தல்

பக்கம் 3

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: ஜூறை 2017

Newcomer Package: Tamil version

மன ஆரரொக்கியம் (Mental Health)
தரொைன்ரரொ நல்வரவுத் ததொகுப்பு (Welcome to Toronto Package)

மன ஆரரொக்கியம், உங்களுறடய ஆரரொக்கியத்தின் முக்கியமொனததொரு பகுதியொக உள்ளது. உங்களுறடய
உைர்ச்சிொீதியொன, உளவியல்ொீதியொன மற்றும் சமூகொீதியொன நல்வொழ்றவ இது உள்ளடக்குகிைது. நீங்கள் எப்படி
நிறனக்கிைீர்கள், உைர்கிைீர்கள் மற்றும் தசயல்படுகிைீர்கள் என்பறத இது பொதிக்கிைது. குழந்றதப் பருவம் மற்றும்
இளறம பருவம் ஊடொன வயதுவந்தநிறைவறர, வொழ்க்றகயின் ஒவ்தவொரு பருவத்திலும் இது முக்கியமொனதொக
இருக்கிைது.
தவவ்ரவறு மன நைத் திட்டங்கள், குழுக்கள் மற்றும் பட்டறைகள் தரொைன்ரரொவில் இருக்கின்ைன: சிை ரசறவகள்
இைவசமொனறவ, சிைவற்றுக்குக் கட்டைம் உண்டு. நீங்கள் ரகட்டொல், தவவ்ரவறு தமொழிகளில் ரசறவகள்
அரனகமொக வழங்கப்படைொம்.
 குடும்ப முரண்பொடு, மன அழுத்தம், ஆழ்ந்த ரசொகம், மனச் ரசொர்வு, பதற்ைம், உைவுப் பிரச்சிறனகள், துன்புறுத்தல்
மற்றும் ரவறு விடயங்கள் ரபொன்ை தவவ்ரவறு பிரச்சிறனகறள நீங்கள் றகயொள்வதற்கு உதவிதசய்யக்கூடிய
கவுன்சிைறர நீங்கள் சந்திக்கைொம்
 கவுன்சிைர் ஒருவறரச் சந்திப்பதற்கு சிை முகவர் நிறையங்களில் கொத்திருப்புப் பட்டியல்கள் உண்டு, சந்திப்பதற்கு
மொதங்கள் ஆகைொம்
 ஒரு சிை முகவர் நிறையங்கள், “walk-in counselling” (முன்கூட்டிரய சந்திப்புகறள பதிவுதசய்ய ரவண்டியதில்றை)
சந்திப்புக்கறள அரத நொளில் வழங்குகின்ைன.
தரொைன்ரரொவில் இைவச walk-in கவுன்சிலிங் ரசறவகறள வழங்கும் சிை இடங்களின் பட்டியல் கீரழ உள்ளது.
ரசறவகள் கிறடக்கின்ைன என்பறத உறுதிதசய்வதற்கொக நீங்கள் ரபொவதற்குத் திட்டமிட முன் அறழக்குமொறு
பொிந்துறரக்கப்படுகிைது:
ததொடர்புத் தகவல்கள்

முகவர் நிறையம் (Walk-in நொள் மற்றும் ரநரம்)
ரசஃரபொன் ஆரரொக்கிய நிறையம்
(Sherbourne Health Centre)

416-324-4100 Extension: 5310

(தசவ்வொய் பின்ரனரம்)

333 Sherbourne St., Toronto

பதிவுகள் மதிய ரநரம் ஆரம்பமொகின்ைன;
வறரயறுக்கப்பட்ட அளவு
தசன் ரஜம்ஸ் ரவுண் சமூக நிறையம்

416-964-6657

(St. James Town Community Corner)

200 Wellesley St., Toronto

(திங்கள் மற்றும் புதன்)
ஃப்மிலி ரசவிஸ் தரொைன்ரரொ (Family Services Toronto

416-595-9230

(புதன்)
வூட்கிைீன் சமூக ரசறவகள்

202-128A Sterling Rd, Toronto

(Woodgreen Community Services)
(புதன்)
What’s up walk in – இறளரயொருக்கும்
குடும்பத்தவர்களுக்கும்

416-645-6000 Extension 1100
815 Danforth Ave, Suite 20, Toronto
தவவ்ரவறு அறமவிடங்கள்

(கிழறமயில் 6 நொள், தவவ்ரவறு ரநரங்கள்)
இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: ஜூறை 2017

Newcomer Package: Tamil version

மன ஆரரொக்கியம் (Mental Health)
தரொைன்ரரொ நல்வரவுத் ததொகுப்பு (Welcome to Toronto Package)

-ஸ்கொரபொரரொ தமற்ரைொ கிழக்கு இறளரயொர்
ரசறவகள்

416-438-3697 - 1200 Markham Road, Suite 200

(East Metro Youth Services)

416-395-0660 - 65 Wellesley St East, Suite 500

-Youthlink (ஸ்கொரபொரரொ)

416-394-2424 - 2010 Eglinton Ave W, Suite 300

-Skylark (தரொைன்ரரொ)

416-222-4380 - 1126 Finch Ave W, Unit 16

- தரொைன்ரரொ ரயொர்க்ரவுண் குடும்ப ரசறவகள்

416-240-1111 - 2267 Islington Ave

416-967-1773 - 747 Warden Ave
பக்கம் 1

(Toronto Yorktown Family Services)
- தரொைன்ரரொ கிைிவின் றமயம் (Toronto Griffin Centre)
- எற்ரைொபிக்ரகொ பிள்றளகள் நிறையம்
(The Etobicoke Children's Centre)
ஊைகன் இறளரயொர் மன நை ரசறவகள்

416-395-0660

(Oolagen Youth Mental Health Services)

Address: 65 Wellesley St E, #500, Toronto

(திங்கள் முதல் தவள்ளி)
தரொைன்ரரொ எயிட்ஸ் சமூகம்
(AIDS Committee of Toronto)

416-340-2437

HIV உடன் வொழ்பவர்கள் அல்ைது அதனொல்
பொதிக்கப்பட்டவர்கள்

543 Yonge St, 4th floor, Toronto

(திங்கள் - தவள்ளி, தவவ்ரவறு ரநரங்கள்)

மன ஆரரொக்கியச் ரசறவகள் மற்றும் ஏறனய அறமவிடங்களுக்கொன ரமைதிக இைக்கங்கள்:
 211 தரொைன்ரரொ (211 Toronto): 211ஐ அழுத்துங்கள்* அல்ைது www.211toronto.ca
 Fred Victor: 416-482-4103 x 316
 மன நை ஆரரொக்கிய ரசறவத் தகவல்கள் (Mental Health Service Information): 1-866-531-2600
* இந்த மூன்று (3) இைக்கங்கறளயும் மட்டும் அறழயுங்கள்
ரமைதிக தகவல்கள் கிறடக்கப்தபறும்: http://www.ementalhealth.ca

பக்கம் 2

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: ஜூறை 2017

Newcomer Package: Tamil version

அவசரகொை மற்றும் தநருக்கீடு நிறைச் ரசறவகள் (Emergency and Crisis Services)
தரொைன்ரரொ நல்வரவுத் ததொகுப்பு (Welcome to Toronto Package)
கொவல்துறை, தீயறைப்பு அல்ைது அவசரகொை வண்டிக்கொன (ambulance) அவசரகொை நிறைக்கு, ஏதொவததொரு ததொறைரபசியிலிருந்து
எப்ரபொதும் 911 ஐ அழுத்துங்கள் அல்ைது உங்களுக்கு அண்றமயிலுள்ள மருத்துவமறனயின் அவசரகொை நிறைப் பிொிவுக்குச்
தசல்லுங்கள்
அவசரகொை நிறைக் கொப்பகங்கள்:
நீங்கள் தசல்வதற்கு ஒரு இடமும் இல்றை அல்ைது வொடறக தசலுத்த உங்களிடம் பைமில்றை என்பதொல்
தற்கொலிகமொகத் தங்குவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு இடம் ரதறவப்பட்டொல், அறழயுங்கள் 311*, அல்ைது 416-338-4766,
அல்ைது 1-877-338-3398இல் Central Intake, நீங்கள் தங்கக்கூடிய தற்கொலிகமொன இடங்கள் பற்ைிய தகவல்கள்
உங்களுக்குக் கிறடக்கும். தனி நபர்கள், இறளரயொர், குடும்பத்தவர் மற்றும் துன்புறுத்தல் அல்ைது குடும்ப
வன்முறையிலிருந்து தப்பிரயொட விரும்புபவர்களுக்கு அவசரகொை நிறைக் கொப்பகங்கள் உள்ளன.
தநருக்கீடு இறைப்புகள்:
மனச்ரசொர்வறடந்திருப்பதொக நீங்கள் உைர்ந்தொல், உங்களுக்குத் தற்தகொறை தசய்யரவண்டும் ரபொலிருந்தொல், நீங்கள்
கொயப்பட்டிருந்தொல்/தொக்கப்பட்டிருந்தொல் அல்ைது உங்களுக்கு உதவி ரதறவப்பட்டொல், எங்ரக உதவி ரகட்கைொதமன
உங்களுக்குத் ததொியொவிட்டொல் பின்வரும் தநருக்கடி இறைப்புகளில் ஒன்றை நீங்கள் அறழக்கைொம்:
கொவல்துறை, தீயறைப்பு அல்ைது அவசரகொை வண்டிக்கொன அவசரகொை நிறைக்கு,
எப்ரபொதும் 911ஐ அழுத்துங்கள்
ரபொறத மற்றும் மன ஆரரொக்கிய நிறையம் (Centre for

416-979-6885

Addiction and Mental Health) (CAMH)
தகர்ஸ்டீன் றமயம் (Gerstein Centre)

416-929-5200

மன ரவதறனக்கொன றமயம் (Distress Centre)

416-408-4357

தொக்கப்பட்ட தபண்களுக்கொன உதவி இறைப்பு (Assaulted

416-863-0511

Women’s Helpline)
பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கொன ரசறவகள் (Victim Services)

416-808-7066

தரொைன்ரரொ வன்புைர்வு தநருக்கடி நிறையம் (Toronto Rape

416-597-8808

Crisis Centre)
பிள்றளகளுக்கொன உதவி இறைப்பு (Kids Help Phone)

1-800-668-6868

LGBT இறளரயொர் உதவி இறைப்பு (Youthline)

1-800-268-9688

Trans உதவி இறைப்பு (Lifeline)

1-877-330-6366

ஒன்ரொைிரயொ மன நை உதவி இறைப்பு (Ontario Mental

1-866-531-2600

Health Helpline)
ஒன்ரொைிரயொ ரபொறத & மதுபொன உதவி இறைப்பு (Ontario

1-800-565-8603

Drug & Alcohol Helpline)
சூதொட்டப் பிரச்சிறனக்கொன ஒன்ரொைிரயொ உதவி இறைப்பு

1-888-230-3505

(Ontario Problem Gambling Helpline)
தரொைன்ரரொ முதிரயொர் உதவி இறைப்பு)Toronto Seniors

416-217-2077

Helpline
இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: ஜூறை 2017

Newcomer Package: Tamil version

பக்கம் 1

அவசரகொை மற்றும் தநருக்கீடு நிறைச் ரசறவகள் (Emergency and Crisis Services)
தரொைன்ரரொ நல்வரவுத் ததொகுப்பு (Welcome to Toronto Package)
ஏறனய பயனுள்ள இைக்கங்கள் (அவசரகொை நிறை இல்ைொதரபொது):
அவசரகொை நிறையற்ை கொவல்துறை: 416-808- 2222
நகர மற்றும் உள்ளூர் அரசொங்க ரசறவகள்: 311*
சமூக ஆதொரவளங்கள் மற்றும் ரசறவகள்: 211* அல்ைது 416-397-4636
உைவு அணுறக (Food access):
உைவு வொங்குவதற்கு உங்களுக்குக் கட்டுபடியொகொவிட்டொல், நகர் பூரொவும் அறமந்திருக்கும் இைொப ரநொக்கமற்ை
முகவர் நிறையங்களொல் நடொத்தப்படும், “food bank” திட்டங்களின் ஊடொக இைவச உைறவ (மளிறகக் கறடப்
தபொருள்கள் மற்றும்/அல்ைது சொப்பொடுகள் ரபொன்ைறவ) நீங்கள் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும். உங்களுக்கு அருகிலுள்ள
food bank (உைவு வங்கி) திட்டம் பற்ைி விசொொிப்பதற்கு நீங்கள் அறழக்கைொம்: 211* அல்ைது பொர்றவயிடைொம்:
www.211toronto.ca. உங்களுக்கு அருகிலுள்ள மிகக் குறைந்த தசைவுள்ள உைவுத் ததொிறவ நீங்கள் ரதடுகிைீர்கள்
எனில், FoodLink hotlineஐ 416-392-6655ல் நீங்கள் அறழக்கைொம்.
Sherbourneக்கு மிக அருகிலுள்ள food bank ஆன, Allan Gardens Food Bank, Saint Luke's United Church, 353
Sherbourne St, Toronto, ON M5A 2S3 இல் அறமந்துள்ளது. ததொறைரபசி: 416-924-9619

*இந்த மூன்று (3) இைக்கங்கறள மட்டும் அறழயுங்கள்
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தரொைன்ரரொ நல்வரவுத் ததொகுப்பு (Welcome to Toronto Package)

கனடொவில் மீளக்குடிரயைல் தசயல்முறை சிைரநரங்களில் சமொளிக்க முடியொதளவுக்கு மிக அதிகமொனதொக இருக்கைொம்.
உதொரைத்துக்கு, குடியிருப்பு வசதி, ரவறை தபைல், பொடசொறையில் உங்களுறடய பிள்றளகறளப் பதிவுதசய்தல்,
நிரந்தர வதிவிடவுொிறம அல்ைது கரனடிய குடியுொிறமக்கு விண்ைப்பம் தசய்தல் ரபொன்ை பல்ரவறு விடயங்களில்
உங்களுக்குத் ரதறவயொன தகவல்கறளக் கண்டைிந்து உங்களுக்கு உண்றமயிரைரய உதவக்கூடிய இந்த விரசட
ரசறவகள் குடிரயற்ைச் ரசறவகள் எனப்படும்.
தரொைன்ரரொ முழுவதிலும் உள்ள தவவ்ரவறு அறமப்புக்களில் குடிரயற்ைச் ரசறவகள் கிறடக்கின்ைன. குடிரயற்ைச்
ரசறவப் பைியொளர்கள் தவவ்ரவறு தமொழிகறளப் ரபசுகின்ைனர். ஆரம்ப மற்றும் உயர்தரப் பொடசொறைகளிலும்
அவர்கள் ரவறைதசய்கின்ைனர்.
பின்வரும் விடயங்களிலும் உங்களுக்கும் உங்களுறடய குடும்பத்தவர்களுக்கும் குடிரயற்ைச் ரசறவப் பைியொளர்கள்
உதவி தசய்யமுடியும்:
 படிவங்கள் மற்றும் விண்ைப்பங்கறளப் பூர்த்திதசய்தல் (உதொரைம். சமூக உதவி, குடிவரவு, பிள்றளப்





பரொமொிப்பு (day care), ஆரரொக்கிய கொப்புறுதி, வருமொன வொி)
ஆரரொக்கியப் பரொமொிப்பு நிபுைர்கள் ரபொன்ை முக்கிய ரசறவகளுடன் ததொடர்புபடுத்தல்
உங்களுறடய பிள்றளகளின் பொடசொறை அறமப்புமுறைறய விளங்கிக்தகொள்ளல்
உங்களுறடய சமூகத்தில் தன்னொர்வத் ததொண்டர் ரசறவக்கொன சந்தர்ப்பங்கறளக் கண்டைிதல்
சட்டொீதியொன ரசறவகளுக்குத் ததொடர்புபடுத்தல்

 தமொழி வகுப்புகளுக்குப் பதிவுதசய்தல் மற்றும் இன்னும் பை!
உங்களுக்கு அருகிலுள்ள குடிரயற்ைச் ரசறவப் பைியொளர் ஒருவறரக் கண்டைிவதற்கு, பின்வருவனவற்றை நீங்கள்
தசய்யமுடியும்:
 ஒன்ரொைிரயொவிலுள்ள 129 தவவ்ரவறு குடிரயற்ைச் ரசறவ முகவர் நிறையங்கறளக் தகொண்ட கீழ்வரும்
வறைத்தளத்துக்கு வருறகதொருங்கள்:
https://www.ontario.ca/page/services-newcomers-and-refugees
 உங்களுக்கு அருகிலுள்ள தரொைன்ரரொ குடிரயற்ைச் ரசறவ ஒன்றைக் கண்டைிவதற்கு நொளின் 24 மைி ரநரமும்
வொரத்தின் 7 நொட்களும் அறழயுங்கள் 211* அல்ைது TTY (தசவிப்புைனற்ரைொர்) 1-888-340-1001
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St. James Town மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகறள சூழவுள்ள சிை குடிரயற்ைச் ரசறவகள்
அறமப்பு
ரசஃரபொன் ஆரரொக்கிய
நிறையம் (Sherbourne Health
Centre)

அறமவிடம் மற்றும் ததொடர்புத் தகவல்கள்
333 Sherbourne Street, Toronto
திங்கள் 1pm-5pm அறழயுங்கள்: 416-324-4180
The Corner, 200 Wellesley Street East

The Neighbourhood
Organization

திங்கள் - சனி, அறழயுங்கள்: 416-964-6657
10 Gateway Blvd., Suite 104
திங்கள் - தவள்ளி, 9am-5pm
அறழயுங்கள்: 416-424-2900
Rose Avenue Public School

Culturelink

அறழயுங்கள்: 647-406-5057 (ஆங்கிைம், உருது, தபங்கொலி, இந்தி)
அறழயுங்கள்: 647-468-3378 (ஆங்கிைம், அரபு)

அக்சஸ் அறையன்ஸ்

340 College St., Ste. 500

பல்கைொசொர சமூக ரசறவகள்)

அறழயுங்கள்: 416-324-8677

Access Alliance Multicultural

3079 Danforth Avenue

Community Services

அறழயுங்கள்: 416-693-8677

இணையத்ணை அனுபவிக்கிறீர்களா? உங்களுக்குத் தைணவப்படக்கூடிய குடியிருப்பு உைவி, தவணை தைடல்,
ஆங்கிை வகுப்புகள் மற்றும் இன்னும் பை வவவ்தவறு குடிதயற்றச் தேணவகள் பற்றிய ைகவல்கணளக்
கண்டறிவைற்கு பின்வரும் இணைப்பு ேிறந்வைாரு வணைத்ைளமாகும்:
http://settlement.org/findhelp/ontario/toronto

* இந்த மூன்று (3) இைக்கங்கறள மட்டும் அறழயுங்கள்
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