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முதல்வரிடமிருந்து தனிப்படட ்வாழ்த்துச் செய்தி

ஒன்ாறிய�ாவில உள்ள முதிய�ாருக்ான நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள மற்றும் 
யெவ்வ்ளுககு ஒரு ்வழி்ாடடி என்ற ச்ப�ரில ச்பறுமதிமிக் த்்வல மூல்வ்ளமா் 
உள்ள ச்வளியீடடின இபபுதி� ்பதிபபிவனப ்ப�ன்படுத்தும் ஒவச்வாரு்வருககும் 
ஒன்ாறிய�ா அ்சின ொர்பா் நல்வாழ்த்துக்வ்ளத் சதரிவிப்பதில நான ச்பருமகிழ்ச்சி 
அவடகிய்றன.

்வ�தில கூடிகச்ாண்டு ்வருகின்ற மக்ள சதாவ்வ� யநாககி ந்ரும் ஒரு ்பாரி� 
மனித ெனத்சதாவ்ப ்பகுதியினவ் ஒன்ாறிய�ா மா்ாணத்தில மடடுமலல உல்ம் 
முழு்வதிலும் ்ாணககூடி� ஒரு ்ால்டடத்தில நாம் இருப்பவத, ்பா்ம்்பரி� 

ஊட்ங்ளும் இவண�மும் எமககு உணரத்தியுள்ளன. எங்ளுவட� மா்ாணத்தின விட�த்தில 65 ்வ�திவன 
அவடகி்ற்வர்ள மற்றும் அதனிலும் கூடி� ்வ�துவட� மக்ளின சதாவ் 2036 ஆம் ஆண்ட்ளவில இருமடஙவ்விட 
அதி்மாகி விடும் எனறு எதிரவு கூ்றப்படடு உள்ளது. இவ்வா்றான ந்ரவு ெமூ்த்திற்குச் ெ்வால்வ்ளக ச்ாண்டு 
்வருகின்ற அயதெம�ம் உல்ம் எனறுயம ்ண்டி்ாத முவ்றயில மி்வு�ரந்த ஆக்ெகதியும் செ�லூக்மும் ச்ாண்ட 
ஒரு ெந்ததி�ாகு்வதற்கு ்வ�தில கூடி� ்வ�து்வந்யதார த�ாரநிவலயிலுள்ள ்ா்ணத்தால, புதி� ்வாய்பபு்ளும் 
கூடய்வ உரு்வாகி உள்ளன. எமது மா்ாணத்தின மக்ள சதாவ்யில ச்பறுமதிமிக்்வர்்ளா் ்வ்ளரந்து ்வரும் ஒரு 
்பகுதி�ா் உள்ள இம்முதிய�ார்ளின யதவ்வ்வ்ள சதளி்வா்வும் வி்ப்மா்வும் ்வவ்�ப்படட ஒரு திடடத்தின 
்வழி்ாடடலுடன பூரத்தி செய்்வதற்குத் த�ா்ா் ஒன்ாறிய�ா அ்சு இருககி்றது என்பவத உங்ளிடம் கூறிக 
ச்ாள்வதில நான ெந்யதாஷம் அவடகிய்றன.

இத்திடடத்தின ஒரு ்பகுதி�ா் ஒன்ாறிய�ாவில ்வாழும் ்வ�தில கூடி� ்வ�து்வந்யதாருகச்ன மா்ாண அ்சு 
மற்றும் மத்தி� ெமஷ்டி அ்சு ஆகி�னவும் யெவ்வ ்வழஙகுய்வாரும் முனனளிககும் திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்வ்ள, 
முதிய�ார அணுகிப ச்பறு்வவத உறுதி செய்� ய்வண்டி�தன அ்வசி�த்வத நாம் அஙகீ்ரிககிய்றாம். ஒன்ாறிய�ாவில 
உள்ள முதிய�ாருக்ான நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்ளுககு ஒரு ்வழி்ாடடி என்ற ச்வளியீடடின 
இபபுதி� ்பதிபபு இந்த விட�த்திலதான முககி�த்து்வம் ச்பறுகி்றது. எமது மா்ாணத்தில ்வ�தில கூடி�்வர்்ளா் 
மாறி்வரும் மக்ள சதாவ்யினருககு முககி�த்து்வம் ்வாய்ந்த விட�ங்்ளா் உள்ளவ்வ ்பற்றி� ஓர அதி்ா்பூர்வ 
த்்வல மூல்வ்ளமா் அவமந்துள்ள இபபுதுபபித்த ்வழி்ாடடி, ்பல விட�ங்ள்பற்றி நவடமுவ்றயில ொத்தி�மான, 
ஒய் இடத்தில ்ாணககூடி�, அறிவுவ்வ� ்வழஙகுகி்றது. செ�லூக்த்துடன ்வாழுதல, ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுதல, 
நிதிவிட�ங்ள, ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நலமுடனிருத்தல, இருபபிட ்வெதி, நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ள, 
்பாது்ாபபு மற்றும் ய்பாககு்வ்த்து விட�ம் ய்பான்றவ்வ ெம்்பந்தமா் இந்த அறிவுவ் அவமந்துள்ளது.

ெமூ்த்தில எமககுள்ள யெவ்வப ்பங்ாளி்ளுடன யெரந்து, ்வ�தில கூடி� ்வ�து்வந்த்வர்ளின ஆயலாெவனவ�யும் 
ச்பற்றுக ச்ாண்டு நாம் செ�ல்படு்வதன மூலம், ்வட அசமரிக்ாவில ்வ�தில முதி�்வர்்ளா் மாறு்வதற்கு மி்ச் 
சி்றந்த இடமா் ஒன்ாறிய�ா சதாடரந்து நிவலத்திருப்பவத உறுதிசெய்� முடியும் எனறு திடமா் நான நம்புகிய்றன. 

இந்த ்வழி்ாடடி நூலின த்்வல நிவ்றந்த ்பக்ங்வ்ள நாடும் ஒவச்வாரு்வருககும் எனது நல்வாழ்த்துக்ள 
உரித்தா்டடும்.

Kathleen Wynne (்த்லீன வின)
Premier (முதல்வர)



அவமச்ெரிடமிருந்து தனிப்படட ்வாழ்த்துச் செய்தி

அன்பாரந்த நண்்பர்ய்ள,

ஒன்ாறிய�ா மக்ள முனபு எபச்பாழுதும் இலலாத்வாறு இபச்பாழுது 
நீண்ட்ாலம், அதி்ரித்த ஆய்ாககி�த்துடன ்வாழுகின்றனர. எதிர்வரும் 
இரு்பது ஆண்டு ்ாலத்தில 65 ்வ�திவன அவடய்வார மற்றும் அதனிலும் கூடி� 
்வ�துவடய�ாரின விகிதாொ் எண்ணிகவ் ஒன்ாறிய�ாவில இனறிலும் 
ஏ்றத்தாழ இ்ண்டு மடங்ா் உ�்பய்பாகி்றது.  மக்ள சதாவ்யில விகிதாொ் 
ரீதியில ஏற்்படபய்பாகும் இந்த மாறுதலின விவ்ள்வா்ப ்பாரி� ெ்வால்ள 
யதானறி, ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபுத் திடடம், ெமூ் யெவ்வ்ள, வீடடு்வெதி மற்றும் 
்வரிவிதிபபு ய்பான்ற விட�ங்ளில குறிபபிடத்தக் விவ்ளவு்ள ஏற்்படும்.  இந்த 
மாற்்றத்துடன யெரந்து புதிதா் ்வாய்பபும் கூடய்வ ்வந்து யெ்வுள்ளது. ்வ�தில 

கூடி� ்வ�து ்வந்த்வர்ளின இபபுதி� ெந்ததியினர, உல்ம் இது்வவ் ஒருய்பாதும் ்ண்டி்ாத விதத்தில மி்க 
கூடி� ஆக் ெகதி மற்றும் செ�லூக்மும் ச்ாண்ட்வர்்ளா் வி்ளஙகும் ்வாய்பபிவனப ச்பற்று இருககின்றனர. 

்வ�தில கூடி� ்வ�து ்வந்த்வர்ள எங்ள குடும்்பத்தில உள்ள்வர்்ளா்வும் நண்்பர்்ளா்வும் 
அ�ல்வர்்ளா்வும் இருந்து ்வருகி்றார்ள. அ்வர்ள எனறு கூறுவ்யில அது எங்வ்ளய� குறிபபிடுகி்றது. 
முதிய�ாரின அதி்ரித்து ்வரும் யதவ்வ்வ்ளப பூரத்தி செய்யும் விட�த்தில எங்ள எலயலாருககும் ஒரு 
்பஙகு இருககி்றது. ஒரு ெமூ்த்தின ்வதி்வா்ளர்ள, நிறு்வனங்ள, அ்ொங்ங்ள, ்வரத்த்த் துவ்றயினர, 
்ப்ந்த முவ்றயில யெவ்வபுரியும் இலா்பயநாக்ற்்ற யெவ்வத் துவ்றயினர ஆகி� நாங்ள எலயலாருயம 
ஒனறிவணந்து, முதிய�ார மற்றும் அ்வர்ளின குடும்்பத்தினர ஆய்ாககி�மா், ்பாது்ாப்பா், சு�ாதீனமா் 
மற்றும் செ�லூக்த்துடன சதாடரந்து ்வாழ்்வதற்குத் யதவ்வ�ா் உள்ள திடடங்வ்ளயும் யெவ்வ்வ்ளயும் 
்வழங் முடியும்.

இவவிட�த்தில தவலவமத்து்வம் ்வகிக்ய்வண்டி� ஒரு ் டவம ஒன்ாறிய�ா அ்சுககு உண்டு. முதி�்வர்ளின 
அதி்ரித்து ்வரும் யதவ்வ்வ்ளப பூரத்தி செய்்வதற்ச்னறு அந்த அ்சிடம் சதளி்வான வி்ப்மான திடடம் 
ஒனறு இருககி்றது. மா்ாண அ்சு மற்றும் மத்தி� ெமஷ்டி அ்சு ஆகி�னவும் யெவ்வ ்வழஙகுய்வாரும் 
முனனளிககும் திடடங்வ்ளயும் யெவ்வ்வ்ளயும், முதிய�ாரும் அ்வர்ளுவட� குடும்்பத்தினரும் ் ண்டறிந்து 
அணுகிபச்பறும் மு�ற்சியிவன இலகு்வாககு்வதும் இத்திடடத்தின ஒரு ்பகுதி�ா் அவமந்துள்ளது. 
இஙகுள்ள மக்ளில ஒவச்வாரு்வரின எதிர்ாலமும் நடபுடன கூடி�தா், ்பாது்ாபபும் ஆத்வும் ச்ாண்டதா் 
இருப்பவத நாம் உறுதிப்படுத்த விரும்புகிய்றாம். அவ்வா்றான ஓர எதிர்ாலத்வதச் சென்றவட� ஒன்ாறிய�ா 
மக்ளுககு ஊக்மளித்து உதவுதற்குக கிவடககின்ற இனனுசமாரு த்்வல மூல்வ்ளமா் ஒன்ாறிய�ாவில 
உள்ள முதிய�ாருக்ான நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்ளுககு ஒரு ்வழி்ாடடி என்ற இவச்வளியீடு 
அவமந்துள்ளது.

இவ்வழி்ாடடி நூலில யமற்ய்ாள ்ாடடப்படடு உள்ள நி்ழ்ச்சித் திடடங்வ்ளயும் யெவ்வ்வ்ளயும் 
அணுகிப ச்பறு்வது, உங்ளுககு சி்றப்பான முவ்றயிலும் இலகு்வான விதத்திலும் உதவி்்மா் அவமயும் 
என்பது எனது நம்பிகவ்.  த�வுசெய்து என நல்வாழ்த்துக்வ்ள ஏற்றுக ச்ாளளுங்ள.

Mario Sergio (மரிய�ா யெரஜிய�ா)
Minister Responsible for Seniors (முதிய�ாருககுப ச்பாறுப்பான அவமச்ெர)

Minister Responsible for Seniors - Ministre Responsable pour les personnes âgées



ஒன்ாறிய�ாவில உள்ள

முதிய�ாருக்ான 
நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்ளுககு 

ஒரு ்வழி்ாடடி
Seniors’ INFOline சீனி�ரஸ் இனஃச்பாவலன

1-888-910-1999 — TTY: 1-800-387-5559

ஒன்ாறிய�ாவில உள்ள முதிய�ாருக்ான நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்ளுககு ஒரு 
்வழி்ாடடி என்பது ஒன்ாறிய�ா முதிய�ாருககுக கிவடககும் நி்ழ்ச்சித்திடடங்ள யெவ்வ்ள 
்பற்றி� த்்வலுக்ான உங்ள மூல்வ்ளமாகும். இது ஒன்ாறிய�ா முதிய�ார செ�ல்த்தினால 
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1 செ�லூக்த்துடன ்வாழுதல – ACTIVE 
LIVING – அகரிவ லிவிங
ெமூ் செ�ல்பாடு்ள - Community Activities – ச்ாம்யூனிற்றி 
அகரிவிற்றீஸ்

உங்ள ெமூ்த்தில உள்ள ்லாச்ொ், ச்பாழுதுய்பாககு மற்றும் ெமூ் செ�ல்பாடு்ள ்பற்றி அறிந்து 
ச்ாள்ளப ்பல ்வழி்ள உள்ளன. 

உங்ள உளளூரில உள்ள பின்வரும் நிவல�ங்ளுடன நீங்ள சதாடரபு ச்ாள்வதன மூலம் இதவன 
ஆ்ம்பிக்லாம்:

• ெமூ் மற்றும் முதிய�ார மன்றங்ள

• யெவ்வக ்ழ்ங்ள (வ்வஎம்சிஏ, ய்றா்றிக கி்ளப அலலது ய்றா�ல ்யனடி�ன லீஜென ய்பான்றவ்வ)

• ்லாச்ொ் நிவல�ங்ள

• ்வழி்பாடடு நிவல�ங்ள

• பூங்ாக்ள மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு திவணக்்ளம்

 
2-1-1 சதாவலய்பசி ஏற்்பாடு 
www.211ontario.ca

ச்பாதுென நூல்ங்ள - (Public Libraries) – ்பபளிக வலப்றரீஸ்

ஒன்ாறிய�ாவின ்ப்்வலான ச்பாதுென மற்றும் ஆதிகுடி்வாசியின நூல் யெவ்வ்ள முதிய�ார்ளுககும் 
அ்வர்்ளது குடும்்பங்ளுககும் ்வ்ய்வற்கும் தனவமயும் அணுகி உதவி ச்ப்றககூடி� சூழலில ்பல 
யெவ்வ்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. புத்த்ங்ள மற்றும் ய்வறு ச்பாருட்வ்ள இ்்வல ்வழஙகு்வதுடன 
இவண�்வெதி ச்பறுதல மற்றும் ்பயிற்சி, உொத்துவணப ச்பாருட்ள மற்றும் ்படடவ்ற்வ்ளயும் 
நூல்ங்ள ்வழஙகுகின்றன.

ஒன்ாறிய�ா நூல் யெவ்வ்ள-்வடககு (Ontario Library Services– North) – ஒன்ாறிய�ா வலப்றறி 
யெரவிேஸ் – யநாரத் 
1-800-461-6348  
www.olsn.ca

சதற்கு ஒன்ாறிய�ா நூல் யெவ்வ (Southern Ontario Library Service) – ெதரன ஒன்ாறிய�ா வலப்றறி 
யெரவிஸ்  
1-800-387-5765  
www.sols.org

்வ�தில கூடி� ்வ�து்வந்யதார நிவல�ங்ள (Older Adult Centres) – ஓலடர அடலற்ஸ் 
சென்ரஸ்

்வ�தில கூடி� ்வ�து்வந்யதார நிவல�ங்ள (சிலய்வவ்ள்ளில இவ்வ முதிய�ார நிவல�ங்ள அலலது 
்வ�துமுதிரந்யதார நிவல�ங்ள எனவும் அவழக்ப்படும்) உளளூர முதிய�ார்ள சுறுசுறுப்பா் 

http://www.211ontario.ca
http://www.olsn.ca
http://www.sols.org
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இருக்வும் தமது ெமூ்த்தில யமலும் ஈடு்பாடுவட�்வர்்ளா் மா்றவும் புதி� நண்்பர்வ்ளச் ெந்திக்வும் 
உதவுகின்றன. இந்நிவல�ங்ள தனித்து்வம் ்வாய்ந்த ெமூ் செ�ல்பாடு்ள, ்ற்்றல மற்றும் ்லவி ொரந்த 
்வாய்பபு்ள மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு நி்ழ்ச்சித்திடடங்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. 

ஒன்ாறிய�ாவின ்வ�தில கூடி� ்வ�து்வந்யதார நிவல�ச் ெங் அவமபபு - Older Adult Centres’ 
Association of Ontario – ஓலடர அடலற் சென்ரஸ் அயொசிய�ஷன ஒஃப ஒன்ாறிய�ா  
1-866-835-7693 
www.oacao.org

ஒரு ்வ�து முதிரந்யதார நிவல�த்வதக ்ண்டறி� த�வுசெய்து உங்ள மாந்்ாடசி அலு்வல்த்துடன 
சதாடரபு ச்ாளளுங்ள அலலது 2-1-1 இலக்த்வத அவழயுங்ள.

விவ்ள�ாடடு மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு (Sport and Recreation) – 
ஸ்ய்பாரற் அனட ச்ககிறிய�ஷன

உடலரீதி�ா்ச் சுறுசுறுப்பா் இருப்பதில முனயனற்்றமான திட்ாத்தி்ம், ்வலிவம மற்றும் 
நலமாயிருத்தல உட்பட ்பல ஆய்ாககி� நலன்ள உள்ளன. ஒழுங்ான உடற்்பயிற்சி என்பது 
ஆய்ாககி�மான முவ்றயில ்வ�துமுதிரதல என்பதன ஒரு முககி� ்பகுதி�ாகும். உங்ள உடலொரந்த 
செ�ற்்பாடு்வ்ள அதி்ரிப்பது, நலல உடல ஆய்ாககி�த்வதப ய்பணிகச்ாள்வது மற்றும் உங்ள 
்வாழ்கவ்யின த்த்வத முனயனற்றிக ச்ாள்வது ்பற்றி� ஆயலாெவனக குறிபபு்ளுககு பின்வரும் 
இவண�த்த்ள தவலபபு்வ்ளப ்பாரவ்வயிடுங்ள:

்வ�து முதிரந்யதாருக்ான உடல செ�ற்்பாடடு ஆயலாெவனக குறிபபு்ள – (Physical Activity Tips for 
Older Adults) – ஃபிசி்ல அகறிவிற்றி ரிபஸ் ஃய்பார ஓலடர அடலற்ஸ்  
www.publichealth.gc.ca/paguide

்யனடி� உடல செ�ற்்பாடடு ்வழி்ாடடல்ள – Canadian Physical Activity Guidelines – ்யனடி�ன 
ஃபிசி்ல அகரிவிற்ரி வ்டவலனஸ்  
www.csep.ca/en/guidelines/get-the-guidelines

ஒன்ாறிய�ா முதிய�ார விவ்ள�ாடடு்ள (Ontario Senior Games) – ஒன்ாறிய�ா சீனி�ர 
ய்ம்ஸ்

ஒன்ாறிய�ா 55+ ய்ாவட விவ்ள�ாடடு்ள மற்றும் ஒன்ாறிய�ா 55+ ்பனிக்ால விவ்ள�ாடடு்ள 
என அவழக்ப்படு்வதுடன ்வ�து முதிரந்யதாருக்ான ்பல நி்ழ்வு மா்ாணப ய்பாடடி்வ்ள 
உள்ளடககி�தா், ஒன்ாறிய�ா முதிய�ார விவ்ள�ாடடு்ள அவமந்துள்ளன. இரு்வருடங்ளுககு 
ஒருமுவ்ற ஒனறுவிடட ்வருடங்ளில நடத்தப்படும் இந்த விவ்ள�ாடடு்ள 55 ்வ�து மற்றும் அதற்கும் 
அதி்மான ்வ�தினர ஆய்ாககி�மானதும் சுறுசுறுப்பானதுமான ்வாழ்கவ் முவ்றவ�க ச்ாண்டாடும் 
ஒரு சூழலில சதாடர்பாடிகச்ாள்ள இடமளிககின்றது.

ஒன்ாறிய�ா முதிய�ார விவ்ள�ாடடு்ள ெங்ம் (Ontario Seniors Games Association) – ஒன்ாறிய�ா 
சீனி�ரஸ் ய்ம்ஸ் அயொஷிய�ஷன 
1-800-320-6423 
www.ontarioseniorgames.ca

ஒன்ாறிய�ா பூங்ாக்ள (Ontario Parks) – ஒன்ாறிய�ா ்பாரகஸ்

ஒன்ாறிய�ா மா்ாண பூங்ாக்ள நிறு்வனம் 65 ்வ�திற்கும் அதி்மான ்வ�தின்ான முதிய�ாருககும் 
உடலாற்்றல குவ்ற்பாடு உளய்ளாருககும் ச்ாடடவ்யில ச்வளிய� தஙகுதல மற்றும் ்ப்லயந் 
்பா்வவனக்ான ்டடணத்வத குவ்றந்த சதாவ்யில அளிககின்றது. ்பல ஒன்ாறிய�ா பூங்ாக்ள 

http://www.oacao.org
http://www.publichealth.gc.ca/paguide
http://www.ontarioseniorgames.ca
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குளி�லவ்ற்ள, ்ழிபபிட ்வெதி்ள, ச்வளிய� தஙகுமிட ்வெதி்ள மற்றும் ்வருவ் தருய்வார 
நிவல�ங்ள உட்பட தவட�ற்்ற ்வெதி்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. OntarioParks.com என்ற 
இவண�த்த்ளத்தில The Park Locator எனனும் தவலபபின கீழ் ்வருவ் தருய்வார தவட�ற்்ற 
்வெதி்ள ச்ாண்ட பூங்ாக்வ்ளத் யதடிகச்ாள்ள இடமளிககின்றது.  ச்வளிய� ச்ாடடவ்யில 
தஙகும் இடங்ள ்பல ச்பாழுதுய்பாககு ்வா்னங்ள தரிப்பதற்்ான ்வெதி்வ்ளக ச்ாண்டதா் 
உள்ளதுடன மினொ் சதாடுபபு ்வெதி மற்றும் துவணப ச்படடி்வ்ள நிறுத்தும் நிவல� ்வெதி்வ்ளயும் 
்வழங்ககூடும்.

1-888-ONT-PARK (1-888-668-7275) 
TTY: 1-866-686-6072 
www.ontarioparks.com

மீனபிடித்தலும் ய்வடவட�ாடுதலும் (Fishing and Hunting) – ஃபிஷிங அனட �னரிங

நீங்ள 65 ்வ�திற்கு யமற்்படட்வ்ா்ய்வா அலலது உடலாற்்றல குவ்ற்பாடு உள்ள ஒரு ்யனடி� 
்வதி்வா்ள்ா்ய்வா இருபபின ஒன்ாறிய�ாவில மீனபிடிப்பதற்கு ஒரு ச்வளியிட அடவட (Outdoors 
Card) ெகிதம் உள்ள அனுமதிப ்பத்தி்த்வதப ச்ப்ற ய்வண்டி�திலவல. இருபபினும், பிடி மற்றும் 
வ்வத்திருக்க கூடி� அ்ளவு்டடுப்பாடு்ள உட்பட எலலா விதிமுவ்ற எலவல்வ்ளயும் நீங்ள 
பின்பற்்ற ய்வண்டும். நீங்ள ஒன்ாறிய�ாவில ய்வடவட�ாட விரும்பினால, நீங்ள ஒரு ச்வளியிட 
அடவட ச்ாண்டிருக் ய்வண்டும். அத்துடன நீங்ள ய்வடவட�ாட இருககும் விலஙகின ்வவ் 
அலலது ்வவ்்ளின குழுவிற்கு செலலு்படி�ாகும் ஒரு அனுமதிப்பத்தி்த்வதப ச்பற்றிருக் ய்வண்டும். 
இந்தப ்பத்தி்த்வதயும் செலலு்படி�ாகும் ்படவட�ங்வ்ளயும் (validation tags) ய்வடவட�ாடச் 
செலலும் ய்பாது நீங்ள உங்ளுடன வ்வத்திருக் ய்வண்டும். அத்துடன ்வன ்பாது்ாபபு அதி்ாரி 
அதவனக ்ாடடும்்படி ய்டடால அதவனக ்ாண்பிக்வும் ய்வண்டும்.

இ�ற்வ் ்வ்ளம் மற்றும் ்வனத்துவ்ற அவமச்சு (Ministry of Natural Resoures and Forestry) – மினிஸ்ரி 
ஒஃப நச்சு்ல றியொரஸ்ஸ் அனட ஃச்பாச்றஸ்ரி  
ச்வளியிட அடவட நிவல�ம் (Outdoors Card Centre) – அவுட யடாரஸ் ்ாரட சென்ர  
1-800-387-7011 
www.ontario.ca/outdoorscard

Travel ்ப�ணம்
ஒன்ாறிய�ாவில ்ப�ணித்தல – ( Travelling in Ontario) – ட்ற்வலிங இன ஒன்ாறிய�ா

ஒன்ாறிய�ா ்ப�ணி்வ்ளக ்்வரும் ்பல நிவல�ங்ள முதிய�ாருககு ்டடணககுவ்றபபு்வ்ள 
்வழஙகுகின்ற ய்வவ்ளயில சில நிவல�ங்ள முதிய�ார்வ்ள மனதில ச்ாண்ட ்பல நி்ழ்ச்சி்வ்ளயும் 
்வழஙகுகின்றன. ஒன்ாறிய�ாவின மனம் ்்வரும் இடங்ள ்பற்றி யமலும் அறிந்து ச்ாள்ளவும் உங்ள 
விருப்பத்தின அடிப்பவடயில ஒரு நி்ழ்ச்சித்திடடத்திவன உரு்வாககிக ச்ாள்ளவும் ஒன்ாறிய�ா 
்ப�ண த்்வல நிவல�ம் (Ontario Travel Information Centre) ஒனறுககுச் செலலுங்ள.

ஒன்ாறிய�ா ்ப�ணம் (Ontario Travel) – ஒன்ாறிய�ா ட்ற்வல 
1-800-ONTARIO (1-800-668-2746) 
www.ontariotravel.net

ஒன்ாறிய�ாவிற்கு அலலது ்னடாவிற்கு ச்வளிய� ்ப�ணித்தல (Travelling Outside 
Ontario or Canada) – ட்ற்வலிங அவுடவெட ஒன்ாறிய�ா ஓர ்னடா

நீங்ள தற்்ாலி்மா் ஒன்ாறிய�ாவிற்கு அலலது ்னடாவிற்கு ச்வளிய� சென்றால, ஓஹிப திடடம் 
உங்ள ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபுச் செலவு முழு்வவதயுயமா அலலது ஒரு ்பகுதிவ�ய�ா ்ாக்ககூடும். 

http://www.ontarioparks.com
https://www2.on.wildlifelicense.com/start.php
http://www.ontariotravel.net


-4-

நீங்ள ஒன்ாறிய�ாவுககு ச்வளிய� ஆனால ்னடாவுககு உளய்ள ்ப�ணம் செய்து ஆய்ாககி� 
யெவ்வ்ளுககு ்டடணம் செலுத்தி இருபபின, மீ்ளளிபபுப ச்ப்ற, வி்ப்ங்ள அடஙகி� ்டடணத் 
துண்டு மற்றும் ்சீது்ளின மூலபபி்தி்வ்ள ஒரு ்வருடத்திற்குள உளளூர ஓஹிப திடட அலு்வல்த்தில 
ெமரபபிக்வும்.

நீங்ள ்னடாவிற்கு ச்வளிய� ்ப�ணிபபீர்்ளாயின, ஓஹிப ஒரு குறிபபிடட சதாவ்வ� திடீச்ன 
ஏற்்படட, எதிர்பா்ாத நிவலவம, சு்யீனம், யநாய் அலலது ்ா�ம் ஏற்்படடு உடனடி மருத்து்வ சிகிச்வெ 
யதவ்வப்படும் ்படெத்தில அ்வெ் நிவல வ்வத்தி�ொவல மற்றும் வ்வத்தி�ருக்ான யெவ்வ்ள 
்டடணமா் ்வழஙகும். நீங்ள ஒன்ாறிய�ா மற்றும் ்னடாவிற்கு ச்வளிய� செலலும் எலலா 
்ப�ணங்ளின ய்பாதும் ஓஹிப ்வழங்ாத மருத்து்வ செலவினங்ளுககும் நீங்ள தனி�ார ஆய்ாககி� 
்ாபபுறுதிவ� ்பணம்செலுத்தி ்வாஙகிக ச்ாள்ள ய்வண்டும்.

நீங்ள ஒன்ாறிய�ா மருந்து நல திடடத்தில (Ontario Drug Benefit Program) யெரந்த்வ்ா் 
இருபபின 100 நாட்ள ்வவ் யதவ்வ�ான மருந்து்வ்ளப ச்பற்றுக ச்ாள்ள முடி�லாம். யமலும் 
நீடித்த ்ாலத்திற்கு ஒன்ாறிய�ாவிற்கு ச்வளிய� நீங்ள இருக்ய்வண்டி� நிவலவம ஏற்்படடு 
இனனுசமாரு 100 நாட்ளுககுத் யதவ்வ�ான மருந்து்வ்ள நீங்ள ச்ப்றய்வண்டி இருந்தால, நீங்ள 
ஒன்ாறிய�ாவிலிருந்து நீஙகி இருப்பவத உறுதிப்படுத்தும் (உங்்ளால எழுதப்படட) ஒரு ்டிதத்வத 
உங்ள மருந்தா்ளருககு ்வழஙகுங்ள அலலது 100-200 நாட்ள ்வவ்யில ஒன்ாறிய�ா விடடு 
நீஙகி இருக் உள்ளவதக ்ாடடும் நீங்ள ச்பற்றிருககும் ்ப�ண மருத்து்வ ்ாபபுறுதிக ்டிதத்தின 
ஒரு பி்திவ�க ச்ாடுங்ள. உங்ள வ்வத்தி�்து மருந்துச் சீடடு இந்த யமலதி் 100 நாட்ளுக்ான 
மருந்திவனப ச்பறு்வதற்்ான அனுமதிவ�க ச்ாண்டிருக் ய்வண்டும்.

ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு அவமச்சு (Ministry of Health and Long-Term Care) – 
மினிஸ்ரி ஒஃப ச�லத் அனட யலாங ய்ரம் ச்�ர  
யெவ்வ ஆத்வு சதாடரபு நிவல�ம் – (Service Support Contact Centre) – யெரவிஸ் ேபய்பாரற் 
ச்ான்ாகற் சென்ர 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/ruq

ஓஹிப ்பற்றி அலலது ஒன்ாறிய�ா மருந்து நலதிடடம் (Ontario Drug Benefit Program) ்பற்றி 
யமலதி்மா் அறிந்து ச்ாள்ள இந்த ்வழி்ாடடியின ஆய்ாககி�மும் நலமும் ்பகுதிவ� த�வுசெய்து 
்பாரக்வும்.

பி்றநாடடில ஓய்வுச்பறுதல (Retirement Abroad)- றிவ்�ரமனற் எபய்றாட

ெமஷ்டி அ்சின ச்வளிநாடடு அலு்வல்ள மற்றும் ெர்வயதெ ்வரத்த் திவணக்்ளத்தின ’பி்றநாடடில 
ஓய்வுச்பறுதல: சூரி�அஸ்தமனங்வ்ளக ்ாணல’ (Retirement Abroad: Seeing the Sunsets- 
றிவ்�ரமனற் எபய்றாட: சீயிங த ெனசெடஸ்) என்ற ச்வளியீடு, ்ாலநிவல ொரந்த அலலது நி்ந்த் 
அடிப்பவடயில பி்றநாடடில ஓய்வு ச்ப்ற விரும்பு்ப்வர்ளுககு த்்வவலயும் ஆயலாெவனக 
குறிபபு்வ்ளயும் ்வழஙகுகின்றது.

விொ்வண்ள யெவ்வ – ச்வளிநாடடு அலு்வல்ள ்னடா 
Enquiries Service – (Foreign Affairs Canada) – எனச்ா�றீஸ் யெரவிஸ் (ஃச்பாறின அஃ்ப�ரஸ் ்னடா)  
1-800-267-8376 
www.travel.gc.ca/travelling/living-abroad/retiring

http://www.ontario.ca/ruq
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ய்வவல்வாய்பபு (Employment) – எம்பய்ளாய்மனற்
2006ம் ஆண்டில ்டடா� ஓய்வுச்பறுதவல நிறுத்தும் ெடடம் அமுலுககு ்வந்தது. இச்ெடடம் 65 அலலது 
அதற்கும் யமற்்படட ்வ�தினருககு எபய்பாது ஓய்வுச்பறு்வது அலலது ஓய்வுச்ப்ற ய்வண்டுமா என்பது 
்பற்றி� யமலதி் நி�ா�ம் ச்ாண்டதும் தனவிருப்ப சதரிவுககுரி�தா்வும் தாயம முடிச்வடுககும் 
்வெதிவ� இபய்பாது ்வழஙகியுள்ளது.

ய்வவல்வாய்பபு ஒன்ாறிய�ா (Employment Ontario) - எம்பய்ளாய்சமனற் ஒன்றாரிய�ா

ய்வவல்வாய்பபு ஒன்ாறிய�ா என்பது ஒன்ாறிய�ா ்வாசி்ளுககு தமககுத் யதவ்வ�ான ய்வவல, 
்பயிற்சித்திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்வ்ளப ச்பறு்வவத இலகு்வாககும் ஓர ஒருஙகிவணக்ப்படட 
ய்வவல்வாய்பபு மற்றும் ்பயிற்சி ்வவலத் சதாடர்பாகும். த்்வலும் சி்பாரிசு யெவ்வ்ளும் 25 
சமாழி்ளில ்வழங்ப்படுகின்றன.

எம்பச்ளாய்சமனற் ஒன்ாறிய�ா சதாடரபு நிவல�ம் Employment Ontario Contact Centre – 
எம்பச்ளாய்மனற் ஒன்ாறி�ா ச்ான்ாகற் சென்ர  
1-800-387-5656 
TTY: 1-866-533-6339 
www.ontario.ca/employment

• ய்வவல்வாய்பபு யெவ்வ - Employment Service – எம்பய்ளாய்மனற் யெரவிஸ் 
 ஒன்ாறிய�ா்வாசி்ள தமககுத் யதவ்வ�ான ய்வவலவ�ப ச்ப்றவும் தக்வ்வத்துக ச்ாள்ளவும், 
்பயிற்சி்ளுககு விண்ணபபிக்வும் ஒரு சதாழிலதுவ்றவ�த் திடடமிடடுகச்ாள்ளவும் யதவ்வ�ான 
எலலா ய்வவல்வாய்பபுச் யெவ்வ்வ்ளயும் ஒய் இடத்தில முனயனற்்றப்படட விதத்தில ச்பறு்வவத 
ய்வவல்வாய்பு யெவ்வ நிவல�ங்ள தமது இலக்ா்க ச்ாண்டுள்ளன

• ்வ�து முதிரந்த சதாழிலா்ளர்வ்ளக குறித்த முனசனடுபபு (Targeted Initiative for Older Workers) – 
்ா்ற்்றட இனிஷிய�ற்றிவ ஃச்பார ஓலடர ய்வரக்ரஸ்
்வ�து முதிரந்த சதாழிலா்ளர்வ்ளக குறித்த முனசனடுபபு,உளளூர ச்பாரு்ளாதா் நிவலவம 
மாற்்றமவடயும் ய்வவ்ள்ளில 55 முதல 64 ்வ�துவட� ய்வவல�ற்்ற சதாழிலா்ளர்ளுககு ய்வவல 
ச்ப்றவும் அதவனத் தக் வ்வத்துக ச்ாளளும் தி்றவனயும் அதி்ரிக்வும் இந்த முனசனடுபபு 
உதவுகின்றது. 250,000இலும் குவ்றந்த மக்ள சதாவ் ச்ாண்டதும், அதி்மான ய்வவலயிலாயதார 
சதாவ்யிவன ச்ாண்ட அலலது ஒரு குறிபபிடட சதாழிலதுவ்றயில ச்பரும்ளவில தஙகியிருககும் 
ெமூ்ங்ளிலும் குறிப்பா் இந்த முனசனடுபபு கிவடககின்றது. குறிபபிடட ெமூ்ங்ளிலுள்ள 
யெவ்வ ்வழஙகுய்வா்து ்படடி�ல ஒனறு  www.ontario.ca/rur எனனும் இவண�த்த்ளத்தில 
்ாணப்படுகின்றது.

• ஒன்ாறிய�ா சு�சதாழில நலன திடடம் (Ontario Self-Employment Benefit Program) – ஒன்ாறிய�ா 
செலஃப எம்பச்ளாய்மனற் ச்பனிஃபிட பய்றாக்றாம்
ய்வவல�ற்்ற நிவலக ்ாபபுறுதிககு (Employment Insurance ) தற்ய்பாது அலலது அண்வமக்ாலத்தில 
தவ்வம ச்பற்றுள்ள ய்வவலயிலலாயதாருககு இத்திடடம் அ்வர்ள தமது சு�சதாழிவல விருத்தி 
செய்து ஆ்ம்பிககும் ய்வவ்ளயில ்வருமானத்வதயும் வி�ா்பா் ்வாய்பபிற்்ான ஆத்வ்வயும் 
்வழஙகுகின்றது.

• ஒன்ாறிய�ா ய்வவல உரு்வாக்ல ்பங்ாளித்து்வங்ள (Ontario Job Creation Partnerships –
ஒன்ாறிய�ா சஜொப கறிய�ஷன ்பாரடனரஷிபஸ்) 
 ய்வவல�ற்்ற நிவலக ்ாபபுறுதி நலன்ளுககுத் தவ்வம ச்பற்றுளய்ளார அலலது அதவனப 
ச்பறு்ப்வர்ள நீண்ட ்ால அடிப்பவடயில ய்வவலச்பறும் ்வாய்பபிவன முனயனற்றும் 
விதமா், அ்வர்ளுககு ய்வவல அனு்ப்வம் ச்பறும் ்வாய்பபு்வ்ள ்வழஙகும்்படி�ா் இத்திடடம் 
்வடி்வவமக்ப்படடுள்ளது.

• இ்ண்டாம்்வவ் சதாழில்வாய்பபு (Second Career) – செ்ண்ட ்ரி�ர
ய்வவலயிலிருந்து இவட நிறுத்தப்படட தவ்வமச்பற்்ற சதாழிலா்ளர்ள, சதாழில ெந்வத 

http://www.ontario.ca/rur
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்வாய்பபு்ளுகய்ற்்ற ய்வவல்ளில தமககுத் யதவ்வ�ான தி்றன்வ்ளப ்பயிற்சி ச்ப்ற உதவும் 
யநாக்த்திவன செ்ண்ட ்ரி�ர ஏற்்பாடு ச்ாண்டுள்ளது. ்ற்வ் ்வகுபபு்ள, புத்த்ங்ள, 
ய்பாககு்வ்த்து மற்றும் ்பயிற்சி ொரந்த ஏவன� செலவினங்ளுகச்ன 28,000 சடாலர்ள ்வவ் 
இத்திடடம் ்வழஙகுகின்றது. இந்தத் சதாவ் உடலாற்்றல குவ்ற்பாடுள்ள்வர்ளுககு இனனும் 
அதி்மா் இருக்க கூடும்.

ஒன்ாறிய�ா ய்வவல்வஙகி (Ontario Job Bank) - ஒன்ாறிய�ா சஜொப ்பாஙக

ஒன்ாறிய�ா ய்வவல்வஙகி என்பது எலலா ்யனடி�ர்ளுககும் கிவடககும் யதசி� சதாழில 
அறிவித்தல்ள ச்ாண்ட இவண�ம் ொரந்தசதாரு ்வவலத்சதாடர்பாகும். 

www.jobbank.gc.ca

ஒன்ாறிய�ா ய்வவலத்த்்வல ்வவல - Ontario WorkinfoNet (OnWIN) ஒன்ாறிய�ா 
ய்வரகஇனய்பாசநற் (ஒனவின)

ஒனவி்ன என்பது இருசமாழியிலுள்ள ஒரு இல்வெ இவண� த்்வற்சதாகுதி�ாகும். தற்ய்பாவத� 
மற்றும் ச்பாருத்தமான ய்வவல மற்றும் தனனார்வத் சதாண்டாற்றும் ்வாய்பபு்ள ்பற்றியும் 
சதாழிலா்ளர ெந்வத ்பற்றியும் த்்வவல ஒன்றாரிய�ா்வாசி்ளுககு இது ்வழஙகுகின்றது. முதிய�ார 
தனனார்வத் சதாண்டாற்்றல, ய்வவல மற்றும் யமலதி் ்பயிற்சி ்வாய்பபு்ள ்பற்றி� த்்வல்வ்ள 
அறிந்துச்ாண்டு முடிவு்வ்ள எடுக் ஒனவினவனப ்ப�ன்படுத்த முடியும். 

www.onwin.ca

ஒன்ாறிய�ா தி்றன்ள ்டவுச்சீடடு (Ontario Skills Passport)- ஒன்ாறிய�ா ஸ்கிலஸ் 
்பாஸ்ய்பாரட

உளளூர மற்றும் மா்ாண மடடங்ளில முககி�மா்த் யதவ்வப்படும் தி்றன்ள, ய்வவலப ்பழக்ங்ள 
மற்றும் ்ற்்றல ொரந்த, ்பயிற்சி, தனனார்வத் சதாண்டாற்்றல யமலும் சதாழிலா்ளர ெந்வத ்வாய்பபு்ள 
்பற்றி� தற்்ால த்்வல வி்பரிபபு்வ்ள இந்த இல்வெ, இருசமாழி இவண�த்த்ளம் ்வழஙகுகின்றது.

www.ontario.ca/skillspassport

ய்வவல நி�மங்ள ெடடம் (ஈஎஸ்ஏ) -Employment Standards Act (ESA)-எம்ச்ளாய்மனற் 
ஸ்்ானயடரடஸ் அகற்

எலலா ஒன்ாறிய�ா ்வாசி்ளுககும் ய்வவலயிடத்தில நி�ா�பூர்வமான முவ்றயில 
நடத்தப்படு்வதற்்ான உரிவம உண்டு. ய்வவல தருனர்ளும் ய்வவலச்பறுநர்ளும் ்டடா�ம் 
்வடபபிடிக் ய்வண்டி� மி்ககுவ்றந்த்ள்வான நி�மங்வ்ள ஈஎஸ்ஏ ்வகுத்துள்ளது. நீங்ள 
ஒன்ாறிய�ாவில ய்வவல செய்்ப்வ்ா் இருபபின நீங்ள ச்பரும்்பாலும் ஈஎஸ்ஏ இனால 
்பாது்ாக்ப்படட்வ்ா் இருபபீர்ள. 

ய்வவல நி�மங்ள த்்வல நிவல�ம் (Employment Standards Information Centre) எம்பச்ளாய்மனற் 
ஸ்்ானயடரடஸ் இனய்பாயமஷன சென்ர 
1-800-531-5551 
TTY: 1-866-567-8893 
www.ontario.ca/employmentstandards

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.onwin.ca
http://www.ontario.ca/skillspassport
http://www.ontario.ca/employmentstandards
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ச்வளிநாடு்ளில ்பயிற்றுவிக்ப்படட சதாழில நி்புணர்ள (Foreign-Trained-
Professionals)- ஃச்பாறின-டச்றயினட- ஃபச்றாஃ்பஷனலஸ்

நீங்ள ச்வளிநாடடில ்பயிற்றுவிக்ப்படட ஒரு சதாழில நிபுண்ாயின ஒன்ாறிய�ாவில உங்ளுககு 
உத்வககூடி� ்பல இவணபபுத் திடடங்ள உண்டு.

www.settlement.org 

்ருவணப ்ப்ாமரிபபு நலன திடடம், குடும்்பம் ொர மருத்து்வ விடுபபு மற்றும் தனிப்படட அ்வெ்நிவல 
விடுபபு ய்பான்றவ்வ ்பற்றி யமலும் சதரிந்துச்ாள்ள இந்த ்வழி்ாடடியின ்ப்ாமரிபபு ்வழங்ல 
்பகுதிவ�த் த�வுசெய்து ்பாருங்ள.

்வாழ்நாளபூ்ாவும் ்ற்்றல (Lifelong Learning) – வலஃப யலாங 
யலரணிங 
சதாடரந்த மற்றும் தூ்க ்லவி (Continuing and Distance Education)-(ச்ானரிநியுஇங 
அனட டிஸ்்னஸ் எடியுய்ஷன)

ஒன்ாறிய�ா ்பாடொவலச் ெவ்ப்ள, ்லலூரி்ள மற்றும் ்பல்வலக்ழ்ங்ள ்பலவும், சதாடருகின்ற 
மற்றும் தூ்க்லவிக்ான ்வாய்பபு்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. முதிய�ாருககு சி்றப்பான ்டடண 
ெலுவ்்வ்ள இ்வற்றில சில ்வழஙகுகின்றன. 

• ்பாடொவலச் ெவ்ப்ள - School Boards: www.ontario.ca/rus

• ்பல்வலக்ழ்ங்ள -Universities: www.ontario.ca/page/ontario-universities

• ெமூ்க ்லலூரி்ள - Community Colleges: www.ontario.ca/page/ontario-colleges

• ஒன்ாறிய�ா யலரன - OntarioLearn: www.ontariolearn.com

• தூ்க ்லவி – Distance Education : www.canlearn.ca/eng/planning/continuing/

மூன்றாம் ்ால்டட ்வவலத்சதாடரபு (Third Age Network) - யதரட ஏஜ் சநடய்வரக

இந்த ்வவலத்சதாடரபு ்பலய்வறு்படட வி்ட�ங்ளில தாம் ்ற்்ற அனு்ப்வங்வ்ளப ்பகிரந்து ச்ாளளும் 
தனமு்ாவமத்து்வ முதிய�ார குழுக்வ்ளக ச்ாண்டது. 

www.thirdagenetwork.ca

சு�மா்க ்ற்்றல நிவல�ம் (Independent Learning Centre)-இனடிச்பனடனற் யலரனிங 
சென்ர

இந்த நிவல�ம் தூ்க்லவி மற்றும் ச்பாது ்லவி அபிவிருத்தி (ஜிஇடி) -General Educational 
Development (GED) –சஜென்ல எடயுய்ஷன சட்வலபமனற் (ஜிஇடி) ்பரீடவெவ�யும் ்வழஙகுகின்றது. 
ஒன்ாறிய�ா இ்ண்டாம் நிவலப ்பாடொவலத் த்ாத்ப ்பத்தி்த்வத (Ontario Secondary School Diploma) 
ச்பற்றுக ச்ாள்ள ஒரு மாற்று்வழிவ� இது ்வழஙகுகின்றது. 

1-800-387-5512 
www.ilc.org

http://www.settlement.org
http://www.ontario.ca/rus
http://www.ontariolearn.com
http://www.thirdagenetwork.ca
http://www.ilc.org
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்ணினிப ்பயிற்சி (Computer Training)- ்ம்பயூ்ர டச்யினிங

ச்பாதுென நூல்ங்ள ஆ்ம்்ப நிவலயிலுள்ள்வர்ளுககும் உ�ரத் ்பா்வவன�ா்ளர்ளுககும் 
்வகுபபு்வ்ள நடத்துகின்றன. அயந்மான ்வகுபபு்ள இல்வெமானவ்வ.

2-1-1 
www.211ontario.ca 

்வ�து முதிரந்யதார நிவல�ங்ள சிலய்வவ்ள்ளில ்ணினி ்பயிற்சிவ� உள்ளடககி� ்லவித் 
திடடங்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. உங்ளுககு அருய்யுள்ள ஒரு நிவல�த்வதக ்ண்டறி� 1-866-835-7693 
இலக்த்வத அவழயுங்ள அலலது www.oacao.org என்ற இவண�த்த்ளத்திற்குச் செலலுங்ள. 

உங்்ளது, உங்ள துவண்வ்து அலலது ச்பாதுச் ெடட துவண�ா்ள்து முழுயந் ்லவிககு ்பணம் 
செலுத்து்வதற்கு உங்ள ஆரஆரஎஸ்பி ்ளிலிருந்து ்பணத்வத அ்றவிட ்வாழ்நாள பூ்ாவும் ்ற்்றல திடடம் 
(Lifelong Learning Plan) இடமளிககின்றது. யமலதி் த்்வலுககு த�வுசெய்து இந்த ்வழி்ாடடியின 
ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ள ்பகுதிவ�ப ்பாருங்ள.

தனனார்வத் சதாண்டாற்்றல (Volunteering) – ச்வாலனரி�றிங 
ஒன்ாறிய�ா தனனார்வத் சதாண்டர நிவல� ்வவலசதாடரபு (Ontario Volunteer Centre 
Network) –ஒன்ாறிய�ா ச்வாலனடி�ர சநடய்வரக

இந்த நிறு்வனம் தனனார்வத் சதாண்டர்ள மற்றும் மு்்வர நிவல�ங்வ்ள ஒருஙகு யெரக் உதவி 
ஒன்ாறிய�ாவிலுள்ள தனனார்வத் சதாண்டர நிவல�ங்ளின மா்ாணக கு்லா் ஒலிககின்றது. 

905-238-2622 
www.ovcn.ca

தனனார்வத்சதாண்டாற்்றல ்னடா Volunteer Canada - ச்வாலண்ரி�ர ்னடா

இந்த இருசமாழி, இலா்பயநாக்ற்்ற நிறு்வனம் ெமூ் ்பஙகு்பற்்றவல ஊககுவித்தும் சதாண்டர்ளின 
மு�ற்சி்வ்ள அஙகீ்ரித்தும் ்னடா பூ்ாவும் தனனார்வத் சதாண்டாற்்றவல ஊக்ப்படுத்துகின்றது.

1-800-670-0401 
www.volunteer.ca

மற்்ற்வர்ள தமது ்வரி மீ்ளளிபபுப ்பத்தி்ங்வ்ளப பூரத்தி செய்்வதற்கு உதவு்வதற்கு நீங்ள தனனார்வத் 
சதாண்டாற்்ற விரும்பினால ்னடா ்வருமான மு்்வரநிவல�ம் (Canada Revenue Agency) நடாத்தும் 
ெமூ் தனனார்வத் சதாண்டர ்வருமான்வரித் திடடத்திவன (Community Volunteer Income Tax Program) 
்ருத்தில ச்ாளளுங்ள. யமலதி் த்்வலுககு ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ள ்பகுதிவ�த் த�வுசெய்து 
்பாருங்ள.

முதிய�ார்ளின ்பங்ளிபபு்வ்ள அஙகீ்ரித்தல (Recognizing Seniors’ 
Contributions)
்பா்ாடடுச் செய்தி்ள (Congratulatory Messages) – ச்ானகி்றஜெுயலற்றி சமயெஜெஸ்

நீங்ள பின்வருய்வாரிடமிருந்து ஒரு ்பா்ாடடுச் செய்திககு ய்வண்டுய்ாள விடுப்பதன மூலம் ஒரு 
வியெட நி்ழ்விவனச் சி்றபபிக்லாம்.

http://www.211ontario.ca
http://www.oacao.org
http://www.ovcn.ca
http://www.volunteer.ca
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100்வது அலலது அதற்கும் யமற்்படட பி்றந்த நாவ்ளக ச்ாண்டாடும் ்யனடி�ர்ள மற்றும் 60்வது 
அலலது அதற்கும் யமற்்படட திருமண ஆண்டுவிழாவிவனக ச்ாண்டாடும் ்யனடி� தம்்பதியினர 
(5 ்வருடங்ளுககு ஒரு முவ்ற) ்வாழ்த்துவ்்வ்ள யமனவமதகு ம்ா்ாணி�ாரிடமிருந்து ச்பற்றுக 
ச்ாள்ளலாம்.

Rideau Hall - Anniversary Section றிடியூ ய�ால – அனிய்வரெரி செகக்ஷன 
1-800-465-6890 
www.gg.ca (> FAQ)

90்வது அலலது அதற்கும் யமற்்படட பி்றந்த நாவ்ளக ச்ாண்டாடும் ்யனடி�ர்ள மற்றும் 50்வது 
அலலது அதற்கும் யமற்்படட திருமண ஆண்டுவிழாவிவனக ச்ாண்டாடும் ்யனடி� தம்்பதியினர (5 
்வருடங்ளுககு ஒரு முவ்ற) ்வாழ்த்துவ்்வ்ள ்னடாவின ஆளுநர நா�்த்திடமிருந்து (The Governor 
General of Canada) ச்பற்றுக ச்ாள்ளலாம்.

Rideau Hall - Anniversary Section றிடியூ ய�ால – அனிய்வரெரி செகக்ஷன 
1-800-465-6890 
www.gg.ca (> FAQ)

90்வது அலலது அதற்கும் யமற்்படட பி்றந்த நாவ்ளக ச்ாண்டாடும் ்யனடி�ர்ள மற்றும் 50 
அலலது அதற்கும் யமற்்படட திருமண ஆண்டுவிழாவிவனக ச்ாண்டாடும் ்யனடி� தம்்பதியினர 
்வாழ்த்துவ்்வ்ள ஒன்ாறிய�ாவின துவண ஆளுநரிடமிருந்து (The Lieutenant Governor of Ontario) 
ச்பற்றுக ச்ாள்ளலாம். 
www.ontario.ca/rut

65்வது அலலது அதற்கும் யமற்்படட பி்றந்த நாவ்ளக ச்ாண்டாடும் ்யனடி�ர்ள மற்றும் 25்வது 
அலலது அதற்கும் யமற்்படட திருமண ஆண்டுவிழாவிவனக ச்ாண்டாடும் ்யனடி� தம்்பதியினர 
(5 ்வருடங்ளுககு ஒரு முவ்ற) ்வாழ்த்துவ்்வ்ள ்னடாவின பி்தமரிடமிருந்து (The Prime Minister of 
Canada) ச்பற்றுக ச்ாள்ளலாம்.

Executive Correspondence Services எகஸிகயூடடிவ ச்ா்றஸ்ச்பானசடனஸ் யெரவிேஸ் 
Congratulatory Messages ச்ானகி்ஜெுயலற்்றரி சமயெஜெஸ் 
613-941-6901 
www.pm.gc.ca/eng/greetings.asp

80்வது அலலது அதற்கும் யமற்்படட பி்றந்த நாவ்ளக ச்ாண்டாடும் ்யனடி�ர்ள மற்றும் 40்வது 
அலலது அதற்கும் யமற்்படட திருமண ஆண்டுவிழாவிவனக ச்ாண்டாடும் ்யனடி� தம்்பதியினர 
்வாழ்த்துவ்்வ்ள ஒன்ாறிய�ா முதல்வரிடமிருந்து (The Premier of Ontario ) ச்பற்றுக ச்ாள்ளலாம். 

www.ontario.ca/wp65

உங்ள மா்ாண ்பா்ாளுமன்ற உறுபபினர (எம்பிபி) அத்துடன/அலலது ்பா்ாளுமன்ற அங்த்தினர 
(எம்பி) ்பலவித விழாக்ளுககு ்வருவ்/செய்தி த் முடியும். யமலதி் த்்வலுககு, உங்ள சதாகுதி 
எம்பிபி அலலது எம்பியின அலு்வல்த்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

To find your MPP: உங்ள எம்பிபிவ�க ்ண்டறி�: 
Elections Ontario எசலக்ஷனஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-888-668-8683 
www.elections.on.ca (> Find Your Electoral District) (உங்ள யதரதல சதாகுதிவ�க ்ண்டறி�)

http://www.gg.ca
http://www.gg.ca
http://www.ontario.ca/rut
http://www.pm.gc.ca/eng/greetings.asp
http://www.ontario.ca/wp65
http://www.elections.on.ca
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To find your MP: உங்ள எம்பிவ�க ்ண்டறி�: 
Elections Canada எசலக்ஷனஸ் ்னடா 
1-800-463-6868 
TTY: 1-800-361-8935 
www.elections.ca (> Voter Information Service) (்வாக்ா்ளர த்்வல யெவ்வ)

முதிய�ாவ்க ச்ௌ்விககும் விருது்ள (Awards Honouring Seniors) – அய்வாரடஸ் 
ஒனறிங சீனி�ரஸ்

ச்ௌ்்வங்ளும் விருது்ளும் செ�ல்ம் (The Honours and Awards Secretariat) ஒன்ாறிய�ாவின 
்பதக்ங்ள மற்றும் அஙகீ்ா்த் திடடங்வ்ளயும் வியெட ஞா்ப்ாரத்த நி்ழ்வு்ள மற்றும் 
ச்ாண்டாடடங்வ்ளயும் மு்ாவமத்து்வம் செய்கின்றது. 

முதிய�ார்வ்ளக ச்ௌ்விககும் மா்ாண விருது்ள பின்வரு்வன்வற்வ்ற உள்ளடககும்:

• முதிய�ார ொதவன விருது (Senior Achievement Award) எந்தத் துவ்றயிலாயினும் ய்பாற்்றத்தக் 
்பங்ளிபபிவன ்வழஙகி� 65 ்வ�திற்கும் யமற்்படட முதிய�ாவ் அஙகீ்ரிககின்றது.  

www.ontario.ca/uj97

• ஒரு ெமுதா�த்தின ெமூ், ்லாச்ொ், அலலது ச்பாது ென ்வாழ்கவ்வ� யமம்்படுத்தியுள்ள 65 
்வ�திற்கும் யமற்்படட ஒரு முதி�்வருககு இவ்வருடத்தி� முதி�்வர என்ற (Senior of the Year Award) 
-சீனி�ர ஒஃப த இ�ர விருது ஒவச்வாரு ந்்ாடசியினாலும் ்வழங்ப்படுகி்றது.  

www.ontario.ca/ruw

்வருடாந்த நி்ழ்வு்ள (Annual Events)- அனனு�ல இ்வனற்ஸ்

உங்ள நாட்ாடடி ்ாலஅடட்வவணயில பின்வரும் வியெட நாட்வ்ளக குறித்து வ்வத்துகச்ாள்ள 
ம்றந்து விடாதீர்ள.

ஒன்ாறிய�ாவில முதிய�ார மாதம் என ஒவச்வாரு ஜெுன மாதமும் ச்ாண்டாடப்படுகின்றது. முதிய�ார 
தமது குடும்்பங்ள, ெமூ்ம், மா்ாணம், நாடடிற்கு செய்துள்ள ்பங்ளிபபு்வ்ள அஙகீ்ரிககும் யந்ம் 
இது்வாகும். 

1-888-910-1999  
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/seniorsmonth

யதசி� முதிய�ார தினம் – (National Seniors Day) எமது நாடவடக ்டடிச�ழுப்ப உதவி� 
முதிய�ாருககும் நமது ெமுதா�த்திற்கு ச்பறுமதிமிக் ்பங்ளிபபு்வ்ளயும் சதாடரந்து ்வழஙகும் 
முதிய�ாருககும் மதிப்பளிககும் ்வவ்யில ஒகய்ா்பர மாதம் 1ம் தி்தி யதசி� முதிய�ார தினமா்க 
ச்ாண்டாடப்படுகின்றது. 

www.seniors.gc.ca

்வ�தில கூடி�்வர்ளுக்ான ெர்வயதெ தினமா்வும் (International Day of Older Persons) ஒகய்ா்பர 1ம் 
தி்தி ச்ாண்டாடப்படுகின்றது. உல்ம் முழு்வதிலும் உள்ள முதிய�ா்து ்ாத்தி்மான ்பங்ளிபபு்வ்ள 
அஙகீ்ரிககும் தினமா் ஐககி� நாடு்ள இத்தினத்வதக குறித்துள்ளது. 

www.un.org/en/events/olderpersonsday

http://www.elections.ca
http://www.ontario.ca/ruv
http://www.ontario.ca/ruw
http://www.ontario.ca/seniorsmonth
http://www.seniors.gc.ca
http://www.un.org/en/events/olderpersonsday
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புதி�்வ்்வா்ளர்ளுக்ான யெவ்வ்ள (Services for Newcomers) 
யெரவிேஸ் ஃச்பார நியூ்மரஸ்

்னடாவிலுள்ள புதி�்வ்்வா்ளர்்ளான முதிய�ாரில அதிகூடி� ெதவீதத்தினர ஒன்ாறிய�ாவிவன 
இருபபிடமா்க ச்ாண்டுள்ளனர. நீங்ள புதி� ்வ்்வா்ள்ான ஒரு முதி�்வ்ா் இருபபின, உங்ள 
உளளூர ெமூ்த்தில உங்ளுககு ்வழங்ப்படககூடி� ்பல நி்ழ்ச்சித் திடடங்ளும் யெவ்வ்ளும் உள்ளன.

புதி�்வ்்வா்ளர்ள குடி�மரவுத் திடடம் (Newcomer Settlement Program)-நியூ்மர 
செற்றிலமனற் பய்றாக்ாம்

புதி� ்வ்்வா்ளர்ள ஒன்ாறிய�ாவில குடி�மரந்து ஒருஙகிவணந்து ச்ாள்ள உதவும் ெமூ் மு்்வர 
நிவல�ங்ளுககு இந்தத் திடடத்தின மூலம் மா்ாண நிதிஉதவி ்வழங்ப்படுகின்றது. இந்த மு்்வர 
நிவல�ங்ள சமாழி, ய்வவலப ்பயிற்சி, மற்றும் ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு ய்பான்ற ெமூ் யெவ்வ்ளுடன 
புதி� ்வ்்வா்ளர்ள சதாடரபு்பட உதவுகின்றன. யெவ்வ்ள இல்வெமானவ்வ�ா் உள்ளதுடன 
அயந்மா்ப ்பலய்வறு சமாழி்ளிலும் ்வழங்ப்படுகின்றன. 

www.ontario.ca/p449

குடி�மரவு (Settlement.Org) - செடடிலமனற்.ஓரக

புதி�்வ்்வா்ளர்ள ஒன்ாறிய�ாவில குடி�மர்வதற்கு உதவும் த்்வல மற்றும் மூல்வ்ளங்வ்ள இந்த 
இவண�த்த்ளம் ்வழஙகுகின்றது. ய்வவல்வாய்பபு, ்லவி, வீடடு்வெதி, ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு மற்றும் 
ச்பாழுதுய்பாககு என்ப்வற்வ்ற இதன தவலபபு்ள உள்ளடககுகின்றன. இ்வற்றில சில த்்வல்ள ்பல 
சமாழி்ளில கிவடககின்றன. 

2-1-1  
www.settlement.org

ஒன்ாறிய�ா குடிச்ப�ரவு நுவழ்வாயில (Ontario Immigration Portal) ஒன்ாறிய�ா 
இமிகிய்ஷன ய்பார்ல

இந்த நுவழ்வாயில ஒன்ாறிய�ாவுககு ஒரு குடிச்ப�ர்வா்ள்ா் நீங்ள விண்ணபபிக் முனபிருந்து 
நீங்ள இஙகு ்வந்தபி்றகு ்வவ் நீங்ள அறிந்து ச்ாள்ள ய்வண்டி� த்்வவல உங்ளுககு 
்வழஙகுகின்றது. 

www.ontarioimmigration.ca

ஆஙகிலம் அலலது ஃபச்னச் சமாழி ்ற்்றல (Learning English or French) - யலரனிங 
இஙலிஷ் ஓர பிச்னச்

உளளூர ்பாடொவல ெவ்ப்ள மூலம் ஆஙகிலம் அலலது பிச்ஞ்சு சமாழியிவன இ்ண்டா்வது 
சமாழி�ா்க ்ற்கும் ஈஎஸ்எல/எஃபஎஸ்எல (ESL/FSL) ்வகுபபு்ள ்வழங்ப்படுகின்றன. ஆ்ம்்ப 
நிவலயிலிருந்து யமலும் உ�ரத் நிவல ்வவ் ்பலய்வறு்படட ்பயிற்சி்ள கிவடக்ப ச்பறுகின்றன. சில 
்பாடொவலச் ெவ்ப்ள குறிப்பா் முதிய�ாருகச்ன ்வகுபபு்ள நடத்துகின்றன. யமலதி் த்்வல ச்ப்ற 
உங்ள உளளூர ்பாடொவல ெவ்ப்ளுடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள அலலது www.ontarioimmigration.ca 
என்ற இவண�த்த்ளத்திவனப ்பாருங்ள.

்னடாவிற்குப புதி�்வ்்வா்ளர்ளுக்ான சமாழி அறிவுறுத்தல்ள (லிஙக) - The Language Instruction 
for Newcomers to Canada (LINC) நி்ழ்ச்சித் திடடம் ெமஷ்டி அ்சு மூலம் நிதிஉதவிவ�ப ச்பறுகின்றது. 

http://www.settlement.org
http://www.ontarioimmigration.ca
http://www.ontarioimmigration.ca
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உங்ள இருபபிடத்திற்கு அருகில உள்ள ஓர இல்வெ லிஙக ்வகுபபிவன அறிந்து ச்ாள்ள உளளூர 
குடிச்ப�ர்வா்ளர யெவ்வ நிறு்வனம் ஒனறுடன அலலது ்னடா குடியுரிவம மற்றும் குடிச்ப�ரவு 
(Citizenship and Immigration Canada) நிவல�த்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள. இந்தத் திடடத்திற்குத் 
தவ்வம ச்ப்ற ்னடாவில ஒரு நி்ந்த் ்வதி்வா்ள்ா் நீங்ள இருக் ய்வண்டும்.

குடியுரிவம மற்றும் குடி்வ்வு ்னடா நிறு்வனம் - Citizenship and Immigration Canada சிரிெனஷிப அனட 
இமிகிய்ஷன ்னடா 
1-888-242-2100 
TTY: 1-888-576-8502 
www.servicesfornewcomers.cic.gc.ca

சில ்பல்வலக்ழ்ங்ள, ெமூ் ்லலூரி்ள, பி்த்திய�் சமாழிப ்பாடொவல்ள மற்றும் 
ெமூ் நிறு்வனங்ள ஆகி�னவும் சமாழி ்வகுபபு்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. யமலதி் த்்வலுககு 
இககுழுக்ளுடன யந்டி�ா்த் சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

ஆதிகுடி்வாசி முதிய�ாருக்ானது (For Aboriginal Seniors) – ச்பார 
அபச்பாறிஜினல சீனி�ரஸ்
்பாடொவல்ளில ஆதிகுடி்வாசி ்வலஞர்ள (Aboriginal Artists in Schools)- 
அபச்பாறிஜினல ஆரடிஸ்ட இன ஸ்கூலஸ்

ஒன்ாறிய�ா ்வல்ள ெவ்பயின (Ontario Arts Council) ்லவியில ்வலஞர்ள திடடத்தின (Artists 
in Education Program) ஒரு ்பகுதிய� இந்தத் திடடமாகும். ஆதிகுடி்வாசிக ்வலஞர்ள மற்றும் 
முதிய�ார்ள ஒன்ாறிய�ா ்பாடொவல்ளில தமது ்ற்்றல அனு்ப்வங்வ்ள ்வழங் இது உதவுகின்றது.

Ontario Arts Council ஒன்ாறிய�ா ஆரடஸ் ்வுனசில 
1-800-387-0058 
www.arts.on.ca

மூத்த்வர மற்றும் இவ்ளஞர ச்பாககிஷத் திடடம் (Elder and Youth Legacy Program) 
எலடர அனட யுத் சல்சி பய்றாக்ாம்

எலலா ்வவ்�ான தற்்ால மற்றும் ்பா்ம்்பரி� ்வல செ�ல்பாடு்ளில செ�ற்திடட அடிப்பவடயில 
ஆதிகுடி்வாசி முதிய�ார மற்றும் இவ்ளஞய்ாடு சதாழிற்்பட விரும்பும் ஆதிகுடி்வாசி நிறு்வனங்ளுககு 
நிதிஉதவி ்வழங் இந்தத் திடடம் உரு்வாக்ப்படடது. இந்தத்திடடத்தின மூலம் முதி�்வர்ள தமது 
்வலசெ�ல்பாடடுப ச்பாககிஷங்வ்ள அடுத்த தவலமுவ்றயினருககு வ்�ளிக் ஆதிகுடி்வாசி ்வல 
மன்றங்ள உதவுகின்றன. 

்வல்ளுக்ான ்னடாச் ெவ்ப Canada Council for the Arts ்னடா ்வுனசில ஃச்பார தி ஆரடஸ்  
1-800-263-5588 
TTY: 1-866-585-5559 
www.canadacouncil.ca/grants/aboriginal

http://www.servicesfornewcomers.cic.gc.ca
http://www.arts.on.ca
http://www.canadacouncil.ca/grants/aboriginal
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ஓரின ்பாலு்றவுச் ொரபு ச்ாண்ட ச்பண், ஆண், இரு்பாலு்றவுச் ொரபு 
மற்றும் ்பால்டந்த உ்றவுொர முதிய�ாருக்ானது (Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgendered/LGBT) – ஃச்பார சலஸ்பி�ன, ய், 
வ்பசெகஸ்சு்வல அனட ட்றானஸ்சஜெனடரட சீனி�ரஸ்
519 யெரச் வீதி ெமூ் நிவல�ம் (The 519 Church Street Community Centre)

இந்த கீழ்ந்் ச்ாய்றானய்ா ெமூ் நிவல�ம் ்வ�துமுதிரந்த ஓரின ்பாலு்றவுச் ொரபு ச்ாண்ட ச்பண், 
ஆண், இரு்பாலு்றவுச் ொரபு மற்றும் ்பால்டந்த உ்றவுொர - சலஸ்பி�ன, ய், வ்பசெகஸ்யு்வல, 
ட்ானஸ்சஜெனடரட (எலஜிபிரி) திடடம் உட்பட ்பலய்வறு ்வவ்�ான நி்ழ்ச்சித் திடடங்வ்ளயும் 
யெவ்வ்வ்ளயும் ்வழஙகு்வதுடன 50 ்வ�திற்கும் யமற்்படட எலஜிபிரி ஆண்்ள மற்றும் 
ச்பண்்ளுக்ான ்வா்ாந்த ்வந்துய்பாகும் ஒரு நி்ழ்ச்சித் திடடம் மற்றும் மாதாந்த ஒரு புத்த்க ்ழ்ம் 
என்ப்வற்வ்றயும் ்வழஙகுகின்றது. 

416-392-6874 
www.the519.org

முதிய�ார ச்பருவம ்வவலத்சதாடரபு (Senior Pride Network)- சீனி�ர பவ்றட 
சநடய்வரக

இது ச்ாய்றானய்ா மற்றும் ்னடா பூ்ாவிலும் உள்ள 50ககும் யமற்்படட ்வ�தின்ான எலஜிபிரிகயு 
(LGBTQ) ்வவ்த் தனிந்பர்ளுக்ான நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்வ்ள விரிவு்படுத்து்வதற்்ான 
எண்ண உறுதி ச்ாண்ட தனிந்பர்ள, நிறு்வனங்ள மற்றும் ெமூ் குழுக்ளினது ஒரு ்வவலத் 
சதாடர்பாகும்.

c/o The 519 Church Street Community Centre 
416-392-6874 
www.seniorpridenetwork.com

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருக்ானது (For Veterans) ஃச்பார 
ச்வற்்்றனஸ்
அ்ெ ்யனடி� குழு (ஆரசிஎல) ஒன்ாறிய�ா மா்ாணக ்டடவ்ள அவமபபு- Royal 
Canadian Legion (RCL) Ontario Provincial Command- ய்றா�ல ்யனடி�ன லீஜென 
(ஆரசிஎல) ஒன்ாறிய�ா மா்ாண ச்ாமாண்ட

ஆரசிஎல இன இந்த ஒன்ாறிய�ா ்டடவ்ள அவமபபு 400ககும் அதி்மான கிவ்ள்வ்ள 
மா்ாணசமஙகும் ச்ாண்டுள்ளது. சுதந்தி்த்திற்்ா் தமது உயிர்வ்ளத் தி�ா்ம் செய்த்வர்வ்ள 
நிவனவுகூர்வதிலும், உல்பய்பார ்பவடயினர்ளினதும் அ்வர்ளில தஙகியிருப்ப்வர்ளினதும் மற்றும் 
்யனடி� ்பவட்ளில இனறும் ்பணிபுரி்ப்வர்ளினதும் யதவ்வ்வ்ளப பூரத்தி செய்்வதில இந்தக குழு 
்்வனம் செலுத்துகின்றது.

905-841-7999 
www.on.legion.ca

http://www.the519.org
http://www.seniorpridenetwork.com
http://www.on.legion.ca
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அ்ெ ்யனடி� குழு மனிய்ா்பா மற்றும் ்வடயமற்கு ஒன்ாறிய�ா ்டடவ்ள அவமபபு 
- Royal Canadian Legion (RCL) Manitoba and Northwestern Ontario Command ய்றா�ல 
்யனடி�ன லீஜென (ஆரசிஎல) மனிய்ா்பா அனட யநாரத்ச்வஸ்டய்ரன ச்ாமாண்ட

அ்ெ ்யனடி� குழு மனிய்ா்பா மற்றும் ்வடயமற்கு ஒன்ாறிய�ா ்டடவ்ள ஆரசிஎல அவமபபு 150 
கிவ்ள்வ்ளக ச்ாண்டதாகும். இ்வற்றில 30 ்வடயமற்கு ஒன்ாறிய�ாவில அவமந்துள்ளன.

204-233-3405 
www.mbnwo.ca

ஞா்ப்ாரத்த செ�லதிடடம் (The Memory Project)- த சமமறி பச்றாசஜெகற்

ஹிஸ்ய்ாறிக்ா–சடாமினி�ன நிறு்வனத்தின சதாடரந்தச்வாரு முனசனடுபபினால, இந்த ஞா்ப்ாரத்த 
செ�ற்திடடமான சமமறி பச்றாசஜெகற் (Memory Project) முதலாம் உல்ப ய்பாரிலிருந்து இனவ்ற� 
்ால்டடம் ்வவ்யில ்யனடி� இ்ாணு்வத்தினரின ்பஙகு்பற்்றவலப ்பதிவு செய்து ்வருகி்றது. இந்த 
யதசி� இருசமாழி ்பதிவு்ள இ்ாணு்வத்தினரின யெவ்வ்ள மற்றும் தி�ா்ங்ளின ்வத்வ்ளக 
கூறும் தனித்து்வமான ்வாய்மூல யநர்ாணல்ள, ்ணினிொர உரு்வத்திற்கு மாற்றி�வமக்ப்படட 
்வலபச்பாருட்ள மற்றும் இ்ாணு்வத்தினரின ஞா்ப்ாரத்தப ச்பாருட்ள என்ப்வற்வ்றத் தம்ம்த்யத 
ச்ாண்டுள்ளன. உல்பய்பார ்பவடயினர ய்பச்ொ்ளர ்பணி�்த்துடன (Veterans’ Speakers Bureau) 
நீங்ள இவண� விரும்பினால, உங்ள ்வத்வ்ள நீங்ள உளளூர ்பாடொவல்ளில ்பகிரந்து 
ச்ாள்வதற்்ான ஏற்்பாடடு ஒருஙகிவணபபு்வ்ள இந்த நிறு்வனம் செய்யும்.

The Historica-Dominion Institute 
1-866-701-1867 
www.thememoryproject.com 

http://www.mbnwo.ca
http://www.thememoryproject.com
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2 ்ப்ாமரிபபு்வழங்ல (CAREGIVING) – 
ச்�ரகிவவிங

உடலொர, புரிந்துணரதல மற்றும் மனவி�ல ரீதியில ஒரு ஆய்ாககி�மற்்ற நிவலவமவ�க ச்ாண்ட 
குடும்்ப அங்த்த்வர்ள மற்றும் நண்்பர்ளுககு ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வார சதாடரந்து ்ப்ாமரிபபிவன 
்வழஙகுகின்றனர. ்ப்ாமரிபபு ்வழங்ல என்பது புதிதான ஒன்றலல. இருபபினும் இனவ்ற� 
்ப்ாமரிப்பா்ளர்ள முனசனபய்பாவதயும்விட சிக்லான ்ப்ாமரிபபிவன நீண்ட்ாலத்திற்கு 
்வழஙகுகின்றனர.

நீங்ள ஒரு ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகு்ப்வ்ா் இருபபின, உங்ள யதவ்வ்வ்ள அறிந்து ச்ாள்வதுடன 
உங்ளுககு உத்வககூடி� ெமூ் ஆத்வு்ள எனசனனன இருககின்றன என்பதவனயும் அறிந்து 
ச்ாள்வது முககி�மானதாகும். அத்துடன உங்ள குடும்்ப அங்த்தினருடன அ்வர்ளுககு 
்வ�தாகும்ய்பாது எனன ய்வண்டும் என முனனய் ்வதப்பதற்கு ஆ்ம்பிப்பதுடன ெடட மற்றும் 
ச்பாரு்ளாதா் ரீதியிலான திடடமிடலின முககி�மான ்பஙகிவன அழுத்தமா் உவ்ப்பதுவும் 
முககி�மானதாகும்.

யமலும், முதிய�ார, ்பலவீனமவடந்த ்வ�து முதிரந்யதார மற்றும் ஏவனய�ாருககுச் யெவ்வ புரியும் 
வீடடு மற்றும் ெமூ்த்துப ்ப்ாமரிபபு யெவ்வ்ள ்பற்றி யமலும் நீங்ள அறிந்துச்ாள்ள விரும்்பலாம். 
ெமூ்ப ்ப்ாமரிபபு அணு்ல நிவல�ங்ள Community Care Access Centres (CCAC) மற்றும் ெமூ் 
ஆத்வு யெவ்வ்ள அவமபபு (Community Support Services) இ்வற்வ்ற ்வழஙகுகின்றன. உங்ள உளளூர 
சிசிஏசி அவமபபினர, வீடடுப ்ப்ாமரிபபு யதவ்வப்படும் ஒரு தனிந்பருககு மதிபபீடு ஒனறிவன 
்வழஙகு்வதுடன ெமூ்த்திலுள்ள ்ப்ாமரிபபுத் சதரிவு்ள ்பற்றியும் வி்ளககு்வார்ள. 

முதிய�ாருககு வீடடில, ெமூ்த்தில மற்றும் இருபபிட ்வெதியுடன கிவடக்க கூடி�தாயுள்ள யெவ்வ்ள 
்பற்றி யமலும் சதரிந்து ச்ாள்ள த�வுசெய்து www.ontario.ca/rux. என்ற இவண�த்த்ளம் ்பாருங்ள.

ெமூ் ஆத்வு யெவ்வ்ள ்பற்றி த்்வல ச்ப்ற இந்த ்வழி்ாடடியின ஆய்ாககி�மும் நலமும் என்ற 
்பகுதிவ�ப ்பாரவ்வயிடுங்ள.

்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வாருக்ான ்வரிப்பண ்வ்வு்ள (Tax Credits for 
Caregivers) – ்கஸ் க்றடிற்ஸ் ஃச்பார க�ரகிவ்வரஸ்

ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ்வரிப்பண ்வ்வு (Disability Tax Credit) மற்றும் மருத்து்வச் செலவு ்வரிப்பண ்வ்வு 
(Medical Expense Tax Credit) என்ப்வற்றின கீழ் ்வரிப்பண ்வ்வு்ள ‘ஆத்்வளிககும் ந்பர’்ளுககுக 
கிவடக்ககூடும். திரும்்பபச்ப்ற முடி�ாத ்வரிப்பண ்வ்வு்ள என்ற ்வவ்யில இந்த ்வ்வு்ள நீங்ள 
செலுத்த ய்வண்டி� ெமஷ்டி மற்றும் மா்ாண ்வரி்வ்ளக குவ்றக் முடியுயம தவி் இவ்வ ்பணமா்ப 
ச்ப்றககூடி� நலன அலல. 

யமலும், உங்ளில தஙகி உள்ள தவ்வம ச்பறும் உ்றவினர ஒரு்வருக்ா் ஒரு வீடடிவன நீங்ள 
ய்பணுவீர்்ளாயின ்பா்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வார சதாவ்யிவன (Caregiver Amount) நீங்ள 
ய்ா்ககூடி�தா் இருக்லாம். ஆற்்றல குவ்ற்பாடு மற்றும் மருத்து்வ செலவின ்வரிப்பண 
்வ்வு்ள ய்பாலனறி, நீங்ள ்ப்ாமரிககும் ந்பர உங்ள துவண்வ்ா்ய்வா அலலது ச்பாது-ெடட 
துவண�ா்ள்ா்ய்வா இருபபின இதவனக ய்ா்முடி�ாது.

http://www.ontario.ca/rux
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உங்ளில தஙகியிருப்ப்வர ஒரு்வருககு உடல அலலது மனரீதி�ான ஒழுஙகீனம் இருககுமாயின, 
யமற்ச்ாண்டு 2000 டாலர்ள சதாவ்வ� குடும்்ப ்பா்ாமரிபபு ்வழஙகு்ப்வர சதாவ்�ா் (Family 
Caregiver Amount) குறிபபிடட சில மீ்ளளிபபு-இலலாத ்வரிப்பண ்வ்வு்ளின ்ணிபபில நீங்ள 
யெரக்லாம். 

Canada Revenue Agency ்னடா ச்்வனயு எசஜெனசி 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca/disability

்வரிப்பண ்வ்வு்ள ்பற்றி யமலும் சதரிந்து ச்ாள்ள இந்த ்வழி்ாடடியின ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ள 
்பகுதிவ�ப ்பாரவ்வயிடுங்ள.

ய்வவல்வாய்பபு நலன்ள (Employment Benefits) - எம்பச்ளாய்மனற் 
ச்பனிபிடஸ்
்ருவணப ்ப்ாமரிபபு நலன திடடம் (Compassionate Care Benefit Program)-
ச்ாம்்பஷயனற் ச்�ர ச்பனிஃபிற் பச்றாக்றாம்

மி்வும் யநாய்்வாய்ப்படடுள்ள குடும்்ப அங்த்தினர ஒரு்வவ்ப ்பா்ாமரிப்பது என்பது ஒரு்வ்து 
்வாழ்கவ்யி்ல மி்ச் ெ்வாலமிக் விட�ங்ளில ஒன்றாகும். இவ்வாறு ்பா்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வார 
்பல மனவி�ல, உடலி�ல மற்றும் ச்பாருளி�ல ்டடா� யதவ்வ்ளுககு மு்ம்ச்ாடுப்பார்ள. 
மனஅழுத்தம் மிகுந்த இந்த ய்வவ்ளயில நீங்ள ய்வவலவ�த் தக் வ்வத்துக ச்ாள்வதா 
அலலது குடும்்பத்வதப ்ப்ாமரிப்பதா எனறு சதரிவு செய்யும் நிவலவமயில இருக்க கூடாது. 
்ருவண ்ப்ாமரிபபு நலன (Compassionate care benefits) என்ற ெமஷ்டி ய்வவலக ்ாபபுறுதி 
நலன 26 ்வா்ங்ளுககுள உயிரநீத்துவிடககூடி� ்ணிெமான அ்ளவு அ்பா�ம் ச்ாண்ட, மி்வும் 
யநாய்்வாய்ப்படடுள்ள ஒரு குடும்்ப அங்த்த்வவ்ப ்ப்ாமரிப்பதற்ச்ன அலலது ஆத்வு ்வழங்ச்வன 
தற்்ாலி்மா் ய்வவலககுப ய்பா்ாமல நிற்் ய்வண்டி�்வர்ளுககு ச்ாடுக்ப்படுகின்றது. 
தவ்வமச்பறும் தனிந்பர்ளுககு ஆ்ககூடி�து ஆறு கிழவம்ள ்வவ் ்ருவணப ்ப்ாமரிபபு நலன 
ச்ாடுப்பனவு கிவடக்ககூடும்.

Service Canada யெரவிஸ் ்னடா 
1-800-206-7218 
TTY: 1-800-926-9105 
www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/benefits/compassionate.shtml

குடும்்ப மருத்து்வ விடுபபு (Family Medical Leave) - ஃ்பமிலி சமடிக்ல லீவ

்ருவணப ்ப்ாமரிபபு நலன்ளுககு நீங்ள தவ்வம ச்பற்்றாலும் கூட நீங்ள இவ்வாறு ய்வவலககுச் 
செலலாத ய்பாது உங்ள ய்வவலவ� ய்வவலதருனர உங்ளுக்ா்க ்ாப்பாற்றி வ்வத்திருப்பவத 
நீங்ள உறுதிசெய்� ய்வண்டும். ்பா்தூ்மான மருத்து்வ நிவலவமயுடன 26 ்வா்ங்ளுககுள 
உயிரநீத்துவிடககூடி� அ்பா�ம் ச்ாண்ட குறிபபிடட ஒரு குடும்்ப அங்த்தினர்வ்ளப ்ப்ாமரிக் 
ய்வண்டி� நிவலவமயில அந்த 26 ்வா் ்ாலப்பகுதியில எடடு ்வா்ங்ள்வவ் விடுபபு எடுக் 
ஒன்ாறிய�ாவின மருத்து்வ விடுபபு உங்ளுககு அனுமதி தருகின்றது. இந்த விடுபபு ெம்்ப்ளம் 
அற்்றதாகும் என்பதால உங்ள ய்வவல ்பாது்ாக்ப்படடிருபபினும் நீங்ள ய்வவலககுச் செலலாத 
ய்பாது ெம்்ப்ளம் ச்ாடுக்ப்பட மாடடாது. நீங்ள ெமஷ்டி ்ருவணப ்ப்ாமரிபபு நலன்ளுககுத் 
தவ்வம ச்ப்றாவிடடாலும் கூட, ெம்்ப்ளமிலலாத குடும்்ப மருத்து்வ விடுபபிவன நீங்ள 
எடுக்ககூடி�தா் இருக்லாம்.

http://www.cra-arc.gc.ca/disability
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ய்வவல்வாய்பபு நி�மங்ள த்்வல நிவல�ம்  
Employment Standards Information Centre  
எம்ச்ளாய்சமனட ஸ்்ானயடரடஸ் இனஃய்பாயமஷன சென்ர 
1-800-531-5551 
TTY: 1-866-567-8893 
www.ontario.ca/ruy

தனிப்படட அ்வெ்நிவல விடுபபு (Personal Emergency Leave)- ய்பரெனல எயமரஜெனசி 
லீவ

சில ்பணி�ா்ளர்ளுககு ஒரு ்வருடத்தில 10 நாட்ள ்வவ் ெம்்ப்ளமற்்ற ஆனால ய்வவல்வாய்பபு 
உறுதியுடனான தனிப்படட அ்வெ்நிவல விடுபபு ச்பறும் உரிவம உண்டு. இந்த விடுபபிவன 
தனிப்படட சு்யீனம், ்ா�முறுதல, மருத்து்வ அ்வெ் நிவலவம என்பதற்கு மற்றும் அ்வர்ளில 
தஙகியிருககும் உ்றவினர்ள உட்பட குறிபபிடட சில குடும்்ப அங்த்த்வர்்ளது இ்றபபு, சு்யீனம், 
்ா�முறுதல, மருத்து்வ அ்வெ் நிவல அலலது உடனடி விட�ங்ள ொரந்த யதவ்வககு எடுத்துக ச்ாள்ள 
முடியும்.

ய்வவல்வாய்பபு நி�மங்ள த்்வல நிவல�ம்  
Employment Standards Information Centre 
எம்பச்ளாய்சமனற் ஸ்்ானயடடஸ் இனய்பாயமஷன சென்ர 
1-800-531-5551 
TTY: 1-866-567-8893 
www.ontario.ca/ruz

http://www.ontario.ca/ruy
http://www.ontario.ca/ruz
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3 ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ள (FINANCES)
்வரி்ள (Taxes)

நீங்ள ஒரு முதி�்வ்ா் இருந்தால, அறிவிக் ்வருமானம் ஏதுமிலலாமல இருபபினும் கூட உங்ள 
தனிப்படட ்வருமான ்வரி வி்ப்ங்வ்ள ்வருடாந்தம் தாக்ல செய்�ய்வண்டும் என்பதற்குப ்பல 
்ா்ணங்ள உள்ளன. உதா்ணமா்:

• ச்பாருட்ள மற்றும் யெவ்வ்ள ்வரி /ஒருஙகிவணக்ப்படட விற்்பவன ்வரி ்வ்வு - Goods and 
Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) credit, என்பது நீங்ள செலுத்தும் ஜிஎஸ்ரி அலலது 
எச்எஸ்ரி ்வரி்வ்ள முழுவம�ா் அலலது ்பகுதி�ா் ெமன செய்� உதவும் ஒரு ்வரி�ற்்ற ்ாலாண்டுக 
ச்ாடுப்பனவு ஆகும்.

• உங்ளுககு ்வருமானம் எதுவும் இலலாவிடினும் அலலது நீங்ள ்வரிய�தும் 
செலுத்தியி்ாவிடினும்கூட, மீ்ளளிபபுள்ள ்வரிப்பண ்வ்வு (refundable tax credits) அலலது ெலுவ்க 
ச்ாடுப்பனவு்ள (grants-க்ாண்டஸ்) ஆகி�ன ச்பறு்வதற்கு நீங்ள தவ்வம அவட�ககூடும்.

• நீங்ள ்வருமான ்வரிவி்ப்ம் தாக்ல செய்யும் ய்பாது தானா்ய்வ புதுபபிக்ப்படும் கூடி�்வ�துக 
்ா்வலநிவலக ச்ாடுப்பனவு (Old Age Security), உறுதிப்படுத்தி� ்வருமானக குவ்றநி்பபு சதாவ் 
(Guaranteed Income Supplement), அல்வனஸ் என்ற ச்ாடுப்பனவு மற்றும் துவண்வர இ்றந்த 
பினனர உயிருடன இருபய்பாருக்ான ச்ாடுப்பனவு (Allowance for the Survivor) ஆகி�ன ய்பான்ற 
ஓய்வூதி�த் திடடங்ள.

்வ�து கூடி� ்யனடி�ர்ளுக்ான யமலதி் அ்ெ ்வருமானத் திடடங்ளும் உண்டு. ஆனால இ்வற்றில 
அயந்மான்வற்றிற்கு நீங்ள விண்ணபபிக் ய்வண்டும். நீங்ள ச்ாடுப்பனவு்வ்ளத் தானா்ய்வ ச்ப்ற 
மாடடீர்ள. ்பல திடடங்ள நீங்ள தவ்வம ச்பறு்வவதத் தீரமானிக் உங்ள ்வருமான ்வரி வி்ப்த் 
தாக்ல்வ்ளப ்ப�ன்படுத்துகின்றன. ஒவச்வாரு ்வருடமும் ஏபபி்ல மாதம் 30ம் தி்திககு முனனர 
்வருமான ்வரி வி்ப்ங்வ்ளத் தாக்ல செய்்வயத ச்பறும் தவ்வம ச்ாண்ட நலன்வ்ள நீங்ள ச்பற்றுக 
ச்ாள்வவத உறுதி செய்யும் மி்ச் சி்றந்த ்வழி�ாகும்.

்னடா ்வருமான மு்்வர நிவல�ம் - Canada Revenue Agency (CRA)
 ்னடா ச்ச்வனயூ ஏஜெனசி (சிஆரஏ) 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca

உங்ள ்வரி வி்ப்ங்வ்ளத் தாக்ல செய்தல (Filing Your Tax Return) - ஃவ்பலிங யு்வர 
்ாகஸ் றிட்ரண்

நீங்ள உங்ள ்வரி வி்ப்ங்வ்ளக ்ாகிதத்தியலா அலலது ்ணினி மூலமா்ய்வா த�ார செய்து தாக்ல 
செய்�லாம். ்ாகித மூலமா் நீங்ள அனுபபினால உங்ள ்வருமானம் மற்றும் ்ழிவுத் சதாவ்்வ்ளக 
்ாடடும் எலலாத் த்்வல துண்டு்வ்ளயும் இவணப்பதுடன, உங்ள தாக்லின ஒரு பி்திவ� பிற்்ாலம் 
்பாரவ்வயிடச்வன வ்வத்திருங்ள. நீங்ள ்ணினி மூலம் ்பதி்வதாயிருந்தால, சநடஃவ்பல ய்பான்ற 
சமனச்பாருள திடடங்ள உங்ளுககு உத்வ முடியும். ்னடா த்பால நிவல�ங்ளிலும் யெவ்வ ்னடா 
அலு்வல்ங்ளிலும் ்வரிக்ான ்படி்வப ச்பாதி்ள கிவடக்பச்பறுகின்றன. அலலது www.cra-arc.gc.ca 
என்ற சிஆரஏ இவண�த்த்ளத்திலிருந்து இ்வற்வ்றத் த்வி்றக்ம் செய்து அச்சு செய்து ச்ாள்ளலாம்.

நீங்ள ஒரு ்வரிப்பண மீ்ளளிபபு ச்பறு்வதற்குரி�்வ்ா் இருபபின, சிஆரஏ அதவன ்வழஙகும். நீங்ள 
்பணம் செலுத்த ய்வண்டி�்வ்ா் இருபபின அதவனச் செலுத்து்வதற்கு சிஆரஏ இனது ‘வமய்பமனற்’ 

http://www.cra-arc.gc.ca
http://www.canadapost.ca/cpotools/apps/fpo/personal/findPostOffice
http://www.servicecanada.ca/offices
http://www.servicecanada.ca/offices
http://www.cra-arc.gc.ca
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(My Payment) என்றவழக்ப்படும் மின்வழி முவ்ற என்பது உட்படப ்பல ்வழி்ள உள்ளன உங்ள ்வஙகி 
மூலம் ்பணத்வதச் செலுத்தலாம், அலலது ்ாகித முவ்றயில தாக்ல செய்யும் ய்பாது றிசீ்வர சஜென்ல 
என்ற ச்ப�ருககு எழுதப்படும் ்ாயொவல அலலது ்ாசுக ்டடவ்ள ஒனறிவன நீங்ள ்ாகிதப ்பதிவு 
வி்ப்ப ்படி்வத்தின முற்்பக்த்தில இவணப்பதன மூலம் ்பணத்வத செலுத்தலாம். இந்த முவ்றவ� 
நீங்ள சதரிவு செய்தால, உங்ள ெமூ்க ்ாபபுறுதி இலக்த்வத (யொஷல இனஷ்னஸ் நம்்பர) 
்ாயொவலயின பினபு்றத்தில குறிபபிடு்வவத உறுதிசெய்யுங்ள.

Canada Revenue Agency ்னடா ச்வினயூ ஏசஜெனசி 
Telerefund: 1-800-959-1956 
Payment Arrangements: 1-888-863-8657  
TTY: 1-800-665-0354

நீங்ள இ்றககும் ஒரு்வருவட� சொத்துககு செ�லதி்ாரி�ாய் இருபபின இ்றந்த்வருக்ான ்வரி 
மீ்ளளிபபிவனத் தாக்ல செய்்வது உங்ள ச்பாறுப்பாகும். யமலதி் த்்வலுககு, த�வுசெய்து 
்பாது்ாபபும் ்ா்வலநிவலயும் (்வாழ்கவ்யின முடிவு) என்ற ்பகுதிவ�ப ்பாரக்வும்.

்வரி்ள ்பற்றிக ்ற்்றல- (“Learning About Taxes”) “யலரனிங எச்பௌட ்கேஸ்”

இந்த இல்வெ இவண�்வழிக ்ற்வ் சநறி, அடிப்பவட�ான ்வருமான ்வரி மற்றும் நலன மீ்ளளிபபிவன 
எவ்வாறு த�ார செய்து தாக்ல செய்�லாம் என்பதவன உங்ளுககுக ்ற்றுத் த் உதவும். இந்த 
சநறியிவன அணுகிப ச்பறு்வதற்கு www.cra-arc.gc.ca/educators என்ற இவணத்த்ளம் செனறு 
்பாருங்ள.

ெமூ் தனனார்வத் சதாண்டர ்வருமான்வரித் திடடம் (Community Volunteer Income Tax 
Program) ்ம்யூனிற்றி ச்வாலனரி�ர இன்ம் ்கஸ் பய்றாக்ாம்

உங்ள ்வருமான ்வரி மற்றும் நலன மீ்ளளிபபுப ்படி்வத்திவனப பூரத்தி செய்்வதற்கு உங்ளுககு 
உதவி யதவ்வ�ா? குவ்றந்த ்வருமானமும் எளிவம�ான ்வரி நிவலவம்ளும் ச்ாண்யடா்ா்த் 
தமது ்வரி மீ்ளளிபபு்வ்ளத் த�ார செய்்வதற்கு உதவி யதவ்வப்படும் தனிந்பர்வ்ளயும் தனனார்வத் 
சதாண்டர்வ்ளயும் சதாடரபு்படுத்த ெமூ் நிறு்வனங்ளுடன யெரந்து ்னடா ்வருமான மு்்வர 
நிவல�ம் (Canada Revenue Agency) செ�ல்படுகின்றது. ்வருமான்வரி ்பற்றி� அடிப்பவட வி்ளக்ம் 
ச்ாண்ட்வ்ா் இருந்து இந்தத் திடடத்தில தனனார்வத் சதாண்டு புரி� விருப்பமும் உங்ளுககு 
இருபபின, உங்ள ெமூ்த்தில உள்ள இத்திடடத்தில ்பஙகு்பற்றும் ஒரு நிறு்வனத்துடன சதாடரபு 
ச்ாளளுங்ள.

Canada Revenue Agency ்னடா ச்்வனயூ ஏசஜெனசி 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca/volunteer

மா்ாண ்வரிப்பண ்வ்வு்ள மற்றும் நலன்ள (Provincial Tax Credits and Benefits) 
பச்றாவினஷல ்கஸ் கச்றடிடஸ் அனட ச்பனிஃபிடஸ்

ஆய்ாககி�மான இலலங்ள திருத்தய்வவல ்வரிப்பண ்வ்வு (Healthy Homes Renovation Tax Credit) 
_ ச�லதி ய�ாம்ஸ் ச்றனய்வஷன ்கஸ் கச்டிட – என்ற இந்த ்வரிப்பண ்வ்வு உங்ள வீடடிவன 
யமலும் ்பாது்ாபபுவட�தா் ஆக்வும் இலகு்வா்ச் சென்றவட�ககூடி�தா் மாற்்றவும் ஏற்்படும் 
செலவினத்திற்கு உதவுகின்றது. முதி� வீடடுரிவம�ா்ளர்ள மற்றும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர்ள, 
மற்றும் ஒரு முதி� உ்றவினய்ாடு வீடடிவனப ்பகிரந்து ச்ாள்ப்வர ஆகிய�ார இதவனக ய்ா் முடியும். 
ெக்் நாற்்ாலியுடன அலலது நடந்து உளய்ள செலலககூடி� குளி�லவ்ற்ள, வ்பிடிககும் ெடடங்ள 

http://www.cra-arc.gc.ca/volunteer


-20-

மற்றும் வ்பிடிககும் ய்வலி்ள அலலது கீழி்றக்ப்படட யமவெத்த்ளங்ள அலலது அலுமாரி்ள 
ஆகி�ன தவ்வம ச்பறும் சில செலவினங்ளுககு உதா்ணங்்ளாகும். 

ஒன்ாறிய�ா நிதி அவமச்சு - Ontario Ministry of Finance - ஒன்ாறிய�ா மினிஸ்ரி ஒஃப ஃவ்பனானஸ் 
1-866-668-8297 
www.ontario.ca/healthyhomes

நீங்ள குவ்றந்த அலலது மத்திம ்வருமானம் ச்ாண்ட ஒரு முதி�்வ்ா் இருந்தால 
பின்வரு்வன்வற்வ்றப ச்ப்ற நீங்ள தவ்வம ச்ப்றககூடும்:

• ஒன்ாறிய�ா டறிலலி�ம் ச்பனிஃபிடஸ் – (ஓரிபி) – ஒன்ாறிய�ா விற்்பவன ்வரிப்பண ்வ்வு (Ontario 
Sales Tax Credit), ஒன்ாறிய�ா ெகதி மற்றும் சொத்து ்வரிப்பண ்வ்வு (Ontario Energy and Property 
Tax Credit)மற்றும் ்வட ஒன்ாறிய�ா ெகதி ்வ்வு (Northern Ontario Energy Credit) என்ப்வற்றிவன 
ஒரிபி ஒனறு யெரககின்றது. அயந்மான ச்பறுநர்ள மாதாந்தம் ஒரிபி ச்ாடுப்பனவு்வ்ளப 
ச்பறுகின்றனர.  
1-877-627-6645 
www.ontario.ca/trilliumbenefit

• ஒன்ாறிய�ா முதி� வீடடுச் சொந்தக்ா்ர சொத்து ்வரிச் ெலுவ்க ச்ாடுப்பனவு (Ontario Senior 
Homeowners’ Property Tax Grant) - தவ்வமச்பறும் ஒவச்வாரு வீடடினருககும் சொத்து்வரிவ� 
ஈடு்டட உதவும் ச்பாருடடு 500 சடாலர்ள ்வவ் ்வழங்ப்படும். நீங்ள ஒரு சொந்த 
வீடடுரிவம�ா்ள்ா் இருபபின இதவனப ச்ப்றலாம்.  
1-877-627-6645 
www.ontario.ca/seniortaxgrant

• குவ்றந்த ்வருமான மினெகதி உதவித் திடடம் (Low-Income Energy Assistance Program) – யலா 
இன்ம் எயனரஜி அசிஸ்்னஸ் பய்றாகி்ாம் – குவ்றந்த ்வருமானம் உவட� ்வாடிகவ்�ா்ளர்ள, 
அ்வெ்்ால உதவி�ா் உங்ள மினெகதி ்டடணத் துண்டு்ளுககு $500 சதாவ்யும் (உங்ள வீடு 
மினெகதி முவ்றயில சூயடற்்றப்படடால $600) எரி்வாயு ்டடணத் துண்டு்ளுககு $500 சதாவ்யும் 
இதன கீழ் ச்ப்றமுடியும். இதவனப ச்பறு்வதற்கு ெமூ் உதவிச் யெவ்வ அலலது அ்ெ மு்்வர 
நிவல�ம் ஒனறுடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள. 
www.ontarioenergyboard.ca/OEB/consumers

• ஒன்ாறிய�ா மினெகதி ஆதா் உதவித் திடடம் (Ontario Electricity Support Program) – ஒன்ாறிய�ா 
எசலகறிசிற்ரி ேபய்பாட பய்றாகி்ாம் – குவ்றந்த ்வருமானம் உவட� ்வாடிகவ்�ா்ளர்ளின 
மினெகதி ்டடணத் சதாவ்யிவன குவ்றககும் விதத்தில அ்வர்்ளது ்டடணத் துண்டியலய� 
்ழி்படுகின்ற மாதாந்த உதவித் சதாவ் ஒனறிவன இத்திடடம் ்வழஙகுகி்றது. இவ்வாண்டு 2015 
ஒகய்ா்பர மாதம் நடுப்பகுதியில இருந்து இத்திடட உதவிககு நீங்ள விண்ணபபிக் முடியும். 
்டடணத் துண்டியலய� ்ழிககும் முவ்ற 2016 ஜென்வரி சதாடக்ம் உ்பய�ாகிக்ப்படும் 
மினெகதியுடன ஆ்ம்பிககும். இம்மாதாந்த உதவித் சதாவ்யின அ்ளவு உங்ள வீடடில எத்தவன 
ய்பர ்வசிககி்றார்ள மற்றும் உங்ள வீடடின சமாத்தக குடியிருப்பா்ளர ்வருமானம்ஆகி�்வற்றில 
தஙகி இருககும். 
www.OntarioElectricitySupport.ca 

்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வாருக்ான ்வரிப்பண ்வ்வு மற்றும் இத் நலன்ளுககு ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வார 
தவ்வம ச்ப்றககூடும். யமலதி் த்்வலுககு இந்த ்வழி்ாடடியில ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுதல ்பகுதிவ� 
த�வுசெய்து ்பாரவ்வ இடுங்ள.

முதிய�ாருக்ான அலலது ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ச்ாண்ட்வர்ளுக்ான சொத்து்வரி நி்வா்ணம் ்பற்றி� 
த்்வலுககு இந்த ்வழி்ாடடியிலுள்ள இருபபிட ்வெதி ்பகுதிவ�த் த�வுசெய்து ்பாரவ்வயிடுங்ள.

http://www.ontario.ca/healthyhomes
http://www.ontario.ca/trilliumbenefit
http://www.ontario.ca/seniortaxgrant
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ஓய்வூதி�மும் ஏவன� நலன்ளும்  
 Pensions and Other Benefits – ச்பனஷனஸ் அனட அதர ச்பனிஃபிடஸ்

ஓலட ஏஜ் செகயூறிற்ரி (ஓஏஎஸ்) ஓய்வூதி� திடடம் அலலது ்னடா ச்பனஷன ப்ளான (சிபிபி) ்பற்றி 
த்்வல ச்ப்றச் யெவ்வ ஒன்ாறிய�ாவுடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள. சதாடரபு ச்ாளளும் ய்பாது 
உங்்ளது ஓஏஎஸ் அலலது சிபிபி ச்ாடுப்பனவு சீடடில ்ாணப்படும் இலக்ம், அலலது உங்ள 
யொஷல இனசூ்னஸ் இலக்ம் அலலது ஓலட ஏஜ் செகயூறிற்ரி அடவடயிலுள்ள இலக்ம் என்ப்வற்றில 
ஒனவ்ற நீங்ள வ்வத்திருப்பவத உறுதிப்படுத்திக ச்ாளளுங்ள. உங்ள நலன்ள யந்டி�ா் 
மாதாந்தம் ்வஙகிக ்ணககில வ்வபபிலிடப்படு்வவத நீங்ள விரும்பிக ச்ாண்டால, அவழககும்ய்பாது 
முழுவம�ான உங்ள ்வஙகிக ்ணககு இலக்த்வத வ்வத்திருப்பவத உறுதி செய்து ச்ாளளுங்ள. 
இந்தத் த்்வவல உங்ள ்ாயொவல ஒனறின அடிப்பகுதியில நீங்ள ்ண்டு ச்ாள்ளலாம். உங்ளிடம் 
்ாயொவல ச்ாண்டசதாரு ்வஙகிக ்ணககு இலலாவிடில உங்ள ்வஙகியில இந்த வி்ப்த்வதக 
ய்ளுங்ள.

Service Canada யெரவிஸ் ்னடா 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 
www.servicecanada.gc.ca

அதி் ்வ�து ்ா்வலநிவல (ஓஏஎஸ்) ஓய்வூதி�ம் - Old Age Security (OAS) Pension- ஓலட 
ஏஜ் செகயூரிற்றி (ஓஏஎஸ்) ச்பனஷன

நீங்ள 65 அலலது அதற்கும் யமற்்படட ஒரு்வ்ா் இருப்பதுடன 18 ்வ�தாகி� பினனர ்னடாவில 10 
்வருடங்ள ்வாழ்ந்தும் இருந்தால, தவ்வம ச்பறும் ்யனடி�ர்ளுககு மாதாந்த நலன்ள ்வழஙகும் 
ஓஏஎஸ்ககு நீங்ள விண்ணபபிக்லாம். நீங்ள அடிப்பவட�ான ஓஏஎஸ் ஓய்வூதி�த்வதப ச்பறு்வதற்கு 
ஓய்வு ச்பற்றிருக் ய்வண்டும் என்பதிலவல. ஆனால விண்ணபபிக் ய்வண்டும். நீங்ள ஒரு ்வருமானம் 
குவ்றந்த முதி�்வ்ா் இருபபின நீங்ள ய்வறு நலன்வ்ள 60 ்வ�தியலய� சீககி்மா்ப ச்பற்றுக 
ச்ாள்ள முடியும். ்னடாவுடன ெமூ் ்ா்வலநிவல ஒப்பந்தத்வதக ச்ாண்ட ஒரு நாடடில நீங்ள 
்வாழ்ந்து அலலது ய்வவல ்பாரத்திருந்தால ்னடாவிலிருந்து அலலது அந்த நாடடிலிருந்து நலன்வ்ளப 
ச்பறும் தவ்வமவ� நீங்ள ச்பற்றிருக் கூடும். யமலதி் த்்வலுககு இந்த அத்தி�ா�த்தில ெர்வயதெ 
நலன்ள என்ற ்பகுதிவ�ப ்பாரக்வும். 

உறுதிப்படுத்தி� ்வருமான குவ்றநி்பபு சதாவ் - Guaranteed Income Supplement (GIS) - 
்்றண்டீட இன்ம் ெபளிமனற் (ஜிஐஎஸ்)

நீங்ள ்னடாவில ்வசிககும் ஒரு குவ்றந்த ்வருமானம் ச்ாண்ட முதி�்வ்ா்வும் ஓஏஎஸ் ஓய்வூதி� 
நலன்வ்ளப ச்பறு்ப்வ்ா்வும் இருபபின, நீங்ள ஜிஐஎஸ் ச்பறு்வதற்கும் தவ்வம அவட�ககூடும். 
நீங்ள ச்பறும் சதாவ் உங்ள ்வருடாந்த ்வருமானம் அலலது உங்ளுவட�தும் மற்றும் உங்ள 
துவண்வ்தும் அலலது ச்பாதுச் ெடட துவண�ா்ள்தும் கூடடு ்வருடாந்த ்வருமானத்தில தஙகி 
இருககும். நீங்ள இதற்கு விண்ணபபிக் ய்வண்டும். ஏப்ல 30ம் தி்திககு முனனர ்வருமான ்வரி 
மீ்ளளிபபிவன தாக்ல செய்்வதன மூலம் ்வருடாந்தம் இது தானா்ப புதுபபிக்ப்படும் அலலது நீங்ள 
ஒரு புதுபபித்தல ்படி்வத்வதப பூரத்தி செய்்வதன மூலம் புதுபபித்தல ய்வண்டும். 

ச்ாடுப்பனவு மற்றும் உயிருடனிருககும் துவண்வருக்ான ச்ாடுப்பனவு (Allowance and 
Allowance for the Survivor)- அல்வனஸ் அனட அல்வனஸ் ஃச்பார த செரவ்வ்வர

நீங்ள ஜிஐஎஸ் ச்பறு்ப்வ்ா் இருந்து உங்ள துவண்வர அலலது ச்பாதுச் ெடடத் துவண�ா்ளர (ஒய் 
்பால அலலது எதிரப்பால) 60 முதல 64 ்வ�தா்வும் இருபபின, அ்வர யெரவிஸ் ்னடா அல்வனஸ் என்ற 
ச்ாடுப்பனவு ச்ப்ற விண்ணபபிக் முடியும். அல்வனஸ் ஃச்பார த செரவ்வ்வர என்ற ச்ாடுப்பனவுககு 
60 முதல 64 ்வ�தின்ான ஒரு விதவ்வ அலலது மவனவிவ� இழந்த்வர விண்ணபபிக்லாம். 

http://www.servicecanada.gc.ca
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ய்வறு நலன்ள (Other Benefits) –அதர ச்பனிஃபிடஸ்

நீங்ள ய்வறு நலன திடடங்ளுககும் தவ்வம ச்ப்றககூடும். இ்வற்றில சில, குவ்றந்த ்வருமானம் 
ச்ாண்ட முதிய�ாருககு அலலது உல்பய்பார ்பவடயினர ய்பான்ற குறிபபிடட குழுவிவனச் 
யெரந்த்வர்ளுகச்ன உள்ளதாகும். நீங்ள ஒரு குறிபபிடட திடடத்திற்குத் தவ்வம ச்பறுவீர்்ளா 
என்பவத அறி� யெவ்வ ்னடாவுடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

Service Canada யெரவிஸ் ்னடா 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 
www.servicecanada.gc.ca

உறுதி்வழங்ப்படட ்வருடாந்த ்வருமானத் திடடம் (ஜிஏஐஎனஎஸ்) Guaranteed Annual 
Income System (GAINS)

்்றண்டீட அனு்வல இன்ம் சிஸ்டம் (ச்யினஸ்) ச்யினஸ் என்பது தவ்வமச்பறும் ஒன்ாறிய�ா 
முதிய�ாருககு உறுதி்வழங்ப்படட ஒரு குவ்றந்த்ளவு ்வருமானத்வத உறுதிப்படுத்தும் ஒரு மா்ாண 
திடடமாகும். இதற்குத் தவ்வம ச்ப்ற நீங்ள ஒன்ாறிய�ாவில ்வாழ்்ப்வ்ா்வும், 65 அலலது 
அதற்கும் யமற்்படட ்வ�தின்ா்வும் ஓஏஎஸ் மற்றும் ஜிஐஎஸ் நலன்வ்ளப ச்பறு்ப்வ்ா்வும் இந்த 
மா்ாணம் நிச்ெ�ப்படுத்தும் குறிபபிடட அ்ள்வான ்வருமானத்திலும் குவ்ற்வான சமாத்த ்வருமானம் 
ச்பறு்ப்வ்ா்வும் இருக் ய்வண்டும்.

நிதி�வமச்சு - Ministry of Finance மினிஸ்ரி ஒஃப ஃவ்பனானஸ்  
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) 
TTY: 1-800-263-7776 
www.ontario.ca/gains

்னடா ஓய்வூதி�த் திடடம் (சிபிபி) ஓய்வுச்ப்றல ஓய்வூதி�ம் - Canada Pension Plan 
(CPP) Retirement Pension ்னடா ச்பனஷன ப்ளான (சிபிபி) றிவ்�ரமனட ச்பனஷன

்னடாவில ய்வவல ்பாரககும் 18 ்வ�திற்கும் யமற்்படயடாரில அயந்ர சிபிபிககுப ்பணம் செலுத்து்வர. 
நீங்ளும் உங்ளுககு ய்வவல தரு்ப்வரும் இரு்வருமா் இந்தப ்பங்ளிபபில ஒரு்வர ்பாதி மற்்ற்வர 
்பாதி எனறுசெலுத்துவீர்ள. நீங்ள சு� சதாழில ்பாரப்ப்வ்ா் இருபபின இரு ்பகுதிவ�யும் 
நீங்ய்ள செலுத்துவீர்ள. சிபிபி நலன்ளுககு நீங்ள விண்ணபபிக் ய்வண்டும் என்பவத நிவனவில 
வ்வத்திருப்பது முககி�மாகும். உங்ளுககு 65 ்வ�தாகி�தும் தானா்ய்வ நீங்ள இதில யெரக்ப்பட 
மாடடீர்ள. 

சிலர சிபிபி நலன்வ்ளப ச்பறு்வதற்கு 60 ்வ�தியலய� தவ்வம ச்ப்ற முடியும். இந்த ஓய்வூதி�த்வதப 
ச்ப்றத் சதாடஙகு்வதற்்ான ஆ்ககூடி� ்வ�துத் சதரிவு 70 ஆகும். நீங்ள எவ்வ்ளவு சதாவ்வ� 
எவ்வ்ளவு ்ாலம் இதற்குப ்பங்ளித்துளளீர்ள, அத்துடன எந்த ்வ�தில நீங்ள இந்த நனவமவ� 
ச்ப்ற ஆ்ம்பிக்பய்பாகினறீர்ள என்ப்வற்றின அடிப்பவடயில நீங்ள ச்பறும் சதாவ் இருககும். 
சிபிபி நலன்ளிலிருந்து ச்பறும் ்வருமானம் உங்ள ்வருடாந்த ்வரி மீ்ளளிபபு ்பத்தி்ம் தாக்ல 
செய்�ப்படுவ்யில சதரிவிக்ப்படல ய்வண்டும்.

Service Canada செரவிஸ் ்னடா 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 
www.servicecanada.gc.ca

http://www.servicecanada.gc.ca
http://www.ontario.ca/gains
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/cpp/retirement/canadapension.shtml
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ஆற்்றல குவ்ற்பாடு நலன்ள - (Disability Benefits) டிஸ்அபிலிற்றி ச்பனிஃபிடஸ்

நீங்ள சிபிபிககு ்பங்ளிபபுச் செய்யும் 65 ்வ�திற்குக குவ்றந்த ஒரு்வ்ா் இருந்து ஆற்்றல குவ்ற்பாடு 
்ா்ணமா் ய்வவல செய்� முடி�ாதிருககும் ஒரு்வ்ா் இருபபின, ்னடா ஓய்வூதி� திடட ஆற்்றல 
குவ்ற்பாடு நலன்ள (Canada Pension Plan Disability Benefits) திடடம் ்வழஙகும் மாதாந்த நலன்ளுககு 
தவ்வம ச்ப்றககூடும். 

உயிருடனிருககும் துவண�ா்ளர நலன்ள - (Survivor Benefits) -செரவ்வ்வர ச்பனிஃபிடஸ்

சிபிபி செரவ்வ்வர நலன்ள இ்றந்த ்பங்ளித்த ந்பரின ம்ணச் சொத்து உரிவம�ா்ளர, உயிருடனிருககும் 
துவண்வர அலலது ச்பாதுச் ெடட துவண�ா்ளர (ஒய் ்பால அலலது எதிர ்பால), மற்றும் அ்வரில 
தஙகியிருககும் பிளவ்ள்ள ஆகிய�ாருககு ்வழங்ப்படுகின்றது. இ்றபபு நலன (death benefit) என்பது 
ஒரு முவ்ற மடடுயம என்ற ரீதியில சிபிபிககு ்பங்ளித்த இ்றந்த ந்பரின ம்ணச் சொத்து ்வாரிசுகய்ா 
அலலது அ்வர ொர்பா்ய்வா ்வழங்ப்படுகி்றது. இ்றந்த ்பங்ளித்த ந்பரின உயிருடனிருககும் துவண்வர 
அலலது ச்பாது ெடட துவண�ா்ளருககு உயிருடனிருககும் துவண்வர ஓய்வூதி�ம் (survivor’s pension) 
மாதாந்தம் ்வழங்ப்படுகின்றது. இ்றந்த ்பங்ளிப்பா்ள்து தஙகியிருககும் பிளவ்ள்ளுககு மாதாந்தம் 
்வழங்ப்படு்வது குழந்வத்ளின நலன (children’s benefit) ஆகும். 

ஓய்வூதி�த்வதப ்பகிரந்து ச்ாள்ளல (Pension Sharing) - ச்பனஷன ஷ்�ாரிங

துவண்வர்ள அலலது ச்பாது ெடட துவண�ா்ளர்ய்ளாடு (ஒய் ்பால அலலது எதிரப்பால) 
ஒன்றாயிருப்ப்வர்ள இரு்வரும் 60 ்வ�திற்கு யமற்்படட்வ்ா் இருந்து மற்றும் இரு்வரும் சிபிபி 
ஓய்வூதி� நலன்வ்ளப ச்பறு்ப்வர்்ளா்வும் இருபபின தமது சிபிபி ஓய்வூதி� நலன்வ்ளப ்பகிரந்து 
ச்ாள்ளலாம். இது ்வ�து முதிரந்த தம்்பதியினர செலுத்தும் தனிப்படட ்வருமான ்வரியின சதாவ்வ�க 
குவ்றக்க கூடும். 

ெர்வயதெ நலன்ள (International Benefits) இன்நஷனல ச்பனிஃபிடஸ்

ய்வறு நாடடில ்வசித்து அலலது ய்வவல ்பாரத்துள்ள தவ்வம ச்பறும் தனிந்பர்ளுககு அலலது 
உயிருடனிருககும் துவண்வருககு, ச்பாது ெடட துவண�ா்ளருககு அலலது தவ்வம ச்பறும் 
தனிந்பர்்ளது பிளவ்ள்ளுககு ஓய்வுச்ப்றல, ஆற்்றல குவ்ற்பாடு, அலலது உயிருடன இருககும் 
துவண்வர நலன்ள இத்திடடத்தின மூலம் ்வழங்ப்படககூடும். 

1-800-454-8731

ய்வவலக ்ாபபுறுதி நலன்ள (Employment Insurance (EI) Benefits) எம்பச்ளாய்சமனட 
இனசூ்னஸ் (ஈஐ) ச்பனிஃபிடஸ்

நீங்ள 65 ்வ�திற்குப பினனரும் ய்வவல ்பாரக் விரும்பினால ்னடாவிலுள்ள ஏவன� 
்பணி�ா்ளர்வ்ளப ய்பான்ற ஈஐ நலன்ளுககு நீங்ள தவ்வம ச்பறுவீர்ள. நீங்ள தவ்வம ச்பறும் 
மற்றும் அரு்வத நி்பந்தவன்வ்ளப பூரத்தி செய்� ய்வண்டும். ஓய்வூதி� ்வருமானம் ச்பறுதல நீங்ள 
ஈஐ நலன்ள ச்பறு்வவத தடுக் மாடடாது. ய்ா்ல விண்ணப்பம் அனுபபு்வதற்கு யதவ்வ�ான 
அ்ளவிற்கு நீங்ள ய்வவலககுத் திரும்்பச் செனறு, ய்பாதி�்ளவு ்ாபபுறுதிக்ான மணியந்ங்வ்ளச் 
யெ்ரித்து ய்ா்ல செய்்வதற்்ான அரு்வத நி்பந்தவன்வ்ளயும் பூரத்தி செய்தால உங்ள ஓய்வூதி� 
்வருமானம் உங்ள ஈஐ நலன்ளிலிருந்து ்ழிக்ப்பட மாடடாது.

Service Canada யெரவிஸ் ்னடா 
1-800-206-7218 
TTY: 1-800-529-3742 
www.servicecanada.gc.ca

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei
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ச்பாரு்ளாதா்த் திடடமிடல (Financial Planning) - ஃவ்பனானஷல 
ப்ளானிங

ச்பாரு்ளாதா் திடடம் ஒனறிவன ஒவச்வாரு்வருயம ச்ாண்டிருக் ய்வண்டும். இதவன ஆ்ம்பிப்பதற்கு 
ஒருய்பாதும் பிந்து்வது என்பதிலவல. ஒரு நலல திடடம் உங்ள தற்ய்பாவத� மற்றும் எதிர்ால 
்வாழ்கவ்ச் செலவினங்ள, ்வருமானத்திற்்ான ்வழி்ள, சொத்து்ள, ்வரி திடடமிடல, ்ாபபுறுதித் 
யதவ்வ்ள மற்றும் முதலீடு்வ்ள உள்ளடககும். நீங்ள இதவன ஆ்ம்பித்துக ச்ாள்ள இவண�த்தில 
இல்வெ ்வழி்ாடடி்ள உள்ளன அலலது அஙகீ்ரிக்ப்படட ஒரு ச்பாருளி�ல திடடமிடலா்ளருடன 
நீங்ள சதாடரபு ச்ாள்ளலாம். முதிய�ார திடடமிடல ஆயலாெ்ர்ள 50 ்வ�து மற்றும் அதற்கும் 
யமற்்படட ்வ�தினருடன செ�ல்படும் வியெட நிபுணத்து்வம் ச்ாண்ட்வர்ள.

்பதிவுசெய்�ப்படட ஓய்வுச்ப்றல யெமிபபுத் திடடம் (ஆரஆரஎஸ்பி) மற்றும் 
்பதிவுசெய்�ப்படட ஓய்வுச்ப்றல ்வருமான நிதி�ம் (ஆரஆரஐஎஃப) Registered 
Retirement Savings Plan (RRSP) and Registered Retirement Income Fund (RRIF)-
ச்ஜிஸ்யடரட றிவ்�மனற் யெவிஙஸ் ப்ளான அனட ச்ஜிஸ்யடரட றிவ்�மனற் 
இன்ம் ஃ்பண்ட

ஆரஆரஎஸ்பி்ளில ்பணம் இடு்வதன மூலம் பி்த்திய�்மா் ஓய்வுச்பறுதலுகச்ன யெமிக் ்பலர 
சதரிவுசெய்கின்றனர. ஆரஆரஎஸ்பி ்பங்ளிபபுத்சதாவ் ்வரிக ்ழிவு ச்பறு்வதுடன அத்சதாவ்ககுப 
ச்ப்றப்படும் ்வடடிககும் ்வரி விலககு உண்டு. இருபபினும் ஆரஆரஎஸ்பியிலிருந்து அ்றவிடப்படும் 
சதாவ்ககு ்வரி செலுத்தப்பட ய்வண்டும். ெடடப்படி நீங்ள 71 ்வ�திவன அவடயும் ்வருடத்தின 
்வடசி நாளுககு யமல ஒரு ஆரஆரஎஸ்பியிவன நீங்ள வ்வத்திருக் முடி�ாது. ஆரஆரஐஎஃப 
என்பது நீங்ள ஓய்வு ச்பறும் ய்பாது உங்ளுககு ்வருமானத்வத ்வழஙகும் ஒரு நிதி�மாகும். 
ஆரஆரஎஸ்பியிவனப ய்பானய்ற ஆரஆரஐஎஃபஉம் உங்ளுககும் ஒரு ்ாபபுறுதி நிறு்வனம், 
நம்பிகவ் நிறு்வனம் அலலது ஒரு ்வஙகி ய்பானறு அதவன வ்வத்திருப்ப்வருககும் இவடய��ான ஓர 
ஒப்பந்தமாகும்.

்வரிவிலககு யெமிபபுக ்ணககு - Tax-Free Savings Account (TFSA)- (ரிஎஃபஎஸ்ஏ) ்கஸ் 
ஃபறீ யெவிஙஸ் எக்வுண்ட

இந்த தனித்து்வமான ்வஙகிக ்ணககு உங்ள ்வாழ்நாள பூ்ாவும் ்வரிவிலககுள்ள முவ்றயில 
்பணத்திவன ஒதுககிவ்வக் உங்ளுககு இடமளிககின்றது. ஒவச்வாரு நாட்ாடடி ஆண்டிலும் 
அவ்வாண்டிற்்ான ரிஎஸ்எஃபஏ சடாலர ச்பறுமதிஅ்ளவு ்வவ்யும் யமற்ச்ாண்டு ்டந்த ்வருடத்தில 
்ப�ன்படுத்தப ்படாத ரிஎஸ்எஃபஏ ்பங்ளிபபு சதாவ்வ�யும் யெரத்து ்பங்ளிபபுச் செய்� முடியும். 
உங்்ளது ஓஏஎஸ், ஜிஐஎஸ் அலலது ஈஐ நலன்ள ய்பான்ற ்வருமானம்-யொதிக்ப்படட ெமஷ்டி அ்சு 
நலன்ள மற்றும் ்வ்வு்ள, நீங்ள ரிஎஸ்எஃபஏ மூலம் ச்பறும் ்வருமானம் அலலது ரிஎஸ்எஃபஏ 
இலிருந்து நீங்ள ச்வளியில எடுககும் சதாவ்யினால குவ்றக்ப்பட மாடடாது. யமலும் சதரிந்து 
ச்ாள்ள உங்ள ச்பாரு்ளாதா் நிறு்வனத்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள அலலது www.cra.gc.ca/tfsa 
இவண�த்த்ளத்திவனப ்பாரவ்வ இடுங்ள.

்வாழ்நாளபூ்ாவும் ்ற்்றல திடடம் (Lifelong Learning Plan)- வலஃபயலாங சலரனிங 
ப்ளான

உங்ளுககு, உங்ள துவண்வருககு அலலது ச்பாது ெடட துவண�ா்ளருககு ்பயிற்சி அலலது 
்ற்்றலுககு ்டடணம் செலுத்த உங்ள ஆரஆரஎஸ்பி்ளிலிருந்து ்பணம் ச்ப்ற இத்திடடம் உங்ளுககு 
அனுமதி�ளிககின்றது. இத்திடடத்திலிருந்து இந்தக ்ா்ணத்திற்்ா்ப ்பணம் ச்பறும் ய்பாது 
உங்ள ஆரஆரஎஸ்பியினுள அத்சதாவ்வ�த் திரும்்பச் செலுத்து்வதற்கு 10 ஆண்டு்ள அ்வ்ாெம் 

http://www.cra.gc.ca/tfsa
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இருககின்றது. மாண்வர்ள தாம் 71 ்வ�தவடயும் ஆண்டின இறுதிககுள ஒரு ்லவித் திடடத்வதப 
பூரத்தி செய்திருக் ய்வண்டும். 

www.cra-arc.gc.ca

ச்பாரு்ளாதா் உதவி (Financial Assistance)
ஒன்ாறிய�ா செ�ற்்பாடு்ள (Ontario Works)- ஒன்ாறிய�ா ய்வரகஸ்

நீங்ள தவ்வம ச்பற்்றால, உணவு மற்றும் ்வாடவ் ய்பான்ற அடிப்பவடத் யதவ்வ்ளுக்ான 
செலவினங்ளுககு உதவும் ்பணத்வத ஒன்ாறிய�ா ய்வரகஸ் ்வழஙகுகின்றது. நீங்ள எவ்வ்ளவு 
்பணத்வதப ச்பறுவீர்ள என்பது உங்ள குடும்்பத்தினரின எண்ணிகவ், ்வருமானம், சொத்து்ள 
மற்றும் வீடடு்வெதிச் செலவு்ள என்ப்வற்றில தஙகியிருககும். உங்ள உளளூர ய்வவல்வாய்பபு மற்றும் 
ெமூ் யெவ்வ்ள (Employment and Social Services) அலு்வல்ம் யமலதி் த்்வவல ்வழங் முடியும். 

www.ontario.ca/ru1

இலலம் மற்றும் ்வா்னத்வத மாற்றி�வமத்தல திடடம் (Home and Vehicle Modification 
Program) - ய�ாம் அனட ச்வஹிகிள சமாடிஃபிய்ஷன பச்றாக்ாம்

ஒன்ாறிய�ா மாரச் ஒஃப வடம்ஸ் எனனும் நிறு்வனத்தினால நடத்தப்படும் இந்தத் திடடம் அவெந்து 
திரிதலில ்டடுப்பாடு்ள ச்ாண்ட்வர்ள தமது வீடு்ளில சதாடரந்து ்பாது்ாப்பா் இருக்வும் 
தமது ெமூ்ங்ளில ்பஙகு்பற்்றவும் ஏற்்ற்வாறு இலலம் அலலது/மற்றும் ்வா்னத்வத அடிப்பவட�ா் 
மாற்றி�வமத்தல செய்்வதற்கு நிதி ்வழஙகும். 

Ontario March of Dimes ஒன்ாறிய�ா மாரச் ஒஃப வடம்ஸ் 
1-877-369-4867 (press “2” to speak with an Intake Counsellor) 
 (உளச்ளடுபபு ஆயலாெ்ருடன ்வதப்பதற்கு இலக்ம் 2 அழுத்தவும்) 
www.marchofdimes.ca

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருககு (For Veterans)
ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ஓய்வூதி�ங்ளும் விருது்ளும் (Disability Pensions and Awards) - 
டிஸ்ேபிலிற்றி ச்பனஷனஸ் அனட அய்வாரடஸ்

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ார அலு்வல்ள ்னடா (ச்வற்்ற்னஸ் அஃப்ப�ரஸ் ்னடா) அவமபபு 
்பலவிதமான யெவ்வ்ள மற்றும் நலன்வ்ள தவ்வம ச்பறும் ய்பார்பவடயினர முதிய�ாருககும் 
ஏவனய�ாருககும் ்வழஙகுகின்றது. யமரெனட ்டற்்பவட, ்யனடி� ்பவட்ள, ய்றா�ல ்யனடி�ன 
சமௌன்ட ய்பாலிஸ் யெவ்வ புரிந்த்வர்ளுககு அலலது ய்பார்ாலத்தில அலலது வியெட ்டவம/
செ�ற்்பாடடு இடங்ளில யெவ்வ புரிந்த ்யனடி� ்பவட்ளுககு ஆத்வு அளித்யதாருககு ஆற்்றல 
குவ்ற்பாடு ஓய்வூதி�ங்ளும் விருது்ளும் கிவடக்ககூடி�தா் உள்ளது.

Veterans Affairs Canada ச்வற்்ற்னஸ் அஃப்ப�ரஸ் ்னடா 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrsp-reer/llp-reep/menu-eng.html
http://www.ontario.ca/ru1
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/hvmp/Pages/HomeandVehicle.aspx
http://www.veterans.gc.ca
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ஓய்வூதி� எடுத்துவ்ப்பா்ளர்ள ்பணி�்ம் (Bureau of Pensions Advocates) பியூய்ா 
ஒஃப ச்பனஷனஸ் அடய்வாய்டஸ்

ச்வற்்ற்னஸ் அஃப�ரஸ் ்னடா அவமபபினுள அடஙகும் இந்த நாடுபூ்ா்வும் உள்ள ்வககீல்ளின 
நிறு்வனம் தமது ஆற்்றல குவ்ற்பாடு நலன்ள ய்ா்ல்ள ்பற்றி� முடிவு்ளி்ல திருபதி இலலாத 
்பவடயினர முதி�்வர்ளுககு இல்வெ ெடட உதவிவ� ்வழஙகுகின்றது. 

1-877-228-2250

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ார ச்ாடுப்பனவு (War Veterans Allowance) - ய்வார 
ச்வற்்னஸ் அல்வனஸ்

இந்தக ச்ாடுப்பனவு, தவ்வம ச்பற்்ற, குவ்றந்த-்வருமானம் ச்ாண்ட இ்ண்டாம் உல்ப ய்பார 
அலலது ச்ாரி� யுத்த ்பவடயினர முதிய�ாருககு கிவடககும்்படி�ா் உள்ளது. இ்றந்த ்பவடயினர 
முதி�்வர அலலது ச்பாதும்ன யதவ்வ�ான அ்ளவுககு ய்பாரச் யெவ்வப ்பணி புரிந்திருந்தால, அ்வ்து 
உயிருடன இருககும் துவண்வர்ள, ச்பாதுெடட துவண�ா்ளர்ள, மற்றும் அநாவத்ள இந்தக 
ச்ாடுப்பனவுககுத் தவ்வம ச்ப்றககூடும்.

உல்பய்பார ்பவடயினர அலு்வல்ள ்னடா - Veterans Affairs Canada ச்வற்்ற்னஸ் அஃப�ரஸ் ்னடா 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

இ்ாணு்வத்தினருக்ான ஒன்ாறிய�ா உதவி ஆவணச் ெங்ம் 
 Soldiers’ Aid Commission of Ontario-யொலஜி�ரஸ் எயிட ்மிஷன ஒஃப ஒன்ாறிய�ா

ய்பார்பவடயில யெரந்து ்னடாவில அலலது/மற்றும் பி்றநாடு்ளில 2ம் உல்ப ய்பார அலலது 
ச்ாரி� யுத்தத்தில ்பஙகு ்பற்றிய�ார மற்றும் அ்வர்ள துவண்வர்ள அலலது அ்வர்ளில தஙகி 
ஒன்ாறிய�ாவில உயிய்ாடு ்வாழும் ்யனடி� மற்றும் கூடடணி உல்பய்பார்பவடயினர முதிய�ாருககு 
இது ச்பாரு்ளாதா் உதவி ்வழஙகுகின்றது. ஒரு குறிபபிடட பி்ச்சிவனகச்ன 12 மாதங்ளுககு 
ஒருமுவ்ற ஒருதடவ்வ�ான உதவி ்வழங்ப்படுகின்றது. இந்த நிதி ஆய்ாககி�ம் ொரந்த ச்பாருட்வ்ள 
(்ாது ய்டடல உதவு்ருவி, செ�ற்வ்ப ்பற்்ள, மூககுக ்ண்ணாடி்ள ய்பான்றவ்வ) ச்ாள்வனவு 
செய்�, வீடடுத் திருத்த ய்வவல்ள, இடம் மாறும் செலவு அலலது த்ள்பாடம் மற்றும் (ெக்் நாற்்ாலி, 
்திவ் உ�ரத்தி்ள ய்பான்ற) உதவிச் ொதனங்ள ச்ப்ற உதவும்.

Royal Canadian Legion - Ontario Provincial Command 
ய்றா�ல ்யனடி�ன லீஜென – ஒன்ாறிய�ா பச்றாவினஷல ச்ாமாண்ட 
905-841-7999 
www.on.legion.ca

Veterans Affairs Canada - ச்வற்்ற்னஸ் அஃ்ப�ரஸ் ்னடா 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

http://www.veterans.gc.ca
http://www.on.legion.ca
http://www.veterans.gc.ca
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்ருவண நிதி�ம் (Benevolent Funds)- ச்பசனாச்வலனட ஃ்பண்டஸ்

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ார, முனனாள யெவ்வ�ா்ளர மற்றும் அ்வர்ளில தஙகியிருபய்பார 
ஆகிய�ாருககு இந்தக ்ருவண நிதி�ம் உதவி�ளிககின்றது. ச்வற்்்றனஸ் அலு்வல்ள ்னடா 
ஆயலாெ்ர ஒரு்வர அலலது உங்ள ய்றா�ல ்யனடி�ன லீஜென மா்ாண யெவ்வ அலு்வலர மூலமா் 
விண்ணப்பப ்படி்வங்ள அனுப்பப்பட முடியும். உதவிக ய்ாரிகவ்்ள ்வழக்மா் அடிப்பவடத் 
யதவ்வ்ள (உணவு, உவ்றவிடம் மற்றும் மருத்து்வ ்ப்ாமரிபபு) ொரந்ததா்ய்வ ஒரு முவ்ற மடடும் என்ற 
அடிப்பவடயில இருககும்.

Royal Canadian Legion - Ontario Provincial Command – 
ய்றா�ல ்யனடி�ன லீஜென – ஒன்ாறிய�ா பச்றாவினஷல ்மாண்ட 
905-841-7999 
www.on.legion.ca

Veterans Affairs Canada - ச்வற்்ற்னஸ் அஃ்ப�ரஸ் ்னடா 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

http://www.on.legion.ca
http://www.veterans.gc.ca
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4 ஆய்ாககி�மும் நலமும் (HEALTH AND 
WELLNESS)
ச்பாது்வான த்்வல (General Information) – சஜென்ல இனய்பாயமஷன

மக்ளுககு ஆ்பத்தானதும் உடனடி நட்வடிகவ் எடுக் ய்வண்டி�துமான எந்தச்வாரு நிவலவமயிலும் 
நீங்ள இருக் யநரந்தால 9-1-1 இலக்த்வத அவழயுங்ள.

சதாவலய்பசிமூலம் ஆய்ாககி�ம் (Telehealth Ontario) ச்லிச�லத் ஒன்ாறிய�ா

இந்த இல்வெ யெவ்வ ்வா்த்தில 7 நாட்ளும் 24 மணியந்மும் அந்த்ங்ம் ய்பணி ஆய்ாககி� அறிவுவ் 
மற்றும் ச்பாது்வான ஆய்ாககி� த்்வல ்வழங்ககூடி� ஒரு ்பதிவுசெய்�ப்படட தாதியுடன உங்வ்ளத் 
சதாடரபு்படுத்துகின்றது. உங்ளுககிருககும் அறிகுறி்வ்ள வி்பரிககும் ்படியும் ய்ளவி்ளுககுப 
்பதிலளிககும் ்படியும் நீங்ள ய்ட்ப்படுவீர்ள. இந்த ்பதிவுசெய்�ப்படட தாதி சு� ்ப்ாமரிபபு 
அறிவுவ், ஓர ஆய்ாககி� நலன ்வழஙகு்ப்வரிடம் செல்வதற்்ான ்பரிந்துவ்பபு அலலது உங்ளுககு 
அருய் உள்ள ெமூ் மூல்வ்ள நிவல�த்திற்்ான சி்பாரிசிவன ்வழங்ககூடும். இந்த யெவ்வ ஆஙகிலம் 
அலலது பிச்ஞ்சு சமாழியில கிவடககின்றது. ஏவன� சமாழி்ளுககு சமாழிச்ப�ரபபு ஆத்வுடன 
செவிபபுலன மற்றும் ய்பசு்வதில சி்மங்ள ச்ாண்யடாருகச்ன யந்டி�ான ரிரிவ்வ இலக்த்துடன 
இந்த யெவ்வ கிவடககின்றது.

1-866-797-0000  
TTY: 1-866-797-0007 
www.ontario.ca/ru2

ெமூ் ்ப்ாமரிபபு அணு்ல நிவல�ம் – (Community Care Access Centre (CCAC)- 
ச்ாம்யூனிற்றி க�ர அகேஸ் சென்ர (சிசிஏசி)

சிசிஏசிக்ள ஆ்வன வீடடு மற்றும் ெமூ் ்ப்ாமரிபபு எளி� முவ்றயில அணுகிப ச்பறுதவல 
்வழஙகும் இலா்பயநாக்ற்்ற உளளூர மு்்வர நிவல�ங்்ளாகும். சிசிஏசிக்ள நீங்ள சொந்த 
வீடடியலய� உங்்ளால முடிந்த்ளவு ்ாலம் ்வவ் சு�ாதீனமா் ்வாழ உத்வ முடியும். உதா்ணமா், 
உங்ள சிசிஏசி விட� மு்ாவம�ா்ளர (ய்ஸ் மயனஜெர) தாதி�ர ்பணி, தனிப்படட ஆத்வு (குளி�ல 
மற்றும் உவட�ணிதலுக்ான உதவி ய்பானவ்றவ்வ) உடலி�க் சிகிச்வெ (பிஸிய�ாசத்பி), தினெரி 
்வாழ்கவ்க்ான அவெவு்ள சிகிச்வெ (ஒகயுய்பஷனல சத்பி), ெமூ் ய்வவல, ெத்துணவி�ல 
ஆயலாெவன, மருத்து்வ ்பா்வவனப ச்பாருட்ள மற்றும் ்ருவி்ள ய்பான்ற யெவ்வ்ள 
வீடடினுளய்ளய� கிவடக் ஒருஙகிவணபபு செய்து உத்வ முடியும். இந்த வீடடினுளய்ளய� 
்வழங்ப்படும் ஆத்வு்ளுககு யமலா் உங்ள சிசிஏசி விட� மு்ாவம�ா்ளர உங்ளுககு அலலது 
உங்ள ்ப்ாமரிப்பா்ளருககு உத்வககூடி� ய்வறு உளளூர ெமூ் யெவ்வ்ள ்பற்றிக கூ்றவும் முடியும்.

சிசிஏசி என்பது நீண்ட ்ால ்ப்ாமரிபபு இலலம் ஒனறில அனுமதிச்பறு்வதற்கு நீங்ள அணு்க 
கூடி� ஒய் இடமாகும் ஆகும். இதற்கு நீங்ள யந்டி�ா் விண்ணபபிக் முடி�ாது. உங்ள சிசிஏசி 
ய்ஸ் மயனஜெர நீண்ட ்ால ்ப்ாமரிபபு இலலங்ள, ஆத்்வளிககும்/உதவியுள்ள ்வதிவிடங்ள, 
இவ்ளப்பாறிய�ார இலலங்ள மற்றும் முதிய�ார அடுக்்ங்ள ய்பான்ற ய்வறு மாற்று ்வதிவிட ்வெதி 
்பற்றியும் மற்றும் ச்பாரு்ளாதா் சதரிவு்ள ்பற்றியும் த்்வல ்வழங் முடியும். உங்ள ய்ஸ் மயனஜெர 
ஒரு நீண்ட ்ால ்ப்ாமரிபபு இலலத்தில அனுமதிச்பறு்வதற்்ான உங்ள தவ்வமவ� மதிபபிடடு 
அதற்்ான விண்ணப்ப செ�லமுவ்றயிலும் உங்ளுககு உதவு்வார.

http://www.ontario.ca/ru2
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310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

முதிய�ாருக்ான இருபபிட ்வெதி சதரிவு்ள ்பற்றி� யமலதி் த்்வலுககு இந்த ்வழி்ாடடியின 
இருபபிட்வெதி ்பகுதியிவனத் த�வுசெய்து ்பாருங்ள. 

ஓர ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிப்பா்ளவ்க ்ண்டறிதல (Finding a Health Care Provider) – 
ஃவ்பனடிங � ச�லத் ச்�ர பச்றாவ்வடர

ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு சதாடரபு (Health Care Connect) ச�லத் க�ர ச்சனகற் என்பது ஒரு 
்வழவம�ான குடும்்ப ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுனவ்க ச்ாண்டி்ாத்வர்ளுககு தமது ெமூ்த்தில 
புதி� யநா�ா்ளர்வ்ள ஏற்றுக ச்ாளளும் வ்வத்தி�ர்ள மற்றும் தாதி மருத்து்வர்வ்ளச் சி்பாரிசு 
செய்யும் திடடமாகும்.

1-800-445-1822 
www.ontario.ca/healthcareconnect

ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபுத் சதரிவு்ள (Health Care Options) ச�லத் ச்�ர ஒபஷனஸ் என்பது உங்ள 
ெமூ்த்தில உடனடி�ான ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபிவன எஙகு ச்ப்றமுடியும் என்பவதச் சொலலும் 
ஒய்யிடத் த்்வல மூலமாகும். உடனடி ்ப்ாமரிபபு நிவல�ங்ள, யந்ஙகுறிக்ாது செலலககூடி�/
அலு்வல் யந்த்திற்கு பினனரும் இ�ஙகும் (ய்வாக இன/ஆஃப்ர அ்வரஸ் கிளினிகஸ்) - சிகிச்வெ 
நிவல�ங்ள, தாதி மருத்து்வர தவலவமயில இ�ஙகும் சிகிச்வெ நிவல�ங்ள, குடும்்ப ஆய்ாககி� 
குழுக்ள மற்றும் ெமூ் ஆய்ாககி� நிவல�ங்ள உட்படட ஆ்ம்்ப ்ப்ாமரிபபு மூல்வ்ளங்ள ்படடி�ல 
ஒனவ்ற ச�லத் ச்�ர ஒபஷனஸ் ்வழஙகுகின்றது. 

1-866-330-6206 
www.ontario.ca/healthcareoptions

ஒன்ாறிய�ாவினது மருத்து்வர்ள மற்றும் ெத்தி்சிகிச்வெ�ா்ளர ்லலூரியினது வ்வத்தி�வ்த் 
யதடல (Doctor Search) என்பது ஒன்ாறிய�ா வ்வத்தி�ர்ள ்பற்றி� த்்வவல ்வழஙகும் ஓர இல்வெ 
யெவ்வ�ாகும்.

www.cpso.on.ca/docsearch

ச்பாதுென ஆய்ாககி�ம் (Public Health) – ்பபளிக ச�லத் 
ச்பாதுென ஆய்ாககி� அலகு்ள – (Public Health Units) - ்பபளிக ச�லத் யூனிற்ஸ்

ஒன்ாறிய�ாவில ்வாழும் எலலா ்வ�தினரும் ஆய்ாககி�மான ்வாழ்கவ் முவ்ற்ள, சதாற்றுயநாய் 
்டடுப்பாடு மற்றும் தடுபபூசி ச்பறுதல உட்பட ஆய்ாககி�ம் ்பற்றி யமலும் அறி்வதற்கு உதவும் 
ஆய்ாககி� ஊககுவிபபு மற்றும் யநாய் தடுபபு திடடங்வ்ள ச்பாதுென ஆய்ாககி� அலகு்ள 
்வழஙகுகின்றன. 

ServiceOntario செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/page/public-health-units 

http://www.ontario.ca/healthcareconnect
http://www.cpso.on.ca/docsearch
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ச்பருஙகுடல புற்றுயநாய் இருப்பவதப ்பரியொதித்தல (ColonCancerCheck) - 
ய்ாசலான்னெரசெக

இந்தத் திடடம் தான மா்ாணரீதியில முதன முதலா் ஒழுஙகுமுவ்றயில ்வடி்வவமக்ப்படட 
்ண்டறிதல திடடமாகும். ஆ்ம்்பத்தியலய� ்ண்டறி�ப்படடால ச்வகு்வா்க குணப்படுத்தககூடி� 
ச்பருஙகுடல-யநரகுடல புற்றுயநாயின ்ண்டறிதல வீதத்வத இது அதி்ரித்து அந்யநாய் மூலம் ஏற்்படும் 
இ்றபபு்வ்ளக குவ்றககும் திடடமாகும். ச்பருஙகுடல-யநரகுடல புற்றுயநாவ� உலகியலய� மி் 
அதி்மான வீதத்தில ஒன்ாறிய�ா ச்ாண்டுள்ளது. ஆ்பத்துக ்ா்ணி்வ்ள நீங்ள அறிந்திருப்பவத 
உறுதிப்படுத்துங்ள: 

• உங்ளுவட� ்வ�து 50 முதல 74ககு இவடப்படடதா? 

• நீங்ள அதி் ச்ாழுபபு, குவ்றந்த்ளவு நாரச்ெத்து ச்ாண்ட உணவிவன உண்்ப்வ்ா?

• நீங்ள புவ்பிடிப்ப்வ்ா?

• நீங்ள யமலதி் அ்ளவில மது்பானம் அருந்து்ப்வ்ா?

• நீங்ள உடலரீதி�ான செ�ற்்பாடு்வ்ளக குவ்றந்த்ளவில ச்ாண்ட்வ்ா?

• நீங்ள மி் அதி் உடலநிவ்றவ�க ச்ாண்ட்வ்ா?

• நீங்ள குறிப்பா் ச்பற்்றார, பிளவ்ள அலலது ெய்ாத்ம் ஒரு்வருககு ச்பருஙகுடல-யநரகுடல 
புற்றுயநாய் ்ாணப்படும் குடும்்ப ெரித்தி்ம் ச்ாண்ட்வ்ா?

• புண்ணாகி� குடல அழற்சி யநாய் அலலது கய்ானஸ் யநாய் (ulcerative colitis or Crohn’s disease) 
உங்வ்ள ்வருத்துகின்றதா?

இந்த வினாக்ளில ஏதா்வது ஒனறுககு நீங்ள ‘ஆம்’ என ்பதிலளித்திருந்தால உங்ள வ்வத்தி�ர அலலது 
தாதி மருத்து்வர ஒரு்வர, ச்பருஙகுடல-யநரகுடல புற்றுயநாயின ஆ்பத்திவன நீங்ள குவ்றப்பதற்கு 
உதவிபுரிந்து இந்த யநாவ� ஆ்ம்்பத்தியலய� அறிந்துச்ாள்ளப ச்பாருத்தமான ்ண்டறிதல 
முவ்ற்வ்ளயும் உங்ளுககுப ்பரிந்துவ்ப்பார்ள.

1-866-410-5853  
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/coloncancercheck

நீரிழிவு (Diabetes) – ட�பிற்றீஸ் 

்்வனிக்ப்படாவிடடால, இருத� மற்றும் சிறுநீ்் யநாய், ்பக்்வாதம், ்பாரவ்வ இழத்தல மற்றும் 
வ்்ால உறுபபு்வ்ள அ்ற்்ற ய்வண்டி� நிவல ய்பான்ற ்பா்தூ்மான நீண்ட்ால ஆய்ாககி� 
சிக்ல்ளுககு இடடுச் செலலக கூடி� ஒரு ்பா்தூ்மான யநாய் நீரிழி்வாகும். ்வவ் 1 நீரிழிவு தடுக்ப்பட 
முடி�ாத ஒனறு என்றாலும் ்வவ் 2 நீரிழிவு ஆய்ாககி�மான உணவுண்ணல, உடலநிவ்றவ�ப 
ய்பணுதல, மற்றும் உடற்்பயிற்சி மூலம் தடுக்ப்பட முடியும். ெரி�ான ்வாழ்கவ் முவ்றத் சதரிவு்வ்ள 
யமற்ச்ாள்வதன மூலம் இரு்வவ்�ான நீரிழிவு்வ்ளயும் ெமாளிக் முடியும். நீரிழிவுக்ான ஆ்ம்்ப 
அறிகுறி்ள அ்வசி�ம் ்்வனத்தில ச்ாள்ளப்பட ய்வண்டும். உங்ள இ்த்த குளுகய்ாவெ (ச்வலலம்) 
்பரியொதித்துக ச்ாள்ள ஒரு வ்வத்தி�வ்ப ்பாருங்ள

ஆ்ம்்ப அறிகுறி்ள பின்வரு்வனற்வ்ற உள்ளடககும்:

• அதி் தா்த்திவன உணரதல

• அடிக்டி சிறுநீர ்ழித்தல

• ெடுதி�ான உடலநிவ்ற மாற்்றம், அதி்ரிபபு அலலது குவ்றதல

• உற்ொ்மினவம அலலது ்வழக்த்திற்கு மா்றான ்வ்ளபபு

http://www.ontario.ca/coloncancercheck
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• ்ண்்பாரவ்வ சதளி்வற்றிருத்தல

• அடிக்டி அலலது மீண்டும் மீண்டும் சதாற்்றல்ள ஏற்்படுதல

• சமது்வா் ஆறும் ச்வடடு்ா�ம் மற்றும் அண்டல ்ா�ங்ள

• வ்்ள அலலது ்பாதங்ளில கூச்ெம் அலலது உணர்வற்்ற நிவல

• ஆண்குறி விவ்றபபுத் தனவமவ�ப ச்பறுதல அலலது அதவனத் தக் வ்வத்துகச்ாளளுதலில 
சி்மம்

நீரிழிவுப ்பரியொதவன்ள, தடுபபுக குறிபபு்ள மற்றும் யமலும் தி்றவம�ான முவ்றயில நீரிழிவிவனச் 
ெமாளித்தல ்பற்றி யமலும் சதரிந்துச்ாள்ள பின்வரும் நிறு்வனங்ளுடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

ஒன்ாறிய�ா நீரிழிவு உத்திமுவ்ற Ontario Diabetes Strategy - ஒன்ாறிய�ா ட�பிற்ரிஸ் ஸ்்்ஜி 
www.ontario.ca/diabetes

ServiceOntario - யெரவிஸ் ஒ்ன்ாறிய�ா 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/ru4

்யனடி� நீரிழிவு அவமபபு Canadian Diabetes Association - ்யனடி�ன ட�பிற்ரிஸ் அயொஷிய�ஷன 
1-800-BANTING (1-800-226-8464) 
www.diabetes.ca

எலும்பு ்னிபச்பாருள அடரத்தி ்பரியொதவன (Bone Mineral Density Testing)ய்பான 
மின்ல சடனசிற்ரி ச்ஸ்ரிங

எலும்பு துவ்ள�ாதல யநாய் (Osteoporosis- ஒஸ்ரிய�ாச்பாய்றாசிஸ்) என்பது இலகுவில 
உவடயுந்தனவமயுவட� எலும்பு்வ்ள உரு்வாககி எலும்புமுறிவு்ளின ஆ்பத்வத அதி்ரிககும் 
ஒரு யநா�ாகும். ஒஸ்ரிய�ாச்பாய்றாசிஸ் ்ா்ணமா் எலும்பு்ள யதய்ந்து ய்பாதவல அ்ளவிடும் 
்பரியொதவனய� ய்பான மின்ல சடனசிற்ரி ச்ஸ்ரிங ஆகும். எதிர்ாலத்தில எலும்பு முறிவிற்்ான 
ஆ்பத்து, மருத்து்வ சிகிச்வெக்ான யதவ்வவ�த் தீரமானித்தல மற்றும் தற்ய்பாது ச்பறும் சிகிச்வெயின 
ச்வற்றிவ�க ்ணித்தல என்பன ்பற்றி நீங்ளும் உங்ள மருத்து்வரும் மதிபபிட இதன முடிவு்ள 
உதவும். எலும்பு துவ்ள�ாதல மற்றும் ்வருங்ாலத்தில எலும்பு முறிவு்ள நடககும் ஆ்பத்திவன 
அதி்மா் உவட�்வர்ள ்வருடத்தில ஒருதடவ்வயும், இந்த ஆ்பத்துக குவ்ற்வாயுள்ள தனிந்பர்ளுககு 
இதனிலும் குவ்றந்த தடவ்வ்ள ்பரியொதவன செய்து ச்ாள்ளவும் ஓஹிப ்ாப்பளிககின்றது. 

 ServiceOntario செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/ru5

்னடாவின எலும்புதுவ்ள�ாதல ெவ்ப - Osteoporosis Society of Canada - ்னடா ஒஸ்ரிய�ாச்பாய்றாசிஸ் 
சொெயிற்ரி ஒஃப ்னடா 
1-800-463-6842 
www.osteoporosis.ca

யநாய்தடுபபு மருந்து்ள ( Immunizations) – இம்யூவனயெஷன

யநாய்தடுபபு மருந்து்ள உயிர்வ்ளக ்ாக்வும் ்பா்தூ்மான யநாய்்வ்ளத் தடுக்வும் உதவுகின்றன. 
நீங்ள உங்ள தடுபபுயநாய்மருந்து ச்பறுதல இற்வ்ற்வவ் செய்திருப்பவத உறுதிப்படுத்து்வது 

http://www.ontario.ca/ru4
http://www.diabetes.ca
http://www.ontario.ca/ru5
http://www.osteoporosis.ca
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உங்வ்ளயும் உங்ள அனபுககுரி�்வர்வ்ளயும் குறிபபிடட யநாய்்ளிலிருந்து ்பாது்ாக் உதவுகின்றது. 
65 ்வ�திற்கும் யமற்்படயடார இனஃபுளுச�னொ மற்றும் நியமானி�ா ய்பான்ற்வற்்றால ஏற்்படும் 
சிக்ல்ளுக்ான ஆ்பத்து கூடி�்வர்்ளா் இருககின்றனர. இதன ்ா்ணமா் ஒவச்வாரு ்வருடமும் 
குறிப்பா் ஒகய்ா்பர மாதம்ளவிலிருந்து ஆ்ம்பிககும் இனஃபுளுச�னொ ்ாலத்திற்கு முனனதா் 
முதிய�ார்ள இல்வெ ஃபுளூ தடுபபூசியிவனப ச்பறு்வது முககி�மாகும். ்பாது்ாபபுப ச்ப்ற 
நியமானி�ா தடுபபு மருந்து ஒரு தடவ்வ மடடுயம அயந்மான முதிய�ார எடுக் ய்வண்டும். அது 
்வருடத்தின எந்தக ்ாலப்பகுதியிலும் ச்ாடுக்ப்படலாம். உங்ள தடுபபுமருந்து ச்ப்றல எலலாயம 
இற்வ்ற்வவ் ெரி�ா் உள்ளதா என உறுதிப்படுத்து்வதற்கு உங்ள ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிப்பா்ளருடன 
ய்பசுங்ள.

எச்ஐவி சிகிச்வெ (HIV Treatment) – எச்ஐவி டறீடமனற்

்யனடி� எயிடஸ் சிகிச்வெ த்்வல ்பரிமாற்்றம் (The Canadian AIDS Treatment Information Exchange) 
என்பது எச்ஐவி மற்றும் ச�்பவ்ரிஸ் சி ்பற்றி� தற்ய்பாவத� மற்றும் ஒரு்பக்ொர்பற்்ற த்்வலுக்ான 
்யனடி� த்்வலமூலமாகும். எச்ஐவி அலலது ச�ப்பவ்ரிஸ் சி என்ற நிவலவம்ளுடன ்வாழ்்ப்வர்ள, 
அதன ஆ்பத்து கூடி� ெமூ்ங்ள, ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வார, மற்றும் ெமூ் நிறு்வனங்ளுககு 
இது்பற்றி� அறிவு, மூல்வ்ளங்ள, தி்றவம்ள என்ப்வற்வ்ற அந்யநாய்்ளின ்டத்தவலத் தடுப்பதற்கும் 
அந்த ந்பர்ளின ்வாழ்வ்யின த்த்திவன முனயனற்்றவும் என இந்த நிறு்வனம் ்வழஙகுகின்றது. 

1-800-263-1638 
www.catie.ca

்யனடி� எயிடஸ் ெங்மும் ஒன்ாறிய�ா எச்ஐவி சிகிச்வெ ்வவலத் சதாடரபும் (Canadian AIDS 
Society and Ontario HIV Treatment Network) எச்ஐவி/எயிடஸ் ்பற்றி� ஆ்ாய்ச்சி மற்றும் ்லவிவ� 
ஊககுவிப்பதுடன ெமூ்த்தில எச்ஐவி/எயிடஸ் நிவலவம்ளுடன ்வாழ்்ப்வர்ளுக்ான ஆத்வ்வயும் 
்வழஙகுகின்றன. ச்ாய்றானய்ாவிலுள்ள ஆதிகுடி்வாசி ய், சலஸ்பி�ன, வ்பசெகஸ்சு்வல மற்றும் 
ட்ானஸ்சஜெனடர மக்ளுககு யெவ்வ செய்யும் ஆதிகுடி்வாசி இனங்வ்ளச் யெரந்த ருஸ்பிரிற்்றட பீ்பள 
என்ற நிறு்வனம், எச்ஐவி/எயிடஸ் ்பற்றி� ்லவி, மக்வ்ளச் சென்றவடதல, தடுபபு, ஆத்வு மற்றும் 
ஆயலாெவன என்பன உட்படட திடடங்வ்ளயும் யெவ்வ்வ்ளயும் 2ஸ்பிரிற்்றட பீ்பள எனய்பாருககும் 
எச்ஐவி/எயிடஸ் நிவலவம்ளுடன ்வாழும் அலலது அதனால ்பாதிபபுற்ய்றாருககும் ்வழஙகுகின்றது.

The Canadian AIDS Society - த ்யனடி�ன எயிடஸ் சொெயிற்றி 
1-800-499-1986 
www.cdnaids.ca

The Ontario HIV Treatment Network த ஒன்ாறிய�ா எச்ஐவி டறீடமனற் சநற்ய்வரக  
1-877-743 6486 
www.ohtn.on.ca

2-Spirited People of the 1st Nations ரு ஸ்பிரிற்்றட பீ்பள ஒஃப த ஃ்பஸ்ட யநஷனஸ் 
416-944-9300 
www.2spirits.com

ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� ்ாபபுறுதித் திடடம் (ஓஹிப)Ontario Health 
Insurance Plan (OHIP) – ஒன்ாறிய�ா ச�லத் இனசூ்னஸ் ப்ளான

ஓஹிப திடடம் மருத்து்வ ரீதி�ா்த் யதவ்வப்படும் ்பலய்வறு ்வவ்�ான ஆய்ாககி� யெவ்வ்ளுககு 
்ாப்பளிககி்றது. ஒன்ாறிய�ாவில ்வாழும் ஒரு்வர என்ற முவ்றயில, ஓஹிப ்பணமளிககும் ஆய்ாககி� 
யெவ்வ்ளுககு நீங்ள அரு்வத உவட�்வர்ள என்பவதக ்ாடட, செலலு்படி�ாகும் ஒன்ாறிய�ா 
ஆய்ாககி� அடவட ஒனவ்ற நீ்ங்ள வ்வத்திருக் ய்வண்டும்.

http://www.catie.ca/en/home
http://www.cdnaids.ca
http://www.ohtn.on.ca
http://www.2spirits.com
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தவ்வம (Eligibility) - எலிஜிபிலிற்றி

ச்பாது்வா், ஓர ஒன்ாறிய�ா்வாசி என்ற முவ்றயில மா்ாண நிதி உதவி கிவடககும் ஓஹிப திடடத்தின 
கீழ் ஆய்ாககி� ்ாபபிற்கு நீங்ள பின்வரும் நிவலவம்ளின கீழ் தவ்வம ச்பறுவீர்ள: 

• ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� ்ாபபுறுதிச் ெடடத்தில விதிக்ப்படட்படி ஒஹிப தவ்வமவ�ப ச்ப்ற 
நீங்ள ஒரு ்யனடி� பி்வஜெ, நி்ந்த் ்வதி்வா்ளர அலலது ்னடாவிற்குப புதி�்வ்்வா்ள்ான ஓஹிப 
கிவடககும் தவ்வம ச்பற்்ற குழு ஒனவ்றச் யெரந்த்வ்ா் இருத்தல

• எந்தச்வாரு 12 மாத ்ாலப்பகுதியிலும் 153 நாட்ள நீங்ள ஒன்ாறிய�ாவில இருத்தல

• இந்த மா்ாணத்தில உங்ள ்வசிபபிடத்வத நிறுவி� பின உள்ள முதல 183 நாட்ளில குவ்றந்தது 
153 நாட்்ளா்வது ஒன்ாறிய�ா மா்ாணத்தில நீங்ள உடலரீதி�ா்த் தஙகி இருத்தல

• உங்ள முதனவம�ான இருபபிடம் ஒன்ாறிய�ாவில இருககும்்படி செய்தல

ஒன்ாறிய�ாவில உங்ள ்வசிபபிடத்வத நிறுவி� தினத்திலிருந்து மூனறு மாதங்ளுககுப பினனர 
ஓஹிப ்ாபபு ்வழவம�ா் ஆ்ம்பிககின்றது. நீங்ள ஒரு புதி� அலலது திரும்பி ்வரும் ்வதி்வா்ள்ா் 
இருபபின, இந்த ஓஹிப ்ாத்திருபபு ்ாலத்தில ஒருய்வவ்ள நீங்ள சு்வீனமுற்்றால உங்வ்ளப 
்பாது்ாப்பதற்ச்ன பி்த்திய�்மான ஆய்ாககி� ்ாபபுறுதிவ� ச்ாள்வனவு செய்து ச்ாளளும்்படி 
ஊககுவிக்ப்படுகினறீர்ள.

ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� அடவட (Ontario Health Card) -ஒன்ாறிய�ா ச�லத் ்ாரட

ஒன்ாறிய�ாவில ்வாழ்்ப்வர்ள ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� ்ாபபுறுதி திடடம் - (ஓஹிப) ்பணமளிககும் 
ஆய்ாககி� யெவ்வ்ளுககு தாங்ள அரு்வத உவட�்வர்ள என்பவதக ்ாடட, செலலு்படி�ாகும் 
ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� அடவட ஒனவ்ற வ்வத்திருக் ய்வண்டும். செலலு்படி�ானதா்வும் 
உங்ளுவட�தா்வும் அடவட இருககின்ற ்வவ்யில, புவ்ப்படம் ச்ாண்ட அலலது சி்வபபும் 
ச்வளவ்ள நி்றமும் ச்ாண்ட ஆய்ாககி� அடவட ்ாபபுறுதி�ளிக்ப்படட ஆய்ாககி� யெவ்வ்ள 
ச்பறு்வதற்்ா் ஏற்றுக ச்ாள்ளப்படுகின்றது. உங்ள ஆய்ாககி� அடவட ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு 
யெவ்வ்வ்ளப ச்ப்ற மடடுயம ்ப�ன்படுத்தப்படல ய்வண்டும். நீங்ள யெவ்வவ�ப ச்பறும் ய்பாது 
ஆய்ாககி� யெவ்வ ்வழஙகுனரிடம் அலலது ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நீண்ட ்ால ்ப்ாமரிபபு அவமச்சு 
தவிரந்த ய்வறு �ாருககும் உங்ள அடவடவ�க ்ாண்பிக்ய்வா அதன இலக்த்வத ச்ாடுக்ய்வா 
ய்வண்டாம்.

உங்ள புவ்ப்படமுள்ள ஆய்ாககி� அடவட உங்ள பி்றந்த யததியுடன ஒத்த ்ாலா்வதி தி்திவ�க 
ச்ாண்டிருககும். உங்ள அடவடவ� நீங்ள புதுபபிக் ஒரு யெரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா நிவல�த்திற்குச் 
செனறு இனசனாரு புவ்ப்படத்வத எடுக் ய்வண்டும். அடவடயின முனபு்றத்தில ்ாணப்படும் 
்ாலா்வதி�ாகும் யததிககு சுமார இ்ண்டு மாதங்ளுககு முனனதா் புதிபபித்தல ்பற்றி� அறிவித்தல்ள 
த்பாலில அனுப்பப்படுகின்றன. ஆனால ்ாலா்வதி�ாகும் தி்திககு ஆறு மாதங்ளுககு முனனதா்ய்வ 
நீங்ள அடவடவ�ப புதுபபிக் முடியும். சி்வபபும் ச்வளவ்ள நி்றமும் ச்ாண்ட அடவட்ளுககுக 
்ாலா்வதி ஆகும் தி்தி கிவட�ாது. நீங்ள 80 அலலது அதற்கும் யமற்்படட ்வ�தின்ா் இருபபின 
உங்ளுககு த்பால மூலம் புதுபபிககும் சதரிவு உண்டு. ஆனால உங்ள புதி� அடவட உங்ள 
புவ்ப்படத்வதய�ா வ்ச�ாப்பத்வதய�ா ச்ாண்டிருக்ாது.

ServiceOntario - செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/exi2

http://ontario.ca/exi2


-34-

இதன மூலம் எவ்வச�லலாம் ்ாக்ப்படுகின்றது (What’s Covered)
• வ்வத்தி�ர யெவ்வ்ள: உங்ள வ்வத்தி�ர ்வழஙகும், ்ாபபுறுதி அளிக்ப்படட மருத்து்வ 

ரீதி�ா்த் யதவ்வப்படும் யெவ்வ்ளுககு ஆய்ாககி� அவமச்சு ்டடணம் அளிககின்றது. 
்ாபபுறுதி அளிக்ப்படாத யெவ்வ்ளுககு (வ்வத்தி� விடுபபு ்டிதம் ய்டடல ய்பான்றவ்வ), 
யந்ஙகுறித்த ஒரு ெந்திபபிற்கு நீங்ள ்வருவ் த்ாதிருத்தல, அலலது உங்ள ஆய்ாககி� அடவட 
செலலு்படி�ா்ாவிடடால, வ்வத்தி�ர உங்ளிடம் ்டடணம் அ்றவிடககூடும்.

• ய்வறு ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுய்வார்ள தரும் யெவ்வ்ள: ய்பாடி�ற்றிஸ் 
எனப்படும் ்பாத ்ப்ாமரிப்பா்ளர்ள ்வழஙகும் யெவ்வ்ளுககு ஓஹிப மூலம் ்பகுதி�ா்க 
்ாப்பளிக்ப்படுகின்றது. பிசிச�ாசத்பிஸ்ட எனப்படும் உடற்சிகிச்வெ�ா்ளர ய்பான்ற ஏவன� 
ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிப்பா்ளர்ள ்வழஙகும் யெவ்வ்ளுக்ான செலவிவன நீங்ள முழுவம�ா்ய்வா 
்பகுதி�ா்ய்வா செலுத்த ய்வண்டி இருககும். ய்வறு ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிப்பா்ளர்ள ்வழஙகும் 
யெவ்வ்ள ்பற்றி உங்ளிடம் ய்ளவி்ள இருபபின ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நீண்ட ்ால அவமச்சுடன 
சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

• வ்வத்தி�ொவலயில ்பற்்ள ொரந்த ்ப்ாமரிபபு: ்பலொரந்த அறுவ்வச் சிகிச்வெ்ள சில்வற்றுககு 
அவ்வ வ்வத்தி�ொவலயில நவடச்பறுமாயின ஓஹிப ்பணமளிககும். ஒரு ்பலவ்வத்தி�்து 
அலு்வல்த்தில நவடச்பறும் ்வழவம�ான ்பல யெவ்வ்ளுககு நீங்ள ்டடணம் செலுத்த 
ய்வண்டும்.

• ்ண் ்ப்ாம்ரிபபு: நீங்ள 20 ்வ�திற்குட்படட்வர அலலது 65 ்வ�திற்கு யமற்்படட்வ்ா் 
இருபபின ்வருடத்திற்ச்ாரு முவ்ற நீங்ள ்ண்்பரியொதவன செய்து ச்ாள்ளலாம். 20 முதல 64 
்வ�திற்குட்படட யநா�ா்ளர்ள சில நிவலவம்ளின கீழ் ஓஹிப மூலமான ்ண் ்பரியொதவனவ�ப 
ச்ப்ற யந்டி�ா்த் தமது ்ண்வ்வத்தி�ர அலலது வ்வத்தி�ரிடம் செலல முடியும். இது்பற்றி 
யமலதி்மா்த் சதரிந்து ச்ாள்ள உங்ள முதனவம�ான ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிப்பா்ளரிடம் ய்பசுங்ள. 
நீங்ள ஒன்ாறிய�ா ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ஆத்வு திடடம் (Ontario Disability Support Program), 
ஒன்ாறிய�ா ய்வரகஸ், அலலது ஃ்பமிலி ச்பனிஃபிடஸ் திடடத்தின கீழ் உதவி ச்பறு்ப்வ்ா் 
இருபபின, இ்ண்டு ்வருடங்ளுககு ஒரு முவ்ற ஒழுஙகு முவ்ற�ா் ்ண்்பரியொதவன செய்து 
ச்ாள்ளக ்ாபபுறுதி உண்டு.

• ்வட ஆய்ாககி� ்ப�ண ெலுவ்க ச்ாடுப்பனவு (Northern Health Travel Grant): நீங்ள ்வடககு 
ஒன்ாறிய�ாவில ்வாழ்்ப்வ்ா் இருந்து, வியெடத்து்வ மருத்து்வ ்ப்ாமரிபபுககு நீண்ட தூ்ம் ்ப�ணம் 
செய்� ய்வண்டியும் இருபபின இந்தச் ெலுவ்க ச்ாடுப்பனவுககு நீங்ள தவ்வம ச்ப்றககூடும்.  
1-800-461-4006

• ஏவன� ்யனடி� மா்ாணங்ள மற்றும் பி்ாந்தி�ங்ளில கிவடககும் யெவ்வ்ள: உங்்ளது 
ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� ்ாபபு நனவம்ளின ச்பரும்்பகுதியிவன ்னடா பூ்ா்வும் ்ப�ன்படுத்த 
முடியும். நீங்ள ்வருவ் தரும் மா்ாணம் அலலது ச்பரும் ்பகுதி�ானது ்டடணவி்ப்த்வத 
்வழவம�ா் ஒன்ாறிய�ாவிற்கு யந்டி�ா்ய்வ அனுபபி வ்வககும். ்னடாவின இனசனாரு 
்பகுதியில நீங்ள ச்பற்்ற மருத்து்வ யெவ்வ்ளுககு நீங்ள ்டடணம் செலுத்த ய்வண்டியிருபபின 
உங்ள ்டடண ்சீது்வ்ள உங்ள உளளூர அவமச்சு அலு்வல்த்தில ்பண மீ்ளளிபபுககு ்ருத்தில 
ச்ாளளும்்படி ெமரபபியுங்ள. ய்வறு மா்ாணத்தில மற்றும் ச்பரும்்பகுதியில ்வழங்ப்படட 
மருத்து்வர சீடடு எழுதித் தந்து மருந்துக ்வடயில ்வாஙகி� மருந்து்ள, வீடடு ்ப்ாமரிபபு 
யெவ்வ்ள, அம்பயுலனஸ் யெவ்வ்ள மற்றும் நீண்ட ்ால ்ப்ாமரிபபு யெவ்வ்ளுககு ்ாபபுறுதி 
்வழங்ப்பட மாடடாது.

• ்னடாவுககு ச்வளிய��ான யெவ்வ்ள: ்னடாவுககு ச்வளிய� ்ப�ணம் செய்்ப்வர்ளுககு அவமச்சு 
ஒரு குறிபபிடட்ளவு சதாவ்வ� அ்வெ்நிவல மருத்து்வ யெவ்வ்ளுக்ா் ்வழஙகுகின்றது. 
அம்பயுலனஸ் யெவ்வ்ளுககு ்ாபபுறுதி ்வழங்ப்பட மாடடாது. நீங்ள ்னடாவுககு ச்வளிய� 
பி்�ாணம் செய்� திடடமிடடிருபபின யமலதி் ்ாபபுறுதிவ� ச்பற்றுக ச்ாளளும் ்படி 
ஊககுவிக்ப்படுகினறீர்ள. ஏசனனில பி்றநாடு்ளில ்வழங்ப்படும் அ்வெ் நிவல ஆய்ாககி� 
யெவ்வ்ள ்பல ஓஹிப தரும் ்பணத்வதவி்ட செலவு மி் அதி்ம் ச்ாண்டவ்வ�ா்க ்ாணப்படும்.
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உளச்ளடுககும் மருந்து்ள ்பற்றி அறிதல (MedsCheck) _ சமடஸ்செக

இந்த இல்வெ திடடம் ்வருடாந்தம் 20-30 நிமிட யந்ம் ்வவ் ஒரு மருந்தா்ளருடன ்லந்துவ்�ாடி 
உங்ள மருத்து்வர எழுதி� மருந்து, மருந்துக ்வடயில யந்டி�ா்ப ச்பற்்றது மற்றும் மாற்று வ்வத்தி� 
மருந்து்ள எவ்வாறு ஒனவ்ற ஒனறு ்பாதிககின்றன என்பவதக ்ற்றுக ச்ாள்ள அனுமதிககின்றது. 
நீங்ள ஒன்ாறிய�ா ்வாசி�ா்வும், ஒரு நீண்ட ்ால நிவலவமக்ா் மருத்து்வர எழுதித் தந்த 
குவ்றந்தது மூனறு மருந்து்வ்ள நீங்ள உடச்ாள்ப்வ்ா்வும் இருபபின சமடஸ்செக உங்ள எலலா 
மருந்து்வ்ளயும் எவ்வாறு வ்�ாள்வது என்பது ்பற்றி ்ற்றுகச்ாள்ள உத்வ முடியும். ஒன்ாறிய�ாவில 
்வாழும் நீரிழிவினால துன்பப்படுய்வார, நீண்ட்ால ்ப்ாமரிபபு இ்லலங்ளில இருப்ப்வர்ள, மற்றும் 
ஒரு மருந்துக ்வடககுச் செலல முடி�ாத்வர்ளுககு என சமடஸ்செக திடடங்ளும் உண்டு.

Ministry of Health and Long-Term Care - மினிஸ்ரி ஒஃப ச�லத் அனட யலாங ய்ரம் ச்�ர 
1-866-255-6701 
TTY: 1-800-387-5599 
www.ontario.ca/medscheck

ஒன்ாறிய�ா மருந்து நலன (ஓடிபி) திடடம் - Ontario Drug Benefit 
(ODB) Program – ஒன்ாறிய�ா ட்றக ச்பனிஃபிற் (ஓடிபி) பச்றாக்றாம்

நீங்ள 65 அலலது அதற்கும் கூடி� ்வ�தின்ா் இருந்து செலலு்படி�ாகும் ஆய்ாககி� அடவட 
ஒனவ்றயும் ச்ாண்டிருந்தால, நீங்ள ஓடிபி திடடத்திற்கு அரு்வத ச்பறு்ப்வ்ாவீர்ள. நீங்ள 
்ாபபிற்கு விண்ணபபிக்த் யதவ்வயிலவல. ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு 
அவமச்சிடம் உங்ள ெரி�ான மு்்வரி இருபபின உங்ளுககு 65 ்வ�து ஆ்வதற்கு இ்ண்டு 
மாதங்ளுககு முனனதா் ஓடிபி அரு்வதவ� அறிவிககும் ்டிதம் ஒனறிவன நீங்ள ச்பறுவீர்ள. 

உங்ள நலன்ள நீங்ள 65 ்வ�தவடந்த அடுத்த மாத முதல யததியிலிருந்து ஆ்ம்பிககும். அந்த 
யந்த்தில நீங்ள உங்ள மருந்துச் சீடவடயும் ஆய்ாககி� அடவடவ�யும் மருந்த்த்திற்கு எடுத்துச் 
செனறு நீங்ள ஓடிபி அரு்வத உள்ள்வர என்பவதக கூறுங்ள. உங்ள மருந்தா்ளர உங்ள தவ்வமவ� 
அ்சின ஆய்ாககி� ்வவலய்வவலத் சதாகுதியில (Health Network System) ெரி்பாரத்துக ச்ாள்வார. 
நீங்ள உங்ள மு்்வரிவ� மாற்றிக ச்ாண்டால அவமச்சுககுக ்டடா�ம் அறிவிக் ய்வண்டும். உங்ள 
மு்்வரிவ� www.ontario.ca/addresschange என்ற இவண�த்த்ளம் ்வழி�ா் மாற்்ற முடியும் அலலது ஒரு 
யெவ்வ ஒன்ாறிய�ா நிவல�த்திலும் இதவனச் செய்�லாம்.

இவணக்டடணங்ளும் முதலில அ்றவிடப்படும் ்டடணங்ளும் (Co-payments and 
Deductibles)- ய்ா-ய்பமனடஸ் அனட டிடகரிபிளஸ் 

ஒடிபி நலன ்வருடம் ஆ்ஸ்ட 1ம் தி்தி ஆ்ம்பிககின்றது. அயந்மா் முதிய�ார்ள தமது மருத்து்வர 
எழுதி� மருந்தின செலவின முதல 100 சடாலர்வ்ள (டிடகரிபிள) மருந்த்த்தில செலுத்து்வார்ள. 
அஙகீ்ரிக்ப்படட மருந்துப ச்பாருட்வ்ள ்வாஙகும் ய்பாது உங்ள டிடகரிபிள சதாவ்வ� நீங்ள 
செலுத்துவீர்ள. இந்த டிடகரிபிள சதாவ்வ�ச் செலுத்தி� பினனர, அயந்மான முதிய�ார்ள 
மருத்து்வர எழுதி� ஒவச்வாரு அஙகீ்ரிக்ப்படட மருந்திவனப ச்பறு்வதற்கும் சடாலர 
6.11 ்வவ்�ான ஒரு சதாவ்வ� இவணக்டடணமா்ச் (இது ய்ா ய்பமனற்) செலுத்தும்்படி 
ய்ட்ப்படு்வார்ள.

முதிய�ார்்ளது ய்ா-ய்பமனற் திடடத்தின (Seniors Co-Payment Program) கீழ், குவ்றந்த-்வருமானம் 
உள்ள முதிய�ார்ள தமது டிடகரிபிள சதாவ்வ� விலககிக ச்ாளளுமாறும் அஙகீ்ரிக்ப்படட 
ஒரு ச்பாருளிவனப ச்பற்றுக ச்ாள்வதற்்ான தமது ய்ா-ய்பமனற் சதாவ்வ� 2.00 சடாலர்்ளா்க 
குவ்றககும் ்படியும் ய்டடு விண்ணபபிக் முடியும். நீங்ள இத்திடடத்திற்கு விண்ணபபிக் ய்வண்டும். 

http://www.ontario.ca/medscheck
http://www.ontario.ca/addresschange
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ஒரு விண்ணப்பப ்படி்வப ச்பாதிவ�ப ச்ப்ற உங்ள உளளூர மருந்த்த்தில ய்ளுங்ள, 1-800-575-
5386 இலக்த்வத அவழயுங்ள அலலது visit www.ontario.ca/ru6 என்ற இவண�த்த்ளம் செனறு 
்பாருங்ள.

எனன ச்பாருட்ளுககு ்ாபபு உண்டு What’s Covered – ்வடஸ் ்ய்வரட

இந்த ஓடிபி திடடம், ஒன்ாறிய�ா ட்றக ச்பனிஃபிற் ஃய்பாமுலறி/ச்ாம்்ப்ற்ரிவ ட்றக இனசடகஸ் 
(Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index) எனனும் ஒன்ாறிய�ா மருந்து்ள நலன 
சூத்தி் அ்்ாதி /ஒபபீடடு மருந்துச் சுடடியில ்படடி�லிடப்படடிருககும் 3,800ககும் யமற்்படட 
மருத்து்வர எழுதும் மருந்துப ச்பாருட்ள, சில ெத்துணவுப ச்பாருட்ள, நீரிழிவுப ்பரியொதவனப 
ச்பாருட்ளுக்ான செலவின ச்பரும்்பகுதிவ� ்ாபபு செய்யும். நீங்ள இதற்குத் தவ்வமச்ப்ற ஒரு 
ஒன்ாறிய�ா வ்வத்தி�ர அலலது ய்வறு அஙகீ்ரிக்ப்படட மருந்து எழுதககூடி�்வர மருந்து்வ்ள 
எழுத ய்வண்டும் என்பதுடன நீங்ள அதவன அஙகீ்ரிக்ப்படட ஒன்ாறிய�ா மருந்த்த்தில 
அலலது மருத்து்வர எழுதும் மருந்து்வ்ள விற்் அனுமதி ச்பற்்ற்வ்ா் அவமச்சின ஆய்ாககி� 
்வவலத்சதாடரபுத் சதாகுதியுடன இவணந்துள்ள ஒரு ஒன்ாறிய�ா வ்வத்தி�ரிடம் அதவன ்வாங்வும் 
ய்வண்டும்.

பின்வரும் ச்பாருட்ளுககு ஓடிபி திடடத்தில ்ாபபு அளிக்ப்படு்வதிலவல:

• ஒன்ாறிய�ாவிற்கு ச்வளிய� நீங்ள ்வாஙகும் மருத்து்வர சீடடில எழுதும் மருந்து்ள

• அவமச்சினஆய்ாககி� ்வவலசதாடரபுத் சதாகுதியுடன (Health Network System) இவணந்திலலாத 
ஒரு ஒன்ாறிய�ா வ்வத்தி�ரின அலு்வல்த்தில நீங்ள ்வாஙகும் மருத்து்வர சீடடில எழுதி� 
மருந்து்ள

• ஊசி மருந்து ஏற்றும் குழாய்்ள மற்றும் ச்வலலப்பரியொதவன துண்டு்ள (லானசெடஸ்) மற்றும் 
ச்வலலப்பரியொதவன மானி்ள (குளுய்ாமீற்்றரஸ்) ய்பான்ற நீரிழிவு ்பா்வவனப ச்பாருட்ள, 
மூககுக ்ண்ணாடி்ள, செ�ற்வ்ப்பல செட்ள, ்ாது ய்டடல உதவு ்ருவி்ள அலலது இறுக்மா் 
அணியும் மி்நீ்ளமான ்ாலுவ்ற்ள

மி் வியெடமான நிவலவம்ளின கீழ், விதிவிலக்ான அணு்ல திடடத்தின (Exceptional Access 
Program) கீ்ழ் ஓடிபி ்படடி�லில ்ாணப்படாத மருந்து்ள ்ாக்ப்படக கூடும். ஒரு வ்வத்தி�ர உங்ள 
ொர்பா் இத் திடடத்திற்கு விண்ணபபிக் ய்வண்டும்.

நீரிழிவு ்பரியொதவன ச்பாருட்ள (Diabetic Testing Agents) – ட�பிற்றிக ச்ஸ்ரிங 
ஏசஜெனடஸ்

இவ்வ நீரிழிவுவடய�ார தமது இ்த்தத்திலுள்ள ச்வலல அ்ளவு மற்றும் சிறுநீரிலுள்ள கீற்ய்றான 
அ்ளவிவனப ்பரியொதித்துக ச்ாள்ளப ்ப�ன்படுத்திக ச்ாளளும் ச்பாருட்்ளாகும். நீங்ள ஓடிபி 
திடடத்தில ்ாபபுபச்ப்றத் தவ்வம ச்பறு்ப்வ்ா், நீரிழிவு ச்ாண்ட்வ்ா் மற்றும் ஓர ஒன்ாறிய�ா 
வ்வத்தி�ரிடமிருந்து நீரிழிவிவனப ்பரியொதிக் அஙகீ்ரிக்ப்படட ச்பாருச்ளானறிற்்ான மருந்துச் 
சீடடு ச்ாண்டும் இருபபின, இந்தத்திடடம் அவமச்சின அஙகீ்ரிக்ப்படட ்படடி�லில இருககும் 
நீரிழிவுப ்பரியொதவனப ச்பாருட்ளின செலவிற்குக ்ாபபு ்வழஙகும். 

Ontario Drug Benefit Program ஒன்ாறிய�ா ட்றக ஃச்பனிஃபிற் பய்றாக்ாம்  
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/h8h

http://www.ontario.ca/ru6
http://www.ontario.ca/h8h


-37-

்பற்்ள ொரந்த ்ப்ாமரிபபு (Dental Care) – சடன்ல ச்�ர
்பல வ்வத்தி�்து அலு்வல்த்தில நீங்ள ச்பற்றுக ச்ாளளும் ்வழக்மான ்பல யெவ்வ்ளுககு நீங்ள 
்பணம் செலுத்த ய்வண்டியிருந்த ய்பாதிலும், வ்வத்தி�ொவலயில மருத்து்வ யதவ்வ ்ா்ணமா் 
்வழங்ப்படும் சில ்பற்்ள ொரந்த ெத்தி் சிகிச்வெ்ளுககு ஓஹிப ்ாப்பளிககும். ஒரு நீண்ட ்ாலப 
்ப்ாமரிபபு இலலத்தில ்வாழ்்ப்வ்ா் நீங்ள இருந்தால, நீங்ள அஙகு யெரக்ப்படும் ய்பாது உங்ள 
்பற்்ள ொரந்த மதிபபீடு ஒனறு செய்�ப்படடு தவ்வம ச்பற்்ற ஒரு ்பல சிகிச்வெ நிபுணர மூலமா் 
ஒரு சதாடரந்த ்ப்ாமரிபபிவன யெவ்வக்ான ்டடண அடிப்பவடயில நீங்ள ச்பறுவீர்ள. உங்ள 
்ப்ாமரிபபு இலலத்தில ்வழங்ப்படாத சிகிச்வெ அலலது யெவ்வ உங்ளுககுத் யதவ்வப்படடால, 
உங்வ்ள ஒரு ்பலவ்வத்தி�ருககு அலலது உங்ள சதரிவுககுரி� நிபுணர ஒரு்வருககு நீங்ள 
சி்பாரிசு செய்�ப்படுவீர்ள. நீங்ள அலலது உங்ள பி்திநிதி இந்த யெவ்வ்வ்ள அஙகீ்ரிப்பதுடன 
்டடணத்வதச் செலுத்தவும் ய்வண்டும்.

சில மாந்்ாடசி்ள குவ்றந்த-்வருமானமுள்ள முதிய�ாருரின ்பல ்ப்ாமரிபபிற்கு நிதி உதவி 
்வழஙகுகின்றன. 2-1-1 இலக்த்வத அலலது உங்ள மாந்், பி்ாந்தி� அலலது ்வடடா் அ்சு 
அலு்வல்த்வத அவழத்து நீங்ள இது்பற்றி யமலும் சதரிந்து ச்ாள்ளலாம்.

யமலும், ச்ாச்றானய்ா ்பல்வலக்ழ்ம் ஜிய�ாரஜ் பி்றவுண் மற்றும் ச்வஸ்ய்ரன 
்பல்வல்ழ்த்திலுள்ள ்பலவ்வத்தி� ்வ்ளா்ங்ள பி்த்திய�் ்பல வ்வத்தி�ர்ள அ்றவிடும் 
சதாவ்யிலும் ்பாரக்க குவ்றந்த செலவில ்பல ொரந்த யெவ்வ்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. யமலதி் 
த்்வலுககு பின்வரும் இவண�த்த்ளங்ள செனறு ்பாருங்ள. www.dentistry.utoronto.ca /patient-clinics, 
www.georgebrown.ca/wave/dental clinic அலலது www/schulich.uwo.ca/dentistry/dental-clinics/docs

ஒன்ாறிய�ா ்பலொரந்த ெங்ம் (Ontario Dental Association) முதிய�ாருக்ான ்பல ஆய்ாககி�ம் ்பற்றி� 
ஆயலாெவனக குறிபபு்வ்ள ்வழஙகு்வதுடன உங்ள ்பகுதியில ஒரு ்பல வ்வத்தி�வ்க ்ண்டறி�வும் 
உத்வ முடியும். யமலும் இது்பற்றி அறிந்து ச்ாள்ளப பின்வரும் இவண�த்த்ளங்வ்ளப ்பாருங்ள. www.
youroralhealth.ca/seniors97 மற்றும் www.youroralhealth.ca/find-a-dentist24 

உதவிச் ொதனங்ள திடடம் (Assistive Devices Program) - அஸிஸ்ரிவ 
டிவ்வெஸ் பய்றாக்றாம்

நீண்ட ்ால உடல ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ச்ாண்ட ஒரு்வ்ா்வும் ஒன்ாறிய�ாவில ்வசிப்ப்வ்ா்வும் 
நீங்ள இருபபின, இந்த உதவித் திடடத்தின மூலம் நீங்ள யமலும் சு�ாதீனமா் ்வாழ உதவும் 
உங்ளுகச்னத் த�ாரிக்ப்படட உதவிச் ொதனங்ளுக்ான நிதி உதவி ச்பறும் தவ்வம ச்ப்றககூடும். 
ஒரு செலலு்படி�ாகும் ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� அடவட ச்ாண்ட எந்த ஒரு ஒன்ாறிய�ா ்வாசியும் 
நீண்ட்ால உடல ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ச்ாண்ட ஒரு்வ்ா்வும் ஆறு மாதங்ள அலலது அதற்கும் 
யமலா்ப ்ப�ன்படுத்த ய்வண்டி� ஒரு உதவிச் ொதனத்தின யதவ்வ உள்ள்வ்ா்வும் இருபபின 
நிதி உதவிககு விண்ணபபிக்லாம். ஒவச்வாரு ொதன ்வவ்ககும் குறிப்பான தவ்வமச்ப்றல 
நி்பந்தவன்வ்ளப பூரத்தி செய்யும் யதவ்வ உள்ளது.

ெக்் நாற்்ாலி்ள, சு்வாெ ொதனங்ள மற்றும் ்ணுக்ால-்பாத - ஓரயதாேஸ் உட்பட ஒரு்வருகச்ன 
செய்�ப்படும் ்பாத ொதனங்ள ய்பான்ற்வற்றின செலவில 75 ெதவீதம் ்வவ்�ான சதாவ்ககு இந்த 
உதவிச்ொதனத் திடடம் (Assistive Devices Program) நிதிஉதவி செய்யும். ்ாதுய்டடல ்ருவி ய்பான்ற 
ஏவன� ொதனங்ளுககு இத்திடடம் ஒரு குறிபபிடட சதாவ்வ� ்வழஙகும். உறுபபு அ்ற்றி� பின 
்ப�ன்படுத்தும் ்பா்வவனப ச்பாருட்ள, ய்பாலி மாற்று மார்ப்ப ச்பாருட்ள, மற்றும் முதிய�ாருக்ான 
ஊசி்ள, ஊசிமருந்துக குழாய்்ள ய்பான்ற்வற்றிற்கு இத்திடடம் அந்த தனிந்பருககு ஒரு ெலுவ்க 
ச்ாடுப்பனவ்வ யந்டி�ா் ்வழஙகும்.

http://www.youroralhealth.ca/seniors97
http://www.youroralhealth.ca/seniors97
http://www.youroralhealth.ca/find-a-dentist24
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உதவிச் ொதனத் திடடம் (Assistive Devices Program) 100 ெதவீதமான மாதாந்த மீ்ளளிபபிவன, வீடடு 
ஒடசிஜென சிகிச்வெக ்ருவி மற்றும் அது ொரந்த யெவ்வ்ளுகச்ன ்வழஙகுகின்றது. இதவன 65 ்வ�து 
அலலது அதற்கும் யமற்்படட ்வ�தின்ான முதிய�ார, மற்றும் 64 ்வ�து அலலது அதற்கும் குவ்றந்த 
்வ�தின்ாயின ெமூ் உதவிப ்பணத்தில ்வாழ்்ப்வர்ள, நீண்ட ்ாலப ்ப்ாமரிபபு நிவல�ங்ளில 
்வாழ்்ப்வர்ள, அலலது ெமூ் ்ப்ாமரிபபு கிவடககும் சிசிஏசி நிவல�த்தின மூலம் சதாழில ரீதி�ான 
யெவ்வ்வ்ளப ச்பறுய்வார ச்பறுகின்றனர.

Ministry of Health and Long-Term Care மினிஸ்ரி ஒஃப ச�லத் அனட யலாங ய்ம் ச்�ர 
1-800-268-6021 
TTY: 1-800-387-5559 
adp@ontario.ca 
www.health.gov.on.ca/adp

அ்வெ்நிவல ்வா்ன யெவ்வ்ள (Ambulance Services) அம்பியூலனஸ் 
யெரவிேஸ்

உங்ளிடம் ஒரு செலலு்படி�ாகும் ஆய்ாககி� அடவட இருந்து, நீங்ள அம்பயூலனஸ்ஐப 
்ப�ன்படுத்தி�து மருத்து்வ ரீதி�ல அ்வசி�மானது என உங்வ்ளப ்பாரவ்வயிடும் வ்வத்தி�ர ்ருதினால, 
ஒன்ாறிய�ா மருத்து்வ நிவல�ங்ளுககு இவடய� (உதா்ணமா் இரு வ்வத்தி�ொவல்ளுககு 
இவடயில) அம்பயூலனஸில ்ப�ணிப்பதற்கு உங்ளிடம் ்டடணம் அ்றவிடப்பட மாடடாது. ஆனால, 
உங்ள வீடடிலிருந்து ஒரு வ்வத்தி�ொவலககுச் செலலும் அம்பயூலனஸ் ்ப�ணத்திற்கு ஒரு மி்க 
குவ்றந்த ்டடணம் அ்றவிடப்படும். நீங்ள ெமூ் உதவிப ்பணம் ச்பறு்ப்வ்ா் இருபபின அலலது சில 
வீடடுப ்ப்ாமரிபபு யெவ்வ்ள ச்பறு்ப்வ்ா் அலலது மா்ாணரீதி�ா் நிதியுதவி ்வழங்ப்படும் நீண்ட 
்ால ்ப்ாமரிபபு இலலங்ள ய்பான்ற்வற்றில இருப்ப்வ்ாயின இந்தக ்டடணத்வத நீங்ள செலுத்த 
ய்வண்டி�திலவல. 

உங்ள அம்பயூலனஸ் ்ப�ணமானது மருத்து்வ ரீதி�ா்த் அ்வசி�மற்்றது என உங்வ்ளப ்பரியொதிககும் 
வ்வத்தி�ர ்ருதினால, அலலது உங்ளிடம் செலலு்படி�ாகும் ஆய்ாககி� அடவட இலலாமல 
இருபபின ஒவச்வாரு தவ்மாரக்மான அம்பயூலனஸ் ்ப�ணத்திற்கும் அம்பயூலனஸ் யெவ்வ 
துவணக்டடணமா் ய்ா-ய்பமனற் 240 சடாலர்ள அலலது ்வானமாரக்மான அம்பயூலனஸ் 
்ப�ணத்திற்்ான உண்வம�ான செலவு உங்ளிடமிருந்து அ்றவிடப்படும்.

ஒன்ாறிய�ாவின மி்வும் ்வ�துமுதிரந்யதார பி்ாந்தி� திடடங்ள 
(ஆரஜிபி்ள) - (Regional Geriatric Programs (RGPs) of Ontario) றீஜெனல 
ஜீறி�ாற்றிக பய்றாக்றாம்ஸ் (ஆரஜிபிஸ்)

்பலத்ப்படடதும் சிக்லானதும் ஆன யதவ்வ்ளுடன சு்வீனம் மற்றும் உடல ஆற்்றல குவ்ற்பாடு 
ச்ாண்ட மி் ்வ�து முதிரந்யதாருககு சிகிச்வெ செய்து உத்வ வியெடத்து்வம் ்வாய்ந்த மி்வும் ்வ�து 
முதிரந்யதார யெவ்வ்வ்ள ஆரஜிபி்ள ்வழஙகுகின்றன. முதனவம�ான ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகும் 
வ்வத்தி�ர்ள, ெமூ் ஆய்ாககி� சதாழிலநிபுணர்ள மற்றும் ஏவனய�ாருடன ஒனறிவணந்து 
செ�ல்படும் இத்திடடங்ள மி்ப ்பலவீனமான மற்றும் ்பாதிபபுககுள்ளாகும் அ்பா�ம் கூடி� 
முதி�்வர்்ளது யதவ்வ்வ்ளப பூரத்தி செய்� மு�ற்சிககின்றன. யெவ்வ்ள ்பற்றி� த்்வலுககு பின்வரும் 
சதாடரபுத் த்்வவலப ்பாருங்ள.

• மி்வும் ்வ�து முதிரந்யதார பி்ாந்தி� திடடங்ள - Regional Geriatric Programs of Ontario: www.rgps.
on.ca

• ச்ாய்றானய்ா ஆரஜிபி - RGP of Toronto: 416-480-6026, www.rgp.toronto.on.ca

http://www.rgps.on.ca
http://www.rgps.on.ca
http://www.rgp.toronto.on.ca
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• மி்முதிய�ாருக்ான வியெடத்து்வமான யெவ்வ்ள (சதனகிழககு ஒன்ாறிய�ா) - Specialized 
Geriatrics Services (South East Ontario): www.sagelink.ca

• கிழககு ஒன்ாறி� ஆரஜிபி (ஒற்்றா்வா) - RGP of Eastern Ontario (Ottawa): 613-761-4458, www.rgpeo.
com

• மத்தி� ஆரஜிபி (�மில்ன) - RGP Central (Hamilton): 905-777-3837 (இவணபபு 12436), www.rgpc.
ca

• மி்முதிய�ாருக்ான வியெடத்து்வமான யெவ்வ்ள (சதனயமற்கு ஒன்ாறிய�ா) Specialized 
Geriatrics Services (South West Ontario): 519-685-4000 (extension 44028), www.sjhc.london.on.ca/
specializedgeriatrics

மன நலமும் முவ்ற�ற்்ற ்பழக்ங்ளுககு அடிவம�ாதலும் (Mental 
Health and Addictions) – சமன்ல ச�லத் அனட அடிக்ஷனஸ்
வியெட மி்வும் முதிய�ார மனநலஆய்ாககி� ச்வளிக்்ளத் திடடங்ள (Specialized 
Geriatric Mental Health Outreach Programs)-ஸ்ச்பஷவலஸ்ட ஜீரி�ாற்றிக சமன்ல 
ச�லத் அவுடறீச் பச்றாக்ாம்

மதிபபீடு, ்ருத்தறியும் ெந்திபபு, சிகிச்வெ மற்றும் ்லவிவ� ்பா்தூ்மான மன யநாய் உள்ள 
முதிய�ாருககும் அ்வர்்ளது குடும்்பத்தினருககும் யெவ்வ ்வழஙகுனர்ளுககும் இந்தத் திடடங்ள 
்வழஙகுகின்றன. அயந்மான ய்வவ்ள்ளில, மனயநாய் ச்ாண்ட முதி�்வர்ள அலலது அ்வர்்ளது 
குடும்்பங்ள இந்தச் யெவ்வ்வ்ள யந்டி�ா் அணுகிப ச்ப்றமுடியும் அலலது அ்வர்ள குடும்்ப 
வ்வத்தி�ர மூலம் அ்வற்றிற்குச் சி்பாரிசு செய்�ப்பட முடியும். உங்ள ்பகுதியிலுள்ள ஒரு திடடம் ்பற்றி 
அறி� உங்ள குடும்்ப வ்வத்தி�ருடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

வ்வத்தி�ொவலயிலுள்ள உள யநா�ா்ளர மற்றும் ச்வளி யநா�ா்ளர யெவ்வ்ள (Inpatient 
and Outpatient Services at Hospitals)-இனய்பஷனற் அனட அவுட ய்பஷனற் யெரவிேஸ் 
அற் ச�ாஸ்பி்லஸ்

மா்ாணம் பூ்ா்வும் உள்ள அயந்மான ச்பாது வ்வத்தி�ொவல்ளில மன யநாய் உள்ள்வர்ளுககு 
திடீர, குறுகி� ்ால சிகிச்வெ ்வழஙகு்வதற்ச்ன உளயநா�ா்ளர மனயநாய் மருத்து்வக ்டடில ்வெதி்ள 
உள்ளன. ்பல மா்ாண மனயநாய் மருத்து்வமற்றும் வியெட மனயநாய் மருத்து்வவ்வத்தி�ொவல்ளில 
்பா்தூ்மான மனயநாய் ச்ாண்டு கூடி� ்ாலம் வ்வத்தி�ொவலயில இருககும் யதவ்வ ச்ாண்ட 
முதிய�ாருககுச் சிகிச்வெ ்வழஙகும் உள யநா�ா்ளர ்டடில ்வெதி்ள உள்ளன. அயந்மான இந்த 
இடங்ளில ்ப்லயந் சிகிச்வெத் திடடங்ள மற்றும் ச்வளியநா�ா்ளர சிகிச்வெ நிவல�ங்ள உட்பட 
ச்வளியநா�ா்ளர மனயநாய் மருத்து்வத் திடடங்ளும் மன யநாய் ச்ாண்ட முதிய�ாருககு உள்ளன.

மனயநாய் மருத்து்வம் ொரந்த அ்வெ்நிவல ஏற்்படடால, உங்ளுககு மி் அருகிலுள்ள 
வ்வத்தி�ொவலயின அ்வெ்நிவலப பிரிவிவுடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள அலலது அஙகு செலலுங்ள.

முதிய�ாருக்ான, வ்வத்தி�ொவல அடிப்பவடயில அவமந்த, மனயநாய் மருத்து்வ யெவ்வ்ள 
கிவடக்ப ச்ப்ற உங்ள குடும்்ப வ்வத்தி�ருடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

சில ெமூ் ்ப்ாமரிபபு அணு்ல நிவல�ங்ள (Community Care Access Centres) முதிய�ாருக்ான மன 
நல யெவ்வ்வ்ளயும் ்வழங்க கூடும்.

Community Care Access Centre - ச்ாம்யுனிற்றி ச்�ர அகெஸ் சென்ர  
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

http://www.sagelink.ca
http://www.rgpeo.com
http://www.rgpeo.com
http://www.rgpc.ca
http://www.rgpc.ca
http://www.sjhc.london.on.ca/specializedgeriatrics
http://www.sjhc.london.on.ca/specializedgeriatrics


-40-

அடிக்ஷன மற்றும் மனநலத்திற்்ான நிவல�ம் (்ம்எச்)- Centre for Addiction and Mental 
Health (CAMH) - செனடர ஃய்பார அடிக்ஷன அனட சமன்ல ச�லத் (சிஏஎம்எச்)

்ம்எச் (CAMH) என்பது பூ்ணமான, அணுகிப ச்ப்றககூடி� ்ப்ாமரிபவ்ப அடிக்ஷன (addiction) 
அதா்வது முவ்ற�ற்்ற ்பழக்த்துககு அடிவம�ாதல அலலது மனயநா�ால ்வருந்து்ப்வர்ளுககு 
்வழஙகும் ்னடாவின தவலவம�ான அடிக்ஷன மற்றும் மனநல நிறு்வனமாகும். ்ம்எச் இனது மி்வும் 
முதிய�ாருக்ான மனநலத்திடடம், மனநலம் அலலது அடிக்ஷன (அலலது இ்ண்டினாலும்) பி்ச்சிவன 
ச்ாண்ட 65 அலலது அதற்கும் யமற்்படட ்வ�தினருககு சிகிச்வெச் யெவ்வ்ள, ஆத்வு மற்றும் 
சதாடரந்து ்பாரவ்வயிடும் யெவ்வ ஆகி�்வற்வ்ற ்வழஙகுகின்றது. சதாடரபுவட� நிறு்வனங்ள, 
திடடங்ள, யெவ்வ்ள ்பற்றி� த்்வவலயும் இத்திடடம் ்வழஙகுகின்றது. மனநல அலலது அடிக்ஷன 
பி்ச்சிவன ச்ாண்ட 60-64 ்வ�துவட�்வர்ள தனிமனித நிவலவமயின (ய்ஸ் வ்ப ய்ஸ்) 
அடிப்பவடயில ்ருத்தில ச்ாள்ளப்படு்வார்ள.

Geriatric Mental Health Program Central Intake Office ஜீரி�ாற்றிக சமன்ல ச�லத் பய்றாக்ாம் சென்ல 
இனய்க ஒஃபபீஸ்  
416-535-8501 (ext. 2875) 
www.camh.net  

்யனடி� மனநல அவமபபு (சிஎம்எச்ஏ) - Canadian Mental Health Association (CMHA), 
Ontario ்யனடி�ன சமன்ல ச�லத் அயொஷிய�ஷன (சிஎம்எச்ஏ) ஒன்ாறிய�ா

சிஎம்எச்ஏ (CMHA) ஒன்ாறிய�ா என்பது மனயநாயுடன ்வாழ்்ப்வர மற்றும் அ்வர்ள குடும்்பங்ளுக்ான 
யெவ்வ்ள மற்றும் ஆத்விவன முனயனற்று்வதற்கு உறுதிபூண்டுள்ள ஒரு இலா்பயநாக்ற்்ற, 
நனச்ாவட அவமப்பாகும். ஒன்ாறிய�ா எங்ணும் அவமந்துள்ள 32 கிவ்ள்ளில ெமூ் மனநல 
யெவ்வ்வ்ள இந்த அவமபபு ்வழஙகு்வதுடன எலலா ஒன்ாறிய�ா ்வாசி்ளுககுமான மன நலத்வத 
ஊககுவிககும் ச்பாதுென ச்ாளவ் அறிவுவ்வ�யும் விருத்தி செய்கின்றது.

1-800-875-6213 
www.ontario.cmha.ca

ConnexOntario - ச்சனகஸ்ஒன்ாறிய�ா

ச்சனகஸ்ஒன்ாறிய�ா மது்பானம், ய்பாவதமருந்து, மனயநாய் அலலது சூதாடடம் ய்பான்ற்வற்றுடன 
பி்ச்சிவன்ள ச்ாண்டுள்ள்வர்ளுககு இல்வெ, அந்த்ங்ம் ய்பணி� ஆய்ாககி� யெவ்வத் த்்வவல 
்வழஙகும் மூனறு சதாவலய்பசி உதவி இவணபபு்வ்ள இ�ககுகின்றது. சதாவலய்பசி உதவி 
இவணபபு்ள ஒரு நாளில 24 மணியந்மும் ்வா்த்தில ஏழு நாட்ளும் கிவடககின்றன. 

ய்பாவத்வஸ்து மற்றும் மது்பான உதவி இவணபபு (Drug and Alcohol Helpline) ட்றக அனட அல்ய்ால 
ச�லபவலன 
1-800-565-8603 
www.drugandalcoholhelpline.ca

மனநல உதவி இவணபபு (Mental Health Helpline) சமன்ல ச�லத் ச�லபவலன 
1-866-531-2600 
www.mentalhealthhelpline.ca

ஒன்ாறிய�ா பி்ச்சிவன�ான சூதாடட உதவி இவணபபு (Ontario Problem Gambling Helpline) 
ஒன்ாறிய�ா பச்றாப்ளம் ்ம்ளிங ச�லபவலன 
1-888-230-3505 
www.opgh.on.ca

http://www.camh.net
http://www.ontario.cmha.ca
http://www.drugandalcoholhelpline.ca
http://www.drugandalcoholhelpline.ca
http://www.mentalhealthhelpline.ca
http://www.opgh.on.ca
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புவ்பிடித்தவல நிறுத்துதல (Smoking Cessation) - ஸ்யமாககிங செயெஷன

புவ்யிவல ்பா்வவன மற்றும் இ்ண்டாம்வர புவ்ககு உள்ளாகுதல ஆகி�ன நீண்ட ்ால யநாய்்ள 
உரு்வாகி யமாெமாதல, அவெயுந் தனவம மடடுப்படுதல மற்றும் உடற்ச்றாழிற்்பாடு குவ்ற்வவடதல 
என்ப்வற்றுடன சதாடரபுவட�ன ஆகும். புவ்பிடித்தவலக வ்விடு்வது உங்ள ்வாழ்கவ்யின 
த்த்வத யமம்்படுத்து்வதுடன நீங்ள சு்வீனமுறும் ஆ்பத்து மற்றும் இ்றப்பது என்ப்வற்வ்றயும் 
குவ்றககும். ஆயலாெவன ச்பறுதல என்பது புவ்பபிடிப்ப்வர அதவன நிறுத்தும் ொத்தி�த்வதப 
ச்பரும்ளவில அதி்ரிககும் நிரூபிக்ப்படட ஒரு குறுககீடடு உத்தி முவ்ற�ாகும். 

Smokers’ Helpline ஸ்யமாக்ரஸ் ச�லப வலன  
1-877-513-5333 
www.smokershelpline.ca 

ஒன்ாறிய�ா மருந்து நலன திடடம் 65 அலலது அதற்கும் யமற்்படட ்வ�தின்ான ஒன்ாறிய�ா 
்வாசி்ளுககு மருத்து்வர எழுதும் புவ்பிடித்தவல நிறுத்து்வதற்்ான மருந்து்ளுககுப ்பணமளித்தல 
மற்றும் ெமூ் மருந்தா்ளர்ள தரும் புவ்த்தவல நிறுத்து்வதற்்ான ஆயலாெவன்வ்ள இல்வெமா் 
கிவடக்ச் செய்தல உட்பட புவ்பிடித்தவல நிறுத்து்வதற்்ான ஆத்வு்வ்ள ்வழஙகுகின்றது. 

ServiceOntario யெரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-866-532-3161  
TTY: 1-800-387-5559

விழுவ்வ�த் தடுத்தல (Falls Prevention) – ஃய்பாலஸ் பறிச்வனஷன
முதி�்வர்ளிவடய� ்ா�முறு்வதற்்ான முககி� ்ா்ணமா் விழுவ்்ள ்ாணப்படு்வதுடன 
இ்வற்றில ்பாதி�்ளவு வீடடியலய� நி்ழ்கின்றது. ஒவச்வாரு ்வருடமும் மூனறிலாரு ்பகுதி 
முதிய�ார்ள விழுகின்றனர இதனால தமது ஆய்ாககி�ம், சுதந்தி்ம் மற்றும் ்வாழ்கவ்த் த்த்தில 
்பா்தூ்மான ்பாதிபபு்வ்ளயும் அ்வர்ள அனு்பவிககின்றனர. அதிரஷ்ட்வெமா்ப ்பல விழுவ்்ள 
தடுக்ப்படககூடி�வ்வ ஆகும். 

நீங்ள விழும் அ்பா�த்வதப பின்வரும் ஆயலாெவனக குறிபபு்வ்ளப பின்பற்றிக குவ்றத்துக 
ச்ாளளுங்ள:

• ஒழுங்ா் உடலபபி�ாெம் செய்யுங்ள. 65 அலலது அதற்கும் அதி்மா் ்வ�தினர ஒரு ்வா்த்திற்குக 
குவ்றந்தது 150 நிமிடங்ள ஓ்்ள்வான அலலது ய்வ்மான சு்வாெ உடலபபி�ாெத்திவனப பூரத்தி 
செய்� ய்வண்டும். சதாடரச்சி�ான 10 நிமிடம் அலலது அதற்கும் அதி்மான யந்அ்ளவு்ளில 
இதவன நிவ்றய்வற்்றலாம். நீங்ள குவ்றந்த்ள்வான அவெவுத் தனவம ச்ாண்ட ஒரு்வ்ா் இருபபின 
உடற்்பயிற்சி உங்ள ெமநிவலவ� யமம்்படுத்து்வதுடன விழுவ்்வ்ளயும் தடுககின்றது. இ்ப்பர 
அடிப்பா்ம், ்பதி்வான குதி, ஒழுங்ா்ப பிடித்துகச்ாளளும் ்படடி்ள அலலது ஒடடிகச்ாளளும் 
்படடி்ள (்வலகய்றாக்ள) உட்பட ெரி�ா்ப ச்பாருந்தும் ்பாதணி்வ்ள நீங்ள ச்ாண்டிருப்பவத 
உறுதிப்படுத்துங்ள.

• எலும்பு அடரத்தி - ய்பான சடனசிற்ரி என்ற ்பரியொதவன ஒனறிவனச் செய்யுங்ள. 
ஒஸ்ரிய�ாய்பாய்றாசிஸ் எனனும் எலும்புதுவ்ள�ாதல யநாய் எலும்பு்வ்ள 
உவடயுந்தனவம�ன்வாககி விழும் ய்பாது முறியுந்தனவமவ�யும் அதி்ரிககும். ்வ�து 
கூடி�்வர்ளின குவ்றந்தது 80 ெதவீதமான எலும்பு முறிவு்ள ஒஸ்ரிய�ாச்பாய்றாசிஸ் 
ெம்்பந்தப்படடதா் உள்ளது. ்வ�துகூடி� ச்பண்்ள இந்யநாய் ஏற்்படு்வதற்குஅதி் ஆ்பத்து 
ச்ாண்ட்வர்்ளாய் உள்ளனர. உங்்ளது ஆ்பத்திவனத் தீரமானிக் உங்ள வ்வத்தி�ரிடம் எலும்பு 
அடரத்தி ்பரியொதவனவ�க ய்ளுங்ள.

http://www.smokershelpline.ca
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• உங்ள மருந்து்வ்ளத் சதரிந்து ச்ாளளுங்ள. நானகு அலலது அதற்கு யமற்்படட மருந்து்ள 
எடுப்பது நீங்ள விழும் ொத்தி�ககூவ்ற அதி்ரிககின்றது. மருந்து்வ்ள நீங்ள ஏன எடுககினறீர்ள, 
(யொரவு அலலது தவலச்சுற்்றல ய்பான்ற) எனன ்பக்விவ்ளவு்வ்ள அவ்வ ச்ாண்டிருககும் மற்றும் 
ய்வறு மாற்றுமுவ்ற்ள இருககுமா என அறி� நீங்ள எடுககும் எலலா மருந்து்வ்ளப ்பற்றியும் 
உங்ள வ்வத்தி�ருடன ்வதயுங்ள.

• வீடடில அ்பா�ங்வ்ளக குவ்றயுங்ள. தவ்யிலுள்ள த்ளர்வான ்ம்்ப்ளங்ள மற்றும் ்யிறு்ள, 
்படி்வ்ள மவ்றககும் ச்பாருட்ள மற்றும் குவ்றந்த ச்வளிச்ெம் ய்பான்ற்வற்வ்ற இவ்வ 
உள்ளடககும். வ்பபிடிச் ெடடங்ள அலலது உ�ரத்தப்படட ்ழி்வவ்ற ஆெனங்ள ய்பான்ற உதவிச் 
ொதனங்வ்ளப ச்பாருத்திக ச்ாள்வது ்பற்றியும் ்ருத்தில ச்ாளளுங்ள.

Osteoporosis Canada-ஒஸ்ரிய�ாய்பாய்றாசிஸ் ்னடா  
1-800-463-6842 
www.osteoporosis.ca

ஒன்ாறிய�ா முதிய�ார செ�ல்த்திலிருந்து விழுவ்வ�த் தடுககும் ்வழி்ாடடி (A Guide to Preventing 
Falls) மற்றும் நீங்ள விழுந்தால எனன செய்� ய்வண்டும் (What To Do If You Fall) ஆகி�ன உட்பட 
சதாடரபுவட� ச்வளியீடு்வ்ளப ச்ப்ற:

ServiceOntario Publications செரவிஸ்ஒன்ாறிய�ா ப்பளிய்ஷனஸ் 
1-800-668-9938 
TTY: 1-800-268-7095 
www.publications.serviceontario.ca

்னடா ச்பாது ென ஆய்ாககி� மு்்வர நிவல�த்திலிருந்து ்பாது்ாப்பா் ்வாழும் ்வழி்ாடடி (Safe Living 
Guide), விழுதவல நீங்ள தடுக்லாம், (You Can Prevent Falls!), வீடடில ்படி உ்பய�ா்ப ்பாதுபபிற்கு 12 
்படி்ள (12 Steps to Stair Safety at Home) மற்றும் நீங்ள விழுந்தால அலலது ஒரு்வர விழு்வவத நீங்ள 
்பாரத்தால எனன செய்�ய்வண்டும் என உங்ளுககுத் சதரியுமா?(If You Fall or Witness a Fall, Do You 
Know What To Do?) உட்பட சதாடரபுவட� ச்வளியீடு்வ்ளப ச்ப்ற:

Public Health Agency of Canada ்பபளிக ச�லத் ஏசஜெனசி ஒஃப ்னடா 
Division of Aging and Seniors டிவிஷன ஒஃப ஏஜிங அனட சீனி�ரஸ் 
1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 
www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines

ெத்துணவு (Nutrition) - நியூற்றிஷன
ெரி�ா் உண்வருந்து் ஒன்ாறிய�ா (EatRight Ontario) - ஈற்வ்ட ஒன்ாறிய�ா

உங்ள ்வாழ்கவ்த் த்த்திவன முனயனற்்றககூடி� இல்வெ ஆயலாெவன ்வழங்க கூடி� 
்பதிவு செய்�ப்படட ஒரு ெத்துணவி�லா்ளருடன உங்வ்ள இந்தத் திடடம் சதாடரபு்படுத்தும். 
ஆய்ாககி�மான உணவுண்ணும் ்பழக்ங்வ்ள விருத்தி செய்� ஆத்்வளிககும் யமலதி் 
மூல்வ்ளங்வ்ளப ச்பற்றுக ச்ாள்ள ஈற்வ்ட ஒன்ாறிய�ா இவண�த்த்ளத்திற்குச் செலலுங்ள. 
இதில ‘ந்யுற்றி ஈஸ்கிறின என்ற இவண� அடிப்பவடயிலான முதிய�ாருகச்ன உரு்வாக்ப்படட 
சதாடர்பாடல ச்ாண்ட ஊடடச்ெத்து ஆத்வு ்ருவி உள்ளடக்ப்படடுள்ளது.

1-877-510-510-2 
www.eatrightontario.ca

http://www.osteoporosis.ca
http://www.publications.serviceontario.ca
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines
http://www.eatrightontario.ca
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்னடாவின உணவு ்வழி்ாடடியுடன நன்றா் உண்வருந்துதல (Eating Well with Canada’s 
Food Guide) - ஈற்றிங ச்வல வித் ்னடாஸ் ஃபூட ்யிட

்பல ஆண்டு்்ளா் உறுதியுடனும் ஆய்ாககி�த்துடனும் ்வாழத் யதவ்வ�ான ஊடடச்ெத்து மற்றும் உடல 
செ�ற்்பாடடுச் ெமநிவல ச்ப்ற ்யனடி�ர்ளுககு இந்த ்வழி்ாடடி உதவியுள்ளது. நீங்ள விரும்பும் 
உணவு்வ்ள உங்ள ஆய்ாககி�த்திற்்ா்க வ்விடத் யதவ்வயிலவல, ஆனால நீங்ள ்பலய்வறு 
உணவு்வ்ள உண்ணுதவலயும் உண்ணும் அ்ளவிவன மிதப்படுத்து்வவதயும் இலக்ா்க ச்ாள்ள 
ய்வண்டும். நலல சதரிவு்வ்ள நீங்ள யமற்ச்ாள்ள ஈற்றிங ச்வல வித் ்னடாஸ் ஃபூட ்யிட ்வழி்ாடடி 
உத்வ முடியும். 

Publications Health Canada ்பபளிய்ஷனஸ் ச�லத் ்னடா 
1-866-225-0709 
TTY: 1-800-267-1245 
www.healthcanada.gc.ca/foodguide

்னடா உணவி�லா்ளர்ள (Dietitians of Canada) - ட�ரிஷனஸ் ஒஃப ்னடா

உணவு மற்றும் ஊடடச்ெத்து நிபுணர்ள யெரந்த இந்த அவமபபு ்யனடி�ர்ளின ஆய்ாககி�ம் 
மற்றும் நலத்துக்ா் உவழக்ச்வன உறுதிபூண்டு உள்ளது. ஆய்ாககி�மான உணவுத் சதரிவு்வ்ள 
யமற்ச்ாள்ளவும், ஊடடச்ெத்து ஆய்ாககி�த்தில ்வகிககும் ்பஙகிவனப்பற்றி யமலும் அறிந்து 
ச்ாள்ளவும் உங்ள ்பகுதியில ஒரு உணவி�லா்ளவ்க ்ண்டறி�வும் உதவும் ்பலய்வறு ்வவ்�ான 
மூல்வ்ளங்வ்ள இது த�ாரிககின்றது.

416-596-0857 
www.dietitians.ca

செவிபபுலன ்ப்ாமரிபபு ஆயலாெவனத் திடடம் (Hearing Care Counselling Program)-
ஹி�றிங ய்�ர ்வுனசெலிங பய்றாகி்ாம்

இத்திடடம் முதி�்வர்ள  (55+்வ�துவடய�ார) ெமூ்த்துடன சதாடரபுவட�்வர்்ளா், சு�ாதீனமா் 
தனனம்பிகவ்யுடன ்வாழ உதவுதற்்ா் உரு்வாக்ப்படடு உள்ளது. அ்வர்ள தமது வீடடில 
செௌ்ரி�மா் இருந்த்வாறு சதாடர்பாடல உ்ப்்ணங்ள மற்றும் பி்ற யெவ்வ்ள ்பற்றி� த்்வலிவன 
இதன மூலம் ச்ப்றமுடியும். ஆயலாெ்ர்ள வீடு்ளுககு செனறு, சதாடர்பாடல ்ருவி்ள ்பற்றி 
அறிவுவ் ்வழஙகி, செ�லமுவ்றயில செய்து ்ாடடி மற்றும் விதபபுவ்்வ்ளயும் தருகின்றனர.

்யனடி� செவிபபுலன ெங்ம் (Canadian Hearing Society)
1-877-347-3427 
TTY: 1 877 216 7310 
www.chs.ca

மருத்து்வ எச்ெரிகவ், ்பாது்ாப்பா் வீடு திரும்புதல (MedicAlert® Safely 
Home® ) - சமடிக்லரட - யெவலி ய�ாம்

அலவெமரஸ் யநாய் அலலது அது சதாடர்பான முதுவம ம்றதி (dementia) ச்ாண்ட ஒரு ந்பர அயந்மா் 
எச்ெரிகவ் ஏதுமினறி இடந்சதரி�ாது அவலந்து திரியும், மற்றும் சதாவலந்து ய்பாகும், தனவம 
உவட�்வ்ா் இருப்பார. இவ்வா்றான ந்பர்ளுககு உதவு மு்மா் அலவெமரஸ் ெவ்பயும் ்யனடி� 
சமடிக்லரட நிறு்வனமும் ஒருஙகு யெரந்து யெவலி ய�ாம் மற்றும் சமடிக்லரட யெவ்வ்ளினது 
சி்றப்பான அம்ெங்வ்ள இவணத்து யெவலி ய�ாம் திடடத்வத முனயனற்றியுள்ளன. இடந்சதரி�ாமல 
அவலயும் ஒரு ந்பவ் ய்பாலிோரும் அ்வெ்நிவல ்பதிலிறுப்பா்ளர்ளும் விவ்வில அவட�ா்ளம் 

http://www.healthcanada.gc.ca/foodguide
http://www.dietitians.ca


-44-

்ண்டுச்ாள்ள உதவும் எழுத்திவனச் செதுககி� ஓர அவட�ா்ளக வ்�ணிவ� ஒரு ்டடணம் செலுத்தி 
அங்த்தினர ச்பற்றுக ச்ாள்வர.

1-855-581-3794 
www.alzheimer.ca (>Living with dementia > Safety > MedicAlert® Safely Home®)

உங்ள ்வழிவ�க ்ண்டறிதல (Finding Your Way) - ஃவ்பனடிங யு்வர 
ய்வ

ஒன்ாறிய�ா அலவெமரஸ் ெவ்ப உளளூர ெமூ்ங்ளுடன இவணந்து ம்றதி உள்ள, இடந்சதரி�ாது 
சதாவலந்து ய்பாய்விடககூடி�்வர்ளுககு உத்வவும், ்ப்ாமரிப்பா்ளர்ள மற்றும் ெமூ்ங்ளுககும் 
ஆத்்வளிககும் மு்மா்வும் உரு்வாககியுள்ளயத ஃவ்பனடிங யு்வர ய்வ திடடம் ஆகும். டிசமனஷி�ா 
எனப்படும் முதுவம ம்றதி ச்ாண்ட்வர்ளுககு இடம்சதரி�ாமல அவலந்து திரிதல மற்றும் 
சதாவலந்து ய்பாதலில உள்ள ஆ்பத்துக்ள ்பற்றி� விழிபபுணரவிவன இத்திடடம் ஏற்்படுத்தும். இந்த 
ஆ்பத்துக்வ்ளக வ்�ா்ளககூடி� நவடமுவ்றச் ொத்தி�மான அறிவுவ்்வ்ளயும் இத்திடடம் ்வழஙகி, 
சதாவலந்து ய்பாகும் ெம்்ப்வம் நவடச்பற்்றால மி்த் திருத்தமான முவ்றயில அதவன எவ்வாறு 
வ்�ா்ளலாம் என்பவதயும் கூறும். 

Finding Your Way ஃவ்பனடிங யு்வர ய்வ 
www.findingyourwayontario.ca

Alzheimer Society of Ontario அலவெமரஸ் சொெயிற்றி ஒஃப ஒன்ாறிய�ா 
1-800-879-4226 
www.alzheimerontario.org

2-1-1 
www.211ontario.ca

ெமூ் ஆத்வு யெவ்வ்ள (Community Support Services)- ச்ாம்யூனிற்றி 
ெபய்பாரட யெரவிேஸ்

ெமூ் ஆத்வு யெவ்வ்ள நீங்ள வீடடில ்வாழும் ய்பாது உங்ள ்பாது்ாபபிவனயும் சுதந்தி்த்திவனயும் 
நீங்ள ய்பணு்வதற்கு உத்வ முடியும். உங்ள வீடடியலய� அலலது உங்ள ெமூ்த்தில ஒரு 
குழு்வாயிருககும் சூழலில யெவ்வ்ள ்வழங்ப்படுகின்றன. உங்ள ்பகுதியில ்பலய்வறு ்வவ்�ான 
ெமூ் ஆத்வுச் யெவ்வ்ள கிவடக்ப ச்ப்றககூடும். இந்த யெவ்வ்வ்ள ்வழஙகு்வதற்ச்ன அ்சு 
நிதிஉதவி ்வழஙகும் நிறு்வனங்ள இலா்ப யநாக்ற்்றவ்வ�ாகும். சில பி்த்திய�் இலா்பம் ச்பறும் 
நிறு்வனங்ள இயதமாதிரி�ான யெவ்வ்வ்ள ஒரு ்டடணத்வதப ச்பற்றுக ச்ாண்டு ்வழங்க கூடும். 

பின்வரும் ெமூ் ஆத்வு யெவ்வ்ள ்பற்றி� த்்வலுககு சதாடரபு ச்ாளளுங்ள: 

Community Care Access Centre - ்ம்யூனிற்றி ச்�ர அகேஸ் சென்ர 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

்வ�து்வந்யதாருக்ான ்ப்ல யந் திடடங்ள (Adult Day Programs)- அடலற் யட 
பய்றாக்றாம்ஸ்

்ப்ாமரிபபும் ஆத்வும் யதவ்வப்படும் ்வ�து்வந்யதாருககு குழுக்்ளாயிருககும் சூழலில 
்டடவமக்ப்படடதும் யமற்்பாரவ்வ ச்ாண்டதுமான செ�ற்்பாடு்வ்ள இந்தத் திடடம் 
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்வழஙகுகின்றது. திடடமிடப்படட ச்பாழுதுய்பாககு மற்றும் உடல செ�ற்்பாடு்ள, உணவு்ள, 
நி்ழ்ச்சித்திடடத்திற்கு செனறு ்வ்ப ய்பாககு்வ்த்து மற்றும் சில தனிப்படட ்ப்ாமரிபபு என்ப்வற்வ்ற 
்வழக்மா் இத்திடடங்ள உள்ளடககும். ்டடணக குவ்றபபு ்வெதி்ள இருக்ககூடும் எனினும் உணவு 
மற்றும் ய்பாககு்வ்த்து செலவினங்வ்ள ஈடுசெய்� ஒரு ்பா்வவன�ா்ளர ்டடணம் இருக்க கூடும்.

்ப்ாமரிப்பா்ளர ஆதா் உதவிச் யெவ்வ்ள (Caregiver Support Services) - ச்�ரகி்வர 
ேபய்பாட யெவிேஸ்

அயந்மா் ஒரு குடும்்ப அங்த்த்வ்ா் இருககும் ஒரு ்வழவம�ான ்ப்ாமரிப்பா்ளர சிறு ஓய்விவனப 
ச்பறு்வதற்கும் அலலது தமகச்ன சில அலு்வல்வ்ளச் செய்்வதற்கும் உதவு்வதற்குப ்பலய்வறு ்வழி்ள 
உள்ளன. இந்தச் யெவ்வ்ள இவடயந் ஓய்வு (ச்ஸ்வ்பற் ச்�ர) யெவ்வ்ள என அவழக்ப்படடு 
இரு்வழி்ளில ்வழங்ப்படலாம்: வீடடிலிருககும் ஓய்வு (இன-ய�ம் ச்ஸ்வ்பற்) மற்றும் 
குறுகி�்ாலம் தஙகுமிட ஓய்வு (யஷாரட ஸ்ய் ச்ஸ்வ்பற்)

்வாடிகவ்�ா்ளர குறுககீடு மற்றும் உதவிச் யெவ்வ்ள (Client Intervention and Assistance 
Services) - கவ்ள�னற் இன்ச்வனஷன அனட அசிஸ்்னஸ் யெரவிேஸ்

தினெரி ்வாழ்கவ்யுடன சதாடர்பான செ�ற்்பாடு்்ளான நலல ஊடடச்ெத்திவனப ய்பணுதல, 
வீடடிவனப ்ப்ாமரித்தல, யெவ்வ்வ்ளக ்ண்டறிதல, ்படி்வங்வ்ளப பூரத்தி செய்தல ய்பான்ற்வற்றிற்கு 
உதவி யதவ்வப்படும் தனிந்பர்ளுககு இந்தச் யெவ்வ ஆத்வு ்வழஙகுகின்றது. 

அ்வெ்நிவல ்பதிலிறுபபு யெவ்வ (Emergency Response Service)- எம்யமரஜெனசி 
ச்ஸ்ய்பானஸ் யெரவிஸ் 

இந்தச் யெவ்வவ�ப ச்ப்ற, எலலா யந்மும் நீங்ள ஒரு அ்வெ்நிவல ்பதிலிறுபபுச் யெவ்வ வம�த்துடன 
சதாடரபிலிருககும் மு்மா் மினொதனம் ஒனறிவன உங்ள வீடடில ச்பாருத்திக ச்ாள்ள 
ய்வண்டியுள்ளது. எலலா ய்வவ்ள்ளிலும் இலகு்வா்ப ச்ப்றத்தக்தா் இருக் அயந்மா் இந்தச் 
ொதனம் தனிந்பரின ்ழுத்தில அணி�ப்படடு இருககும். 

்பாத ்ப்ாமரிபபுச் யெவ்வ்ள (Foot Care Services) – ஃபுட யெரவிேஸ்

இந்தச் யெவ்வ்ள ்பயிற்சி ச்பற்்ற அலு்வலர்்ளால ்வழங்ப்படுகின்றன. இ்வர்ள உங்ள ்ாலவி்ல 
ந்ங்வ்ள ச்வடடிவிடுதல, உங்ள ்ால்ளின நிவலவமவ�ப ்பரிசீலித்தல அத்துடன/அலலது 
குளிப்பாடடுதல மற்றும் உடலபிடித்து விடும் சிகிச்வெ மூலம் உதவி புரி்வார்ள. உங்ள யதவ்வவ�ப 
ச்பாறுத்தும் உங்ள ெமூ்த்தில கிவடக்பச்பறும் ்பாத யெவ்வ்ளின அ்ளவிவனப ச்பாறுத்தும் 
இச்யெவ்வ்ள கிவடககும். ்பா்வவன�ா்ளர ்டடணம் ஒனறும் இருக்லாம்.

நடபுடன கூடி� ்வருவ்த்ல யெவ்வ்ள (Friendly Visiting Services) – ஃச்ப்ண்டலி 
விசிரிஙஸ் யெரவிேஸ்

தனிவமப்படுத்தப்படடுள்ள ஒரு முதி�்வருககு இந்த யெவ்வ ஒரு தனனார்வத் சதாண்டரின ஒழுங்ான 
்வருவ்்வ்ள ்வழஙகுகின்றது. ்வழவம�ா் உங்ள வீடடிற்ய் ்வருவ்்ள இருககும். ஆனால இந்த 
தனனார்வத் சதாண்டர சிறி� ய்வவல்வ்ள ச்வளிய� செனறு செய்� உத்வவும் முடியும் அலலது நீங்ள 
்வடககு அலலது ்வஙகிககுச் செலலும் ய்பாது அலலது ஏவன� செ�ற்்பாடு்ளின ய்பாது உங்ளுடன 
கூட இருக்வும் முடியும்.
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வீடடு ய்வவலக்ான சி்பாரிசு யெவ்வ்ள (Home Help Referral Services)-ய�ாம் ச�லப 
ச்றஃ்ப்றல யெரவிேஸ்

இந்தச் யெவ்வ்ள, வீடடு ய்வவலககு உதவி யதவ்வப்படும் ஒரு ந்பருககு ஒரு குறிபபிடட யெவ்வவ� 
்வழஙகு்ப்வவ் சி்பாரிசு செய்கின்றன. ஒரு ்பா்வவன�ா்ளர ்டடணம் இருக்ககூடும். 

வீடடிவனப ய்பணுதல மற்றும் திருத்த ய்வவலச் யெவ்வ்ள (Home Maintenance and 
Repair Services) – ய�ாம் சமயின்னனஸ் அனட றிபச்ப�ர யெரவிேஸ்

வீடடின முன பின நிலப்பகுதி்வ்ளப ய்பணுதல, ்பனிப்படிவு்வ்ள அ்ற்றுதல, �னனல்வ்ளக 
்ழுவுதல அலலது ஒரு தடவ்வ�ான திருத்த ய்வவல்ள ய்பான்ற ்பா்மான வீடடுப ய்பணல 
ய்வவல்வ்ளச் சில மு்்வர நிவல�ங்ள ஒழுஙகுசெய்து த் முடியும். நீங்ள ்பலவீனமுவட�்வ்ா் 
அலலது உடல இ�லாவம உள்ள்வ்ா் இருபபின ஒரு மு்்வர நிவல�ம் இந்த யெவ்வ ஒழுஙகு்வ்ளச் 
உங்ளுககுச் செய்து த்ககூடும். ஆனால ்வழவம�ா் ்பா்வவன�ா்ளய் ்பணிபுரி்ப்வருககு அலலது அந்த 
நிறு்வனத்திற்கு யந்டி�ா் ்டடணத்வத ்வழஙகு்வார. 

உணவுச் யெவ்வ்ள (Meal Services)- மீல யெரவிேஸ்

உங்ள யதவ்வ்ள மற்றும் கிவடககும் யெவ்வ்ளின தனவமயிவனப ச்பாறுத்து ஊடடச்ெத்துள்ள 
உணவு உங்்ளது வீடடிற்கு விநிய�ாகிக்ப்படலாம் அலலது நீங்ள ெமூ்த்தில மற்்ற்வர்ளுடன ஒரு 
நலல உணவ்வ அனு்பவிக்வும் ஏற்்பாடு செய்�ப்படலாம். உணவு அலலது ய்பாககு்வ்த்துச் செலவிவன 
ஈடுசெய்்வதற்்ான ஒரு ்பா்வவன�ா்ளர ்டடணம் இருக்க கூடும். 

ெமூ் மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு யெவ்வ்ள (Social or Recreational Services) யொஷல ஒர 
ச்றகறிய�ஷனல யெரவிேஸ்

ெமூ் ஈடு்பாடு மற்றும் ெந்ததியினருககிவடய��ான சதாடரபிவன ஊக்ப்படுத்து்வதற்ச்ன ்ற்்றல 
மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு செ�ற்்பாடு்ள ச்ாண்ட இச்யெவ்வ்ள முதிய�ார நிவல�ங்ளில 
கிவடககின்றன. ்வ�து கூடி�்வர்ள நிவல�ங்ள என அடிக்டி கூ்றப்படும் இந்த நிவல�ங்ள 
நலல ஆய்ாககி�மான்வர்ள முதல ெமூ்த்தில சதாடரந்து சுதந்தி்மா் ்வாழ்்வதற்கு ஆத்வு 
யதவ்வப்படு்ப்வர்ள ்வவ்யிலான ்பலத்ப்படட தனிந்பர்ளுககு யெவ்வ புரிகின்றன. ்வ�து 
கூடி�்வர்ள நிவல�ங்வ்ள நடத்து்வதில இ�ககுனர ெவ்பயில யெவ்வ புரிதல, நி்ழ்ச்சிவ�த் 
திடடமிடலில அறிவுவ் ்வழங்ல மற்றும் தனனார்வத் சதாண்ட்ா் இருத்தல ய்பான்ற ்பஙகு்ளில 
முதிய�ார்ள யந்டி�ா் ஈடு்படுகின்றனர.

ய்பாககு்வ்த்து யெவ்வ்ள (Transportation Services) – ட்றானஸ்ய்பாரய்ஷன யெரவிேஸ்

உங்ளுககு ஏற்்னய்வ கிவடககும் ய்பாககு்வ்த்து சதரிவு்வ்ள நீங்ள ்ப�ன்படுத்த முடி�ாத 
ய்வவ்ள்ளில அலலது ச்ாஞ்ெம் உதவி யதவ்வப்படும் ய்பாது, இச்யெவ்வ்ள உங்ளுககு உத்வ 
முடியும். ஒரு தனனார்வத் சதாண்டரின ்ாரில, ஒரு ெமூ் ்வா்னம் அலலது ஒரு ்ாகஸியில உங்ள 
யதவ்வ்ள அலலது உங்ள ்பகுதியில கிவடககும் யெவ்வ்வ்ளப ச்பாறுத்து ய்பாககு்வ்த்து உங்ளுககு 
்வழங்ப்படலாம். ்டடணக குவ்றபபு மானி� ்வெதி்ள இருக்ககூடும் எனினும் இந்தச் யெவ்வயின 
செலவிவன ஈடுசெய்்வதற்கு ்பா்வவன�ா்ளர ்டடணம் ஒனறு இருககின்றது.

்பாது்ாபபு உறுதி்ள அலலது உறுதிப்படுத்தல யெவ்வ்ள (Security Checks or 
Reassurance Services) - செகயுரிற்றி ச்செகஸ் ஓர றி�ஷ்சு்வ்னஸ் யெரவிேஸ்

ஒரு சதாண்டர உங்ளுககு ஒழுங்ான முவ்றயில சதாவலய்பசி அவழபபுச் செய்து நீங்ள சநருக்டி 
நிவல அலலது உடலரீதி�ா்ப ்பாதிக்ப்படும் நிவலவமயில இலவலச�னக ்ண்்ாணிப்பவத இந்தச் 
யெவ்வ உறுதி செய்கி்றது.
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அந்திமக்ால ்ப்ாமரிபபு (Palliative Care)– ்பலிய�ற்றிவ ச்�ர

ச�ாஸ்பிஸ் ்பலிய�ற்றிவ ச்�ர என்பது துனபுறுதலிலிருந்து நி்வா்ணம் அளிப்பது மற்றும் ்வாழ்தல 
மற்றும் இ்றத்தலின த்த்வத முனயனற்றுதல என்ற தத்து்வாரத்தம் ச்ாண்ட ஒரு ்ப்ாமரிப்பாகும். 
இ்றத்தல என்ற நி்ழ்வு ொரந்த உடல, உ்ள, ெமூ், ஆனமீ் மற்றும் நவடமுவ்ற விட�ங்ளுககு மு்ம் 
ச்ாடுப்பதற்கு தனிந்பர்ளுககும் குடும்்பங்ளுககும் உத்வ இது பி்�த்தனம் செய்கின்றது. 

சிக்லான சதாடரந்த ்ப்ாமரிபபு (Complex Continuing Care) – ச்ாம்பச்ளகஸ் 
ச்ானரிநியுஇங ச்�ர

நீண்ட ்ாலப ்ப்ாமரிபபு எனவும் அவழக்ப்படும் இச்சிக்லான சதாடரந்த ்ப்ாமரிபபு மருத்து்வ 
ரீதியில சிக்லானதும் வியெடத்து்வம் ச்பற்்றதுமான யெவ்வ்வ்ள எலலா ்வ�தினருககும் 
்வழஙகுகின்றது. சிலய்வவ்ள்ளில இது நீடிக்ப்படட ்ாலப்பகுதி்ளுககும் ்வழங்ப்படுகின்றது. 
வீடு்ளில அலலது நீண்ட ்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ளில கிவடக்ாத குறிப்பான தி்றன்ள, 
சதாழிலநுட்பம் அடிப்பவடயிலான ்ப்ாமரிபபு யதவ்வப்படும் நீண்ட ்ால சு்வீனங்ள அலலது 
ஆற்்றல குவ்ற்பாடு்ள இ�லாவம உள்ள்வர்ளுககு இந்தப ்ப்ாமரிபபு வ்வத்தி�ொவல்ளில 
்வழங்ப்படுகின்றது. மருத்து்வ ்ப்ாமரிபபுககு யமலா், அவ்ற, உணவு மற்றும் ஏவன� 
அத்தி�ா்வசி� யதவ்வ்ள ்வழஙகு்வதற்்ான ய்ா-ய்பமனற் ்டடணம் அஙகு ்வாழ்்ப்வர்ளிடமிருந்து 
அ்றவிடப்படுகின்றது.

உறுபபு மற்றும் இவழ�ம் தானம் செய்்வது ்பற்றி� த்்வலுககு இந்த ்வழி்ாடடியின ்பாது்ாபபு மற்றும் 
்ா்வலநிவல (ெடட விட�ங்ள) ்பகுதிவ�த் த�வுசெய்து ்பாருங்ள.

ஆதிகுடி்வாசி முதிய�ாருக்ானது (For Aboriginal Seniors)
யதசி� ஆதிகுடி்வாசி நீரிழிவுத் திடடம் (National Aboriginal Diabetes Program) – நஷனல 
அபச்பாறிஜினல ட�பிற்றீஸ் பச்றாக்றாம்

இந்தத் திடடம் நீரிழிவு ்பற்றி� விழிபபுணரவ்வ ஏற்்படுத்து்வதுடன நீரிழிவினால 
்பாதிக்ப்படயடாருககு ்லாொ்த்திற்குப ச்பாருத்தமான திடடங்வ்ளயும் யெவ்வ்வ்ளயும் 
்வழஙகுகின்றது.

1-877-232-NADA (232-6232) 
www.nada.ca

ய்பாவதபச்பாருள மிவ்ப்பா்வவன மற்றும் சிகிச்வெ (Substance Abuse and Treatment) 
– ெபஸ்்னஸ் அபயூஸ் அனட டறீடமனற்

ஆதிகுடி்வாசி இனங்ள மற்றும் இனூயிற் ெமூ்ங்ளுககு ய்பாவதப ச்பாருள மிவ்ப்பா்வவன 
்பற்றி� சிகிச்வெத் திடடங்வ்ள ஆ்ம்பிக்வும் நடத்து்வதற்குமான நிதி உதவிவ� ச�லத் ்னடா 
்வழஙகுகின்றது. இத்திடடங்ள ய்பாவதப ச்பாருள மிவ்ப்பா்வவனயினால ்பாதிக்ப்படட 
தனிந்பர்ள மற்றும் குடும்்பங்ளுககு உதவும் ்பல யெவ்வ்வ்ள ்வழஙகுகின்றன.

Health Canada –ச�லத் ்னடா 
Treatment Centre Directory for Ontario டறீடமனற் சென்ர டி்றக்றி ஃச்பார ஒன்ாறிய�ா 
1-800-640-0642 
TTY: 1-800-267-1245 
www.hc-sc.gc.ca

http://www.nada.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/substan/ads/nnadap-pnlaada_dir-rep-eng.php#on
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ஆதிகுடி்வாசி இனங்ள மற்றும் இனனுயிற் எனய்பாருக்ான ்ாபபுறுதி ்வழங்ப்படாத 
ஆய்ாககி� நலன்ள (NIHB) ( Non-Insured Health Benefits (NIHB) for First Nations and 
Inuit) - சநான –இனசு�ரட ச�லத் ச்பனிஃபிடஸ் (எனஐஎச்பி) ஃச்பார ஃச்பரஸ்ற் 
யநஷனஸ் அனட இனனுயிற்

குறித்த ்வவ்�ான மருந்து்ள, ்பல ொரந்த ்ப்ாமரிபபு, ்ண் ்ப்ாமரிபபு, மருத்து்வ ்பா்வவனப 
ச்பாருட்ள மற்றும் ்ருவி்ள, குறுகி�–்ால சநருக்டிநிவலக குறுககீடு, மனநல ஆயலாெவன 
ச்ப்றல மற்றும் மருத்து்வ ய்பாககு்வ்த்து என்ப்வற்றிற்்ான ்ாபபிவன தவ்வமச்பறும் 
ஆதிகுடி்வாசியினருககும் இனனுயிற் ்வாசி்ளுககும் எனஐஎச்பி ்வழஙகுகின்றது.

Health Canada ச�லத் ்னடா 
1-800-640-0642 
TTY: 1-800-267-1245 

www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/nihb-ssna/index-eng.php

ஓரினப ்பாலு்றவு ொரபுப ச்பண்்ள, ஆண்்ள, இரு்பாலு்றவு மற்றும் 
்பால்டந்த உ்றவு ொரபு ச்ாண்ட முதிய�ாருக்ானது (For Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgendered (LGBT) Seniors) சலஸ்பி�ன, ய், 
வ்பசெகசு்வல மற்றும் ட்றானஸ்சஜெனயடரட (எலஜிபிரி) சீனி�ரஸ்
்வானவில ஆய்ாககி�ம் ஒன்ாறிய�ா (Rainbow Health Ontario) ச்யினய்பா ச�லத் 
ஒன்ாறிய�ா

இந்த நிறு்வனம் எலஜிபிரி ெமூ்த்தின ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நலத்வத ்லவி, ஆ்ாய்ச்சி, ச்வளிக்்ளச் 
யெவ்வ மற்றும் ச்பாதுென ச்ாளவ் எடுத்துவ்பபு என்ப்வற்றின மூலம் முனயனற்று்வதற்்ா்த் 
சதாழிற்்படுகின்றது. யமலும் எலஜிபிரி முதிய�ார்ளில ்்வனம் செலுத்தும் ்வவ் உட்படப ்பல 
்வவ்�ான ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நலம் ொரந்த விட�ங்ளில ்பயிற்சிவ�யும் ்வழஙகுகின்றது.

416-324-4100 
www.rainbowhealthontario.ca

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருக்ானது (For Veterans)

உல்பய்பார ்பவடயினர சுதந்தி் திடடம் (Veterans Independence Program)

உல்பய்பார ்பவடயினர அலு்வல்ள ்னடா (Veterans Affairs Canada) அவமபபு மூலமா் அரு்வத 
உள்ள முதி�்வர்ள மருத்து்வ, ெத்தி் சிகிச்வெ மற்றும் ்பல ொரந்த ்ப்ாமரிபபு, மருத்து்வர எழுதும் 
மருந்து்ள மற்றும் செவிபபுலன ்ண்்பாரவ்வ உதவிப ச்பாருட்ள உட்பட ்பல மருத்து்வ நலன்வ்ளப 
ச்ப்ற முடியும். யமலும், உல்பய்பார ்பவடயினர சுதந்தி் திடடம் (Veterans Independence Program) 
ய்பான்றவ்வ தவ்வம ச்பற்்ற ய்பா்ாளி்ள மற்றும் ஏவனய�ார தமது சொந்த இலலங்ள மற்றும் 
ெமூ்ங்ளில ஆய்ாககி�மா்வும் சுதந்தி்மா்வும் இருக் உதவுகின்றன.

Veterans Affairs Canada ச்வற்்ற்னஸ் அஃ்ப�ரஸ் ்னடா 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/nihb-ssna/index-eng.php
http://www.rainbowhealthontario.ca
http://www.veterans.gc.ca
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5 வீடடு்வெதி (HOUSING)
இலலத் திருத்தங்ள (Home Adaptations) -– ய�ாம் அடபய்ஷனஸ்

முடிந்த்வவ் எமது சொந்த இலலத்தில சதாடரந்து நீண்ட ்ாலம் ்வசிப்பதற்ய் எங்ளில அயந்ர 
விரும்புகிய்றாம். ஆனால ஒரு ்வாழ்கவ்க ்ாலத்தின ய்பாது இருபபிட்வெதித் யதவ்வ்ள மா்றக கூடும். 
சிலய்வவ்ள்ளில சிறி�, செல்வற்்ற மாற்்றங்ள கூட உங்ள இலலத்வதப ்பாது்ாப்பானதாககி, நீங்ள 
்வ�தாகும் ய்வவ்ள்ளில சதாடரந்தும் சுதந்தி்மா் இருக் அனுமதிக்க கூடும். உங்ள இலலத்வத 
மாற்றி�வமககும் எண்ணமிருபபின, இந்த ்னடா ஈடடுக்டன மற்றும் வீடவமபபு கூடடுத்தா்பனத்தின 
(Canada Mortgage and Housing Corporation) இவண�த்த்ள ச்வளியீடு்ள உங்ளுககு உத்வக கூடும்:

• இலலத்திருத்தங்ள மூலம் முதிய�ார்ளின சுதந்தி்த்வதப ய்பணுதல: ஒரு சு� மதிபபீடடு 
்வழி்ாடடி, ‘Maintaining Seniors’ Independence Through Home Adaptations: A Self-Assessment 
Guide’ உங்ளுக்ான மி்ச் சி்றந்த இலலத் திருத்தங்ள ்பற்றிக ்ற்்றறிந்துச்ாள்ள உதவும்.

• ்வடி்வவமபபின மூலம் அணுகுந்தனவமயுவட� வீடடு்வெதி, ‘Accessible Housing By Design’ உங்ள 
வீடவட யமலும் அணு்ககூடி�து ஆக்்வலல திருத்தய்வவல்ளில ்பல ்வவ்்வ்ளக ய்ாடிடடுக 
்ாடடுகி்றது.

• அலவேமர யநாயுடன வீடடில இருத்தல, ‘At Home with Alzheimer’s Disease’ அலவேமர யநாயுடன 
்வாழும் ஒரு்வருகய்ற்்ற ்வவ்யில இலலங்வ்ள மாற்றி�வமககும் குறிபபு்வ்ள ்வழஙகுகி்றது.

• ்படி்ளில விழு்வவதத் தடுத்தல, ‘Preventing Falls on Stairs ‘்படி்ளில விழுதல மற்றும் ்ா�மவடயும் 
அ்பா�த்வதக குவ்றக் உங்ளுககு உதவுகி்றது.

்னடா ஈடடுக்டன மற்றும் வீடவமபபுக கூடடுத்தா்பனம்  
Canada Mortgage and Housing Corporation ்னடா யமாடய்ஜ் அனட �வுசிங ய்ார்பய்ஷன 
1-800-668-2642 
TTY: 1-800-309-3388 
www.cmhc.gc.ca ( > Consumers > Publications and Reports > Accessible & Adaptable Housing)

நிதியுதவித் திடடங்ள (Financial Assistance Programs) – 
ஃவ்பனானஷல அசிஸ்்னஸ் பச்றாக்றாம்ஸ்

உங்ள இலலத்வத யமலும் அணு்ககூடி�தா்த் திருத்தி�மவமக் நீங்ள நிவனத்தால, உங்ளுககு 
உத்வககூடி� அ்சுத் திடடங்ள ்பல உள்ளன.

ஆய்ாககி�மான இலலத் திருத்தி�வமபபு ்வரிப்பண ்வ்வு (Healthy Homes Renovation 
Tax Credit)- ச�லதி ய�ாம்ஸ் ச்றயனாய்வஷன ்ாகஸ் க்றடிட

இலலத்வதச் சொந்தமாய்க ச்ாண்டுள்ள முதிய�ார, குடியிருபய்பார, ஒரு முதி�்வய்ாடு 
வீடவடப ்பகிரந்துச்ாளய்வார ய்பானய்றா்ால இலலத்வத யமலும் ்பாது்ாப்பானதா்வும் 
அணு்ககூடி�தா்வும் ஆககும் செலவிற்கு என உதவும் இந்த ்வரிப்பண ்வ்விவனக ய்ா் முடியும். 
வீடு மாற்றி�வமத்தலுக்ான சில உதா்ணங்ளில ெக்் ்வண்டியில அலலது நடந்யத உளளிடககூடி� 
குளி�லவ்ற ்வெதி்ள, வ்பபிடிச் ெடடங்ள, வ்பபிடி ய்வலி்ள, தாழ்்வான யமவடத் த்ளங்ள அலலது 
அலுமாரி்ள ஆகி�ன உள்ளடஙகும்.

http://www.cmhc.gc.ca


-50-

நிதி�வமச்சு Ministry of Finance மினிஸ்ரி ஒஃப வ்பனானஸ் 
1-866-668-8297 
TTY: 1-800-263-7776 
www.ontario.ca/healthyhomes

ஒன்ாறிய�ா திருத்தி�வமககின்றது ( Ontario Renovates)- ஒன்ாறிய�ா ச்றயனாய்வற்ஸ்

ஒன்ாறிய�ாவில ்டடுப்படி�ாகும் வீடவமபபு ்வெதியில முதலீடுசெய்தல திடடம் 2011-
2015) - Investment in Affordable Housing for Ontario Program (2011-2015)என்பதன ஒரு கூய்ற 
ஒன்ாறிய�ா ச்றயனாய்வற்ஸ் ஆகும். இது குவ்றந்த- ்வருமானமுள்ள இலலச் சொந்தக்ா்ர்ளுககும் 
நிலஉரிவம�ா்ளர்ளுககும் இலலங்ளினது அலலது இலல அலகு்ளினது அணு்ல தனவமவ� 
அதி்ரிக்த் யதவ்வ�ான திருத்த ய்வவல்வ்ளச் செய்து, தற்ய்பாதுள்ள தனிககுடும்்ப இலலங்ளில 
்டடுப்படி�ாகும் ்வாடவ் இருபபிடங்வ்ள உரு்வாக்ச்வனறு மனனிக்த்தக் ்டன்வ்ள 
்வழஙகுகின்றது. ஒன்ாறிய�ா ச்றயனாய்வற்ஸின கீழ், அணு்ல தனவமத் திருத்த ய்வவல்ள ஒரு 
தகுதிச்பற்்ற நட்வடிகவ்�ாகும். அத்தவ்� திருத்த ய்வவல்ளுகச்ன ஒரு மானி� ்வடி்வத்தில 3,500 
சடாலர ்வவ்யிலான நிதி�ளிபபு உண்டு. இத்தவ்� ்டடுப்படி�ாகும் குடியிருபபுத் திடடங்ள 
உளளூர ந்்ாடசி்்ளாலும், யெவ்வ யமலா்ளர்ள என அவழக்ப்படும் ்வடடா் ெமூ் யெவ்வ்ள 
நிர்வா் ெவ்ப்்ளாலும் நிர்வகிக்ப்படுகின்றன. உளளூர வீடவமபபுத் யதவ்வ்ளின அடிப்பவடயில 
ஒன்ாறிய�ா ச்றயனாய்வற்ஸ் திடடத்தில ்பஙகு்பற்று்வதா இலவல�ா என்பது ்பற்றி யெவ்வ 
யமலா்ளர்ள முடிச்வடுப்பர.

ந்்ாடசி அலு்வல்ள மற்றும் வீடவமபபு அவமச்சு 
 Ministry of Municipal Affairs and Housing 
 மினிஸ்ரி ஒஃப முனிசிப்பல அஃ்ப�ரஸ் அனட �வுசிங 
Service Managers and Their Service Areas –யெவ்வ மு்ாவம�ா்ளர்ளும் அ்வர்்ளது யெவ்வப 
்பகுதி்ளும்  
www.ontario.ca/kq46

முதிய�ார அத்துடன/அலலது உடலஆற்்றல குவ்ற்பாடு உவடய�ார சொத்து ்வரி 
நி்வா்ணம் (Senior and/or Disabled Property Tax Relief) – சீனி�ர அனட/ஓர டிஸ்ஏபிளட 
பச்றாபற்ரி ்ாகஸ் றிலீ்ஃப

முதி�்வர அலலது ஆற்்றல குவ்ற்பாடு உவட�்வர ஒரு்வருக்ான ஒரு ்வதிவிடத்வதக ்டடிச�ழுபபும் 
அலலது மாற்றி�வமககும் சொத்து உரிவம�ா்ளர்ள, சொத்து்வரி நி்வா்ணத்திற்குத் தகுதியுவட�்வர்ள 
ஆ்லாம். மாற்்றங்ள, யெரபபுக்ள என்ப்வற்றிற்்ான உதா்ணங்ளில ஒரு ெரிவுத்ளப ்பாவதவ� 
அவமத்தல அலலது ஒரு யமலதி் அவ்றவ�க ்டடிச�ழுபபுதல ஆகி�ன உள்ளடஙகும். உங்ள 
இலலம் இதற்குத் தகுதியுவட�து என நீங்ள நம்பினால, உங்ள ந்்ாடசி சொத்து மதிபபீடடுக 
கூடடுத்தா்பனத்துடன (Municipal Property Assessment Corporation) சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

Municipal Property Assessment Corporation முனிசி்பல பச்றாபற்ரி அெஸ்மனற் ய்ார்பய்றஷன 
1-866-296-MPAC (1-866-296-6722) 
TTY: 1-877-TTY-MPAC (6722) 
www.mpac.ca (> Property Owners > Property Assessment Procedures > Tax Incentive Programs > Senior 
and Disabled Property Tax Relief)

http://www.ontario.ca/healthyhomes
http://www.ontario.ca/kq46
http://www.mpac.ca
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குவ்றந்த-்வருமானமுள்ள முதிய�ார மற்றும் குவ்றந்த-்வருமானமுள்ள ஆற்்றல 
குவ்ற்பாடு உவடய�ார சொத்து ்வரி நி்வா்ணம் (Property Tax Relief for Low-Income 
Seniors and Low-Income Persons with Disabilities)

்வதிவிடச் சொத்து வ்வத்திருககும் குவ்றந்த-்வருமானமுள்ள முதிய�ார மற்றும் குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள 
ஆற்்றல குவ்ற்பாடு உவடய�ார ஆகிய�ார மதிபபீடடுச் சீரதிருத்தத்தின விவ்ள்வான சொத்துரிவம 
்வரி அதி்ரிபபு்ளிலிருந்து நி்வா்ணத்வதப ச்ப்றத் தகுதியுவட�்வர்ள ஆ்லாம். யமலதி் 
த்்வலுககு அலலது உங்ள தகுதியுவடவமவ�த் தீரமானிப்பதற்கு, த�வுசெய்து உங்ள ந்்ாடசி 
நிவல�ங்ய்ளாடு சதாடரபுச்ாளளுங்ள.

குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள முதிய�ார மற்றும் குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள ஆற்்றல 
குவ்ற்பாடு உவடய�ார மா்ாண நில்வரி ஒத்திவ்வபபு நி்ழ்ச்சித் திடடம் (Provincial Land 
Tax Deferral Program for Low-Income Seniors and Low-Income Persons with Disabilities).

இந்நி்ழ்ச்சித் திடடத்தின கீழ், குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள முதிய�ார மற்றும் குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள 
ஆற்்றல குவ்ற்பாடு உவடய�ார மா்ாண நில்வரி மற்றும் ்லவி்வரி அதி்ரிபபு்ளின ஒரு ்பகுதிவ� 
்வருடாந்த ஒத்திவ்வபபுககு விண்ணபபிக்லாம். விற்்பவன அலலது சொத்துரிவம மாற்்றத்தினய்பாது, 
ெ்ல ஒத்திவ்வத்த ்வரி்ளும் முற்்றா்த் திருபபிச் செலுத்தப்பட ய்வண்டும். இந்த நி்ழ்ச்சித் திடடம், 
தமது சொத்து்வரிவ� ஒன்ாறிய�ா மா்ாணத்திற்கு யந்டி�ா்ச் செலுத்துய்வாருககு உரி�து.

நிதி அவமச்சு Ministry of Finance மினிஸ்ரி ஒஃப ஃவ்பனானஸ் 
1-866-400-2122 
TTY: 1-888-321-6774 
www.ontario.ca/rva

இலல, ்வா்ன மாற்றி�வமபபு நி்ழ்ச்சித் திடடம் ்பற்றி நீங்ள யமலும் அறிந்துச்ாள்ள விரும்பினால, 
இவ்வழி்ாடடியின ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ள - நிதி உதவி- பிரிவ்வப ்பாருங்ள.

வீடடு்வெதி விருப்பத் சதரிவு்ள (Housing Options) – �வுசிங 
ஒபஷனஸ்

உங்ளுககு அலலது உங்ள குடும்்ப உறுபபினருககு எந்த வீடடு்வெதித் சதரிவு மி்ச் சி்றந்தது எனத் 
தீரமானிப்பதற்கு உதவி யதவ்வப்படின, பின்வரும் துவ்றநிபுணர்ளில ஒரு்வர உத்வ முடியும்:

• உங்ள உளளூர ெமூ் ்ப்ாமரிபபு அணு்ல நிவல�த்தின (Community Care Access Centre) விட� 
யமலா்ளர (Case Manager) www.healthcareathome.ca அலலது 310-CCAC என்ற இலக்த்வத 
அவழயுங்ள

• மி்வும் முதிய�ார மருத்து்வப ்ப்ாமரிபபு நிவல�ம் அலலது ஒரு குடும்்ப ஆயலாெவன மு்்வர 
நிவல�த்தின ெமூ் யெவ்வ�ா்ளர

• ெமூ் ஆய்ாககி� தாதி.

்வ�து ்வந்யதார ்வாழ்கவ்முவ்றச் ெமூ்ங்ள (Adult Lifestyle Communities) - அடலற் 
வலஃபஸ்வ்ல ச்ாம்யூனிற்றீஸ்

்வ�து்வந்யதார ்வாழ்கவ்முவ்றச் ெமூ்ங்ள, ஓய்வுச்பற்்ற அலலது ்பகுதியந் ஓய்வு ச்பற்்ற்வர்ளுககு 
சுதந்தி்மான ்வாழ்விடங்வ்ள ்வழஙகுகின்றது. தலத்தியலய� ச்பாழுதுய்பாககு மற்றும் ெமூ் 
செ�ற்்பாடு்ள ச்ாண்ட வீடடுரிவம நனவம்வ்ள ்வழஙகும், ஓ்டுககு இலலங்ள, நிவ் இலலங்ள, 
தனிஉரிவம அடுககு இலலங்ள ஆகி�ன இவ்வாழிடங்ளில உள்ளடஙகும். 24 மணியந் ்ா்வலநிவல, 

http://www.ontario.ca/rva
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ெ்்பாடி்ளுடனான ெமூ் சதாடர்பாடல்ள உடனான ஓய்வு மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு செ�ற்்பாடு்ள 
உள்ளடககி�தா் இந்த யமலதி் ்வெதி்ள அவம�லாம். உங்ளுககு அருய்யுள்ள ்வ�து்வந்யதார 
்வாழ்கவ்முவ்ற ெமூ்ம் ஒனறிவனக (Adult Lifestyle Community) ்ண்டறி� உங்ள உளளூர 
வீடுவிற்்பவன மு்்வர ஒரு்வருடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

்வாழ்நாள குத்தவ் வீடடு்வெதி (Life Lease Housing)-வலஃப லீஸ் �வுசிங

்வாழ்நாள குத்தவ் வீடடு்வெதியின கீழ், ஒரு சொத்தில நீங்ள ஓர ‘ஈடு்பாடு’ ச்ாண்டிருபபீர்்ளாயினும், 
அது உங்ளுககுச் சொந்தமானதலல. இத்தவ்� ஒழுஙகு்ள ்பல நனவம்வ்ளக ச்ாண்டிருக்லாம். 
உதா்ணமா், குறிபபிடட ்பகுதியிலுள்ள தனிஉரிவம அடுககு இலலங்வ்ள விட, அயத அ்ளவுள்ள 
அலகு்ள அயந்மா் மலி்வானவ்வ. அத்துடன, ்வாழ்நாள குத்தவ் ெமூ்ங்ள ஒரு குறிபபிடட 
்வ�தினருகச்னக ்டடுப்படுத்தப்படடவ்வ என்பதனால குடியிருப்பா்ளர்ள அயந்மா்ப ச்பாது 
நாடடங்வ்ளயும் யதவ்வ்வ்ளயும் ்பகிரந்து ச்ாளளும் தனவமவ�க ச்ாண்டிருப்பார்ள. 

ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள (Retirement Homes)-றிவ்�மனட ய�ாம்ஸ்

ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள என்பன ்பலய்வறு தஙகுமிட ஏற்்பாடடுச் யெரகவ் ்வெதி்ள (்பகி்ப்படும் 
அவ்ற்ளிலிருந்து ்பாரி� அடுககுமாடி இலலங்ள ்வவ்), ஆத்வுச் யெவ்வ்ள மற்றும் தனிப்படட 
்ப்ாமரிபபு என்ப்வற்வ்ற விற்்பவன செயும் தனி�ார வி�ா்பா் அவமப்பாகும். ஓய்வுச்பற்ய்றார 
இலலத்தில ்வசிப்பதற்கு எ்வரும் விண்ணபபிக்லாம்.

உங்ள தஙகுமிட மற்றும் ்ப்ாமரிபபுச் யெவ்வ்ளுக்ான முழுச் செலவினங்ளுககும் நீங்ய்ள 
ச்பாறுப்பாளி்ள ஆகும். தஙகுமிடக ்டடண வீதங்ள ்வாடவ்க ்டடுப்பாடடுககு அவம்வானவ்வ. 
்வதிவிடங்ளும் ்டடண வீதங்ளும் ்வழங்ப்படும் ்ப்ாமரிபபு, யெவ்வ்ள, ்வெதி்ள 
என்ப்வற்றிற்ய்ற்்ப ச்வகு்வா் ய்வறு்படும். ்ப்ாமரிபபு உங்ளுககுத் யதவ்வ என்பதற்கு நீங்ள 
மருத்து்வ ஆதா்ங்வ்ளச் ெமரபபிக் ய்வண்டி�திலவல�ாயினும், தம்மால ்வழங்ககூடி�வத விடக 
கூடுதலான ஆத்வு உங்ளுககுத் யதவ்வப்பட மாடடாது என்பவத உறுதி செய்�ச்வன, ஓய்வுச்பற்ய்றார 
இலலங்ள உங்ள யதவ்வ்வ்ள மதிபபீடு செய்யும்.

ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள ெடடம் 2010 (Retirement Homes Act, 2010) என்ற ெடடத்தின கீழ், 
ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள ஒழுஙகுமுவ்றப ்படுத்தப்படுகின்றன. இச்ெடடமானது: 

• அ்வெ்்ாலத் திடடங்ள, சதாற்றுக ்டடுப்பாடு மற்றும் தடுபபுத் திடடங்ள, ்ப்ாமரிபபுத் 
யதவ்வ்ளினதும் ்ப்ாமரிபபுத் திடடமிடலினதும் மதிபபீடு, ்ா்வல துவ்றயினரின பினனணிப 
்பரிசீலவன்ள, அலு்வலர ்பயிற்சி என்பன உட்பட, ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ளுக்ான ்ப்ாமரிபபு 
மற்றும் ்பாது்ாபபு நி�மங்ளுககுரி� ஆவணவ� ்வழஙகுகின்றது. 

• ்ப்ாமரிபபு மற்றும் தஙகுமிடத்திற்்ான உண்வமச் செலவ்வ அறி்வதற்்ான உரிவமவ�யும், 
துனபுறுத்தல அலலது ்்வனிபபினவம குறித்து பூச்சி� ெகிபபுக ச்ாண்ட ஒரு சூழலில 
்வாழ்்வதற்்ான உரிவமவ�யும் உள்ளடககி� குடியிருப்பா்ளர்்ளது உரிவம்ள மயொதா (Residents’ 
Bill of Rights) ஒனவ்ற உரு்வாககி�து.

• ்பரிந்துவ்க்ப்படட நி�மங்ளுகய்ற்்ப, ஓய்வு்ால இலலங்ள இருககின்றன என்பவத 
உறுதிசெயும் ்வவ்யில, ்லவி பு்டடி, அனுமதிப்பத்தி்ம் ்வழஙகி, யொதவன்வ்ளயும் செய்யும், 
ஒரு விலகிநிற்கும் அவமப்பா் ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள ஒழுஙகுமுவ்ற�ாக் அதி்ா்ெவ்பவ� 
(Retirement Homes Regulatory Authority) நிறுவியுள்ளது.

உங்ள ெமூ்த்தில உள்ள ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள ்பற்றி� த்்வல்ளுககு, ஓய்வுச்பற்ய்றார 
இலலங்ள ஒழுஙகுமுவ்ற�ாக் அதி்ா்ெவ்பயுடன (Retirement Homes Regulatory Authority) சதாடரபு 
ச்ாளளுங்ள.
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ஒன்ாறிய�ாவின ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள ஒழுஙகுமுவ்ற�ாக் அதி்ா்ெவ்ப�ானது 
(Ontario’s Retirement Homes Regulatory Authority) மா்ாணத்தின ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ளுககு 
அனுமதிப்பத்தி்ம் ்வழஙகி யொதவன்ளும் செய்து ்வருகின்றது. அத்துடன அனுமதிப்பத்தி்ம் ச்பற்்ற 
அலலது அதற்ச்ன விண்ணபபித்த ெ்ல இலலங்ளின ச்பாதுெனப ்பதிய்வடு (www.rhra.ca/en/register), 
ஒனவ்றப ய்பணி ்வரு்வதுடன, முவ்றப்பாடு்வ்ளக வ்�ாண்டு, இச்ெடடம் குறித்து ஓய்வுச்பற்ய்றார 
இலல அலு்வலர்ள, உரிவம�ா்ளர்ள, ்பா்வவன�ா்ளர, மற்றும் ச்பாதுெனங்ளுககுக ்லவி 
பு்டடுகின்றது.

ஓய்வுச்பற்ய்றார இலல முவ்றப்பாடு்ளுககுத் தீரவு்ான உதவி ச்பறு்வதற்கு, ஒன்ாறிய�ாவிலுள்ள 
எ்வரும் இந்த அதி்ா்ெவ்பவ�க ்டடணமினறி அவழக்லாம். 

த்மற்்ற ்ப்ாமரிபபு, துனபுறுத்தப்படுதல, அலலது ்்வனிபபினவம அலலது ெடடவிய்ாத 
நடத்வத ்ா்ணமா் ஒரு குடியிருப்பா்ளருககுக ச்டுதி அலலது ச்டுதிக்ான ஆ்பத்து இருப்பவத 
நீங்ள ்ண்டால அலலது ெந்யதகித்தால, அலலது ஒரு குடியிருப்பா்ள்து ்பணம் துஷ்பி்ய�ா்ம் 
செய்�ப்படு்வதா் நீங்ள ெந்யதகித்தால, ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள ஒழுஙகுமுவ்ற�ாக் 
அதி்ா்ெவ்பயின ்பதி்வா்ளருககு அதவன நீங்ள ்டடா�மா் அறிவிக் ய்வண்டும். அனாமயத�மா் 
நீங்ள அறிவிக்லாம். 

Retirement Homes Regulatory Authority றிவ்�ரமனற் ய�ாம்ஸ் ச்றகுயலற்்றரி ஒசதாரிற்றி 
1-855-ASK-RHRA (1-855-275-7472) 
www.rhra.ca

ஆத்்வளிககும் வீடடு்வெதி (Supportive Housing) –ேபய்பாரடிவ �வுசிங

நி�மிக்ப்படட குடியிருபபுக ்டடிடங்ளில குடியிருககும் முதிய�ாருககு, ஸ்தலத்திலான தனிப்படட 
ஆத்வுச் யெவ்வ்வ்ள ஆத்்வளிககும் வீடடு்வெதி திடடங்ள ்வழஙகுகின்றன. மக்ள தத்தமது சொந்த 
அடுககுமாடிக கூடங்ளில சுதந்தி்மா் ்வசிப்பதற்கு உதவும்ச்பாருடடு, இந்நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள 
்வடி்வவமக்ப்படடுள்ளன. தனிப்படட ஆத்வு/உதவி�ா்ளர யெவ்வ்ள, அ்வசி�மான இலல 
நவடமுவ்றச் யெவ்வ்ள, ்வழக்மா்த் திடடமிடப்படும் ்ப்ாமரிபபு மற்றும் அ்வெ்்ால யதவ்வ்வ்ளக 
வ்�ாள்வதற்ச்னத் தினமும் 24 மணித்தி�ாலமும் கிவடக்ககூடி� அலு்வலர்ள என்ப்வற்வ்ற 
இச்யெவ்வ்ள உள்ளடககும்.

Community Care Access Centre ச்ாம்யூனிற்றி ச்�ர அகேஸ் சென்ர 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

குவ்றந்த-்வருமானமுள்ள முதிய�ாருக்ான வீடடு்வெதி விருப்பத் 
சதரிவு்ள Housing Options for Low-Income Seniors
ஒன்ாறிய�ாவுக்ான ்டடுப்படி�ான வீடு்ளில முதலீடு செய்தல (2014-2020) 
Investment in Affordable Housing for Ontario) (2014-2020)

்டடுப்படி�ான வீடவமபவ்பக ்டடிச�ழுப்பவும் திருத்தவும், யதவ்வப்படும் குடும்்பங்ளுககு 
்வாடவ் மற்றும் முன்பணம் செலுத்தலுக்ான உதவிககும் இந்த நி்ழ்ச்சித் திடடம் நிதி�ளிககின்றது. 
இத்தவ்� ்டடுப்படி�ான வீடவமபபு நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள உளளூர ந்்ாடசி ெவ்ப்்ளாலும் யெவ்வ 
யமலா்ளர்ள எனப்படும் மா்ாண ெமூ் யெவ்வ நிர்வா் ெவ்ப்்ளாலும் நிர்வகிக்ப்படுகின்றன. உளளுர 
வீடவமபபுத் யதவ்வ்ளின அடிப்பவடயில நி்ழ்ச்சித் திடடத்தின எப்பகுதி்ளில ்பஙகு்பற்று்வசதன 
யெவ்வ யமலா்ளர்ள தீரமானிப்பார்ள.

http://www.rhra.ca/en/register
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Ministry of Municipal Affairs and Housing மினிஸ்ரி ஒஃப முனிசிப்பல அஃ்ப�ரஸ் அனட �வுசிங 
Service Managers and Their Service Areas 
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்வருமானத்திற்ய்ற்்ற ்வாடவ் வீடவமபபு (Rent-Geared-To-Income Housing) – ச்னற் 
கி�ரட ரு இன்ம் �வுசிங

ெமூ் வீடவமப்பானது குவ்றந்தது முதல, மிதமான ்வருமானம் ்வவ் ச்பறுகின்ற ஒன்ாறிய�ா 
்வாசி்ளுகச்ன அ்ெ உதவியுடன உரு்வாக்ப்படடுள்ளது. உங்ள இடத்வதப ச்பாறுத்து, ஒரு அலகு 
கிவடக்ககூடி�தாய் இருப்பதற்்ான ்ாலம் மாறு்படும். ்வருமானத்திற்ய்ற்்ற ்வாடவ் உதவிக்ான 
விண்ணப்பம் ஒனறு உங்ள ந்்ாடசி யெவ்வ யமலா்ளரூடா்ச் ெமரபபிக்ப்படலாம்.

Ministry of Municipal Affairs and Housing மினிஸ்ரி ஒஃப முனிசிப்பல அஃ்ப�ரஸ் அனட �வுசிங 
Service Managers and Their Service Areas யெவ்வ யமலா்ளர்ள மற்றும் அ்வர்்ளது யெவ்வப ்பகுதி்ள  
www.ontario.ca/kq46

கூடடு்றவு வீடவமபபு (Co-operative Housing) – ய்ாப்ப்றடடிவ �வுசிங

கூடடு்றவு வீடவமபபில குடியிருபய்பாருககு அ்வர்்ளது இலலங்ளில ்பஙகுரிவம கிவட�ாது. ஆனால 
தமது ெமூ்ம் எவ்வாறு நடத்தப்பட ய்வண்டும் என்பவத ெரிெமமா்த் தீரமானிககும் உரிவமயுண்டு. ஒரு 
கூடடு்றவு வீடவமபபு இலா்ப யநாக்ற்்றது. ஒரு கூடடு்றவு வீடவமபபு ்வெதியிலிருந்து நீங்ள விலகிக 
ச்ாளளும் ய்பாது, ்டடுப்படி�ான வீடு யதவ்வப்படும் ய்வறு ஒரு்வருககு ்வழங்ச்வன, கூடடு்றவுச் 
ெங்த்திற்கு அது திருபபிக ச்ாடுக்ப்படும்.

Ontario Regional Office of the Co-operative Housing Federation of Canada
 ஒன்ாறிய�ா றீஜெனல ஒஃபபீஸ் ஒஃப த ய்ாப்ப்றடடிவ �வுசிங ஃச்படய்ஷன ஒஃப ்னடா 
1-800-268-2537 
www.chfcanada.coop

அ்வெ்்ால ்வாடவ் உதவி (Emergency Rental Assistance) 
எம்எரஜெனசி ச்ன்ல அசிஸ்டனஸ்
ெமூ் வீடினவமத் தடுபபு முனசனடுபபு (Community Homelessness Prevention 
Initiative)- ச்ாம்யூனிற்றி ய�ாம்லஸ்னஸ் பறிச்வனஷன இனிஷிய�ற்றிவ)

வீடினவமவ�த் தடுககும், குவ்றககும், அதற்்ான தீர்வளிககும் யெவ்வ்ள மற்றும் செ�ற்்பாடு்ளுககு 
இந்த முனசனடுபபு ஆத்வு ்வழஙகுகின்றது. இது பின்வரும் ஐந்து முனனாள வீடினவம ொரந்த 
நி்ழ்ச்சித் திடடங்ளின நிதி�ளிபபுக்வ்ள, உளளூ்ாடசி வி்வ்ா் மற்றும் வீடவமபபு அவமச்சினால 
நிர்வகிக்ப்படும் ஒரு திடடமா் ஒனறு தி்டடியுள்ளது.

• ஒருஙகிணந்த இலலமினவம தடுபபு நி்ழ்ச்சித் திடடம்

• அ்வெ்்ால ெகதி நிதி�ம்

• அ்வெ்்ால விடுதிச் யெவ்வ்ள

• ்ப்ாமரிபபுடன கூடி� விடுதிச் யெவ்வ

• மா்ாண ்வாடவ் ்வஙகி

உளளூர ந்்ாடசி ெவ்ப்்ளாலும் யெவ்வ யமலா்ளர்ள எனப்படும் ்வடடா் ெமூ் யெவ்வ்ள நிர்வா் 
ெவ்ப்்ளாலும் (District Social Services Administration Boards), இச்யெவ்வ்ள ்வழங்ப்படுகின்றன..

http://www.ontario.ca/kq46
http://www.ontario.ca/kq46
http://www.chfcanada.coop
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வீடடுரிவம�ா்ளர மற்றும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர உ்றவு்ள 
(Landlord and Tenant Relations) லானடயலாரட அனட ச்னனற் 
றியலஷனஸ்
்வாடவ் குடியிருபபு்ள ெடடம் 2006 (Residential Tenancies Act, 2006)

இச்ெடடமானது ஒன்ாறிய�ா பூ்ா் வீடடுரிவம�ா்ளர, ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர உ்றவு்ளில 
ச்பரும்்பாலான்வற்வ்ற நிர்வகிககிப்பதுடன, வீடடுரிவம�ா்ளர மற்றும் குடியிருபபுச் சொத்துக்வ்ள 
்வாடவ்ககுப ச்பற்றிருககும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர்்ளது உரிவம்ள மற்றும் ச்பாறுபபுக்வ்ள 
்வவ்�வ்ற செய்து. அயந்மான ்வாடவ் அதி்ரிபபு்வ்ளயும் ்டடுப்படுத்துகி்றது. ்வரத்த்ம் ொரந்த 
்வாடவ்க குடியிருபபு்வ்ள இச்ெடடம் உள்ளடககு்வதிலவல.

வீடடுரிவம�ா்ளர மற்றும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர ெவ்ப (Landlord and Tenant Board) 
– லானடயலாரட அனட ச்னனற் ய்பாரட

வீடடுரிவம�ா்ளர மற்றும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர ெவ்ப�ானது வீடடுரிவம�ா்ளர்ளுககும் 
்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர்ளுககும் இவடயிலான பிணககு்வ்ளத் தீரத்து வ்வககி்றது. அத்துடன 
ெம்்பந்தப்படட மக்்ளது உரிவம்ள மற்றும் ச்பாறுபபு்ள குறித்து அ்வர்ளுககுக ்லவி பு்டடுகி்றது. 
வீடடுரிவம�ா்ளர மற்றும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர ஆகி� இரு த்பபினரும் ெவ்பயிடம் ஒரு 
விண்ணப்பத்வதத் தாக்ல செய்�லாம். அதன பினனர விொ்வண ஒனறிற்்ான யந்ம் நிறு்வப்படும். 
விொ்வணயினய்பாது, ெவ்ப உறுபபினர ஒரு்வர தீரமானம் எடுப்பார அலலது இரு த்பபினரும் 
உடன்படின, ஒரு நடு்வர இருத்பபினரும் ஓர உடன்படிகவ்வ� எடடு்வதற்கு உத்வ மு�ற்சிப்பார.

1-888-332-3234 
www.ontario.ca/rvb

ஆதிகுடி்வாசி முதிய�ாருக்ானது (For Aboriginal Seniors)-ஃச்பார 
அபச்பாறிஜினல சீனி�ரஸ்)
ஒதுககீடடு பி்யதெத்திற்குரி� குடியிருபபு ொரந்த புன்வமபபு உதவித் திடடம் 
(Residential Rehabilitation Assistance Program On–Reserve) 

்னடா ஈடடுக்டன மற்றும் வீடவமபபுக கூடடுத்தா்பனமானது, ஒதுககீடடுப பி்யதெத்துககு 
உளய்ளயும் ச்வளிய�யும் குடியிருபபு நிவலவம்வ்ள யமம்்படுத்தும் தீரவு்வ்ளக ்ாண உறுதி 
பூண்டுள்ளது. இது ஆதிகுடி்வாசி மக்ளுககு உத்வச்வனவும், சில திடடங்ள வியெடமா்ச் 
முதிய�ாரகச்னவும் ச்ாண்டு, ்பல ஃச்பரஸ்ற் யநஷன, சமற்றிஸ், இனயூற் மக்ளுக்ான நி்ழ்ச்சித் 
திடடங்வ்ளக ச்ாண்டுள்ளது. த்த்தில குவ்றந்த வீடு்வ்ள குவ்றந்த்படட அ்ளவிலான ஆய்ாககி�ம் 
்பாது்ாபபு ச்ாண்ட அ்ளவிற்கு திருத்தி அவமக்வும் மற்றும் ஆற்்றல குவ்ற்பாடு உள்ள்வர்ள 
வீடடிவன அணுகுதவல முனயனற்்றவும் என ஒதுககீடடுப பி்யதெத்துககுரி� குடியிருபபு ொரந்த 
புன்வமபபு உதவித்திடடம் (The Residential Rehabilitation Assistance Program On-Reserve) குழுவினர 
ெவ்ப்ள (Band Councils) மற்றும் குழு அங்த்த்வருககு நிதி உதவி ்வழஙகுகின்றது.

1-800-668-2642  
TTY: 1-800-309-3388 
www.cmhc.ca/en/ab

http://www.ontario.ca/kq46
http://www.ontario.ca/rvb
http://www.cmhc.ca/en/ab
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உதவியுடனகூடி� ்வாழ்கவ் நி்ழ்ச்சித்திடடம் (Assisted Living Program) அசிஸ்்ட 
லிவிங பச்றாக்றாம்

ஆதிகுடி்வாசி அலு்வல்ள மற்றும் ்வடபி்யதெ அபிவிருத்தி ்னடா அவமபபின (Aboriginal Affairs and 
Northern Development Canada) உதவியுடனகூடி� ்வாழ்கவ்த்திடடம் (Assisted Living Program) என்பது 
முதிய�ார, நீண்ட்ால யநாய் ச்ாண்டுள்ள, ்வ�து்வந்யதார மற்றும் ஆற்்றல குவ்ற்பாடுள்ள சிறு்வர்ள 
மற்றும் ்வ�து்வந்யதார ஆகிய�ாருககு மருத்து்வமற்்ற, ெமூ் ஆதா் யெவ்வ்ளுகச்ன நிதி ்வழஙகும் 
்வதிவிட அடிப்பவடயிலான ஒரு நி்ழ்ச்சித் திடடமாகும். தனிந்பர்ள வீடடிலும் ெமூ்த்திலும் தமது 
்வாழ்கவ்த் த்த்வத உச்ெப்படுத்திகச்ாண்டு, இ�ன்ற்வவ்�ான ்ாலம் சுதந்தி்மா் ்வாழ இந்த 
நி்ழ்ச்சித் திடடம் உதவுகி்றது.

Aboriginal Affairs and Northern Development Canada அபச்பாறிஜினல அஃப்ப�ரஸ் அனட யநாதரன 
சட்வலபமனற் ்னடா 
1-800-567-9604 
TTY: 1-866-553-0554 
www.aadnc-aandc.gc.ca (> Social Programs > Assisted Living Program)

http://www.aadnc-aandc.gc.ca
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6 நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ள 
(LONG-TERM CARE HOMES) யலாங-
ய்ரம் ச்�ர ய�ாம்ஸ்
ச்பாது்வான த்்வல்ள (General Information) - சஜென்ல 
இனச்பாயமென

ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள ்பற்றி� த்்வல்வ்ள நீங்ள அறி� விரும்பினால, இவ்வழி்ாடடியின 
இருபபிட ்வெதி (HOUSING) ்பகுதிவ�ப ்பாருங்ள. 

அன்றாட செ�ற்்பாடு்ளில உதவி, ஒரு ்பாது்ாப்பான அவமவிடத்தில யமற்்பாரவ்வ, அத்துடன/அலலது 
24 மணித்தி�ாலத் தாதி�ர ்ப்ாமரிபபு ஆகி�ன யதவ்வப்படுய்வாருகச்ன ்வடி்வவமக்ப்படடவ்வய� 
நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்்ளாகும் (Long-Term Care Homes). தாதி�ரயெவ்வ இலலங்ள, 
்வ�தாயனாரக்ான ந்்ாடசி இலலங்ள அலலது ்வ�தாயனாரக்ான தரம இலலங்ள எனறும் இவ்வ 
அவழக்ப்படும். இவ்வ அனுமதிப்பத்தி்ம் ச்பற்்றவ்வ அலலது அஙகீ்ா்ம் ச்பற்்றவ்வ என்பதுடன 
ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு அவமச்சினால நிதி�ளிக்ப்படு்வனவும் ஆகும். யமலும் 
்ப்ாமரிபபு, யெவ்வ்ள மற்றும் குடியிருப்பா்ளர ்டடணம் என்ப்வற்றில மா்ாண நி�மங்வ்ள இவ்வ 
்டடா�ம் பூரத்தி செய்� ய்வண்டும்.

ஒன்ாறிய�ா நீண்ட்ால ்ப்ாமரிபபு அவமபபு Ontario Long-Term Care Association – ஒன்ாறிய�ா 
யலாங-ய்ரம் ச்�ர அயொஷிய�ஷன 
905-470-8995 
www.oltca.com

ஒன்ாறிய�ா லா்பயநாக்ற்்ற இலலங்ள மற்றும் முதிய�ார யெவ்வ்ள அவமபபு Ontario Association 
of Non-Profit Homes & Services for Seniors – ஒன்ாறிய�ா அயொஷிய�ஷன ஒஃப சநான-பச்றஃபிற் 
ய�ாம்ஸ் அனட யெரவிேஸ் ஃச்பார சீனி�ரஸ் 
905-851-8821 
www.oanhss.org

எவ்வாறு விண்ணபபிப்பது (How to apply) – ச�ாவ ரு அபவ்ள

ஒரு நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலத்திவன நீங்ள ்ருத்தில ச்ாண்டிருந்தால, உங்ள உளளூர ெமூ் 
்ப்ாமரிபபு அணு்ல நிவல�த்துடன - Community Care Access Centre (CCAC) சதாடரபு ச்ாள்ள 
ய்வண்டும். CCAC ஆனது நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபுக்ான விண்ணப்பதா்ர்ளின தவ்வமவ�த் 
தீரமானித்து, ்ாத்திருபய்பார ்படடி�வலயும் நிர்வகிககின்றது. நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபுக்ான உங்ள 
விண்ணப்பத்வதப பூரத்தி செய்து உத்வககூடி� ஒரு விட� அலு்வலவ் CCAC உங்ளுககு நி�மிககும். 
ஐந்து நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ள ்வவ் உங்ள விண்ணப்பத்தில நீங்ள அவட�ா்ளம் 
்ாடடலாம்.

Community Care Access Centre ச்ாம்யூனிற்றி ச்�ர அகேஸ் சென்ர 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

http://www.oanhss.org
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ஒரு நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலத்வதத் யதரந்சதடுத்தல (Choosing a Long-Term Care 
Home) – ச்சூசிங எ யலாங-ய்ரம் ச்�ர ய�ாம்

உங்ள விருப்பத் சதரிவு்ள ்பற்றி யமலும் அறிந்துச்ாள்ள, உங்ள சிசிஏசி விட� யமலா்ளர 
உத்வமுடியும். ஆயினும் ஒரு நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலத்வதத் சதரிவு செய்வ்யில ்ருத்தில 
ச்ாள்ள ய்வண்டி�்வற்றில சில கீயழ த்ப்படடு உள்ளன:

• அலு்வலர்ள நடபும் ்ரிெவனயும் உள்ள்வர்்ளா?

• குடியிருப்பா்ளர்ள திருபதியுடனும் நனகு ்ப்ாமரிக்ப்படடும் ்ாணப்படுகின்றன்ா?

• இலலம் செௌ்ரி�மான இடத்தில அவமந்துள்ளதா? ச்பாதுெனப ய்பாககு்வ்த்து உண்டா?

• ்வருவ் யந்ங்ள மாற்்றக கூடி�வ்வ�ா?

• இலலமானது உங்ள ெம�, ஆனமீ், ்லாச்ொ், சமாழி மற்றும் உணவுத் யதவ்வ்வ்ளப பூரத்தி 
செய்�ககூடி�தா் உள்ளதா?

• உங்ள தனிப்படட உவடவம்வ்ள நீங்ள ்பாது்ாப்பா் வ்வத்துகச்ாள்ள முடியுமா?

• உங்ள சொந்தத் த்ள்பாடங்ள அலலது உணவிவனக ச்ாண்டு்வ் முடியுமா?

நீங்ள ்ருத்தில ச்ாளளும் ஒவச்வாரு இலலத்வதயும் நீங்ளும் உங்ள குடும்்பமும் ்பாரவ்வயிடு்வது 
மி் முககி�ம் ஆகும். ஒவச்வாரு இலலத்துககும் உள்ள ்வெதி மீ்ளாய்வுச் சுருக் அறிகவ்வ� (Facility 
Review Summary Report) நீங்ள www.ontario.ca/rvd என்ற இவண�த்த்ளத்தில ்பாரக்வும் முடியும்.

குறுகி�-்ாலத் தஙகுமிட்வெதி (Short-Stay Accommodation) – யஷாரட-ஸ்ய் 
அக்மயடஷன

யநாய்்ளிலிருந்து அலலது ்ா�ங்ளிலிருந்து யதறி்வரும் முதிய�ாருககுச் சிலய்வவ்ள்ளில நி்ந்த் 
அனுமதித் யதவ்வயினறி, நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலத்தால ்வழங்ப்படும் குறுகி� ்ாலத் தங்ல 
யெவ்வ்ள யதவ்வப்படும். குறுகி� -்ாலத் தங்ல குடியிருப்பா்ளர்ளுககு ்வருடத்தில ஆ்க கூடி�து 90 
நாட்ளுககுத் தற்்ாலி் இட்வெதி யதவ்வப்படலாம். ஒன்ாரிய�ாவிலுள்ள சில நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு 
இலலங்ள இந்நாட்ளில யத்றற்்ாலப ்ப்ாமரிபபு நி்ழ்ச்சித் திடடத்தினூடூடா் (Convalescent Care 
Program) ”மதிபபிடடுச் சீ்ாககும்” (“assess and restore”) யெவ்வ்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. சிலர தமது 
்ப்ாமரிப்பா்ளர்ளுககு ஓய்வு ்வழஙகு்வதற்்ா் அலலது வ்வத்தி�ொவலயில தஙகியிருந்த பினனர 
்வலிவமவ�ப ச்பற்றுக ச்ாள்வதற்ச்ன குறுகி� ்ாலத் தங்ல ்வெதிவ�த் சதரிவு செய்கின்றர.

தஙகுமிட்வெதிக ்டடணவீதம் (Accommodation Rates) – அக்மயடஷன ய்றடஸ்

ெ்ல தாதி�ரயெவ்வ மற்றும் தனிப்படட ்ப்ாமரிபபுச் யெவ்வ்ளுககு மா்ாண அ்ொல ்பணம் 
செலுத்தப்படினும், நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலக குடியிருப்பா்ளர்ள ஒன்ாரிய�ா பூ்ாவும் 
உள்ள நி�ம இட்வெதிக ்டடணங்வ்ள தாம் செலுத்தி�ா் ய்வண்டும். இந்தத் சதாவ் இவணக 
்டடணம் (co-payment) எனப்படும். இந்த இவணக ்டடணத்தின அ்ளவு, நீங்ள தஙகியிருக்ப 
ய்பாகும் ்ாலத்திலும் நீங்ள யதரந்சதடுககும் அவ்றயின ்வவ் – பி்த்திய�்மானது, ்பகுதி�்ளவு 
பி்த்திய�்மானது மற்றும் அடிப்பவட�ானது (private, semi-private and basic)- என்பதிலும் தஙகி 
இருககும். 

நீண்ட்ாலத் தங்ல குடியிருப்பா்ளர்ளுககு ஒரு ்வவ்�வ்ற�ற்்ற ்ாலம் ்வவ் நி்ந்த் இட்வெதி 
யதவ்வப்படும். குறுகி� ்ாலத் தங்ல குடியிருப்பா்ளர்ளுககு ்வருடத்தில ஆ்க கூடி�து 90 
நாட்ளுககு தற்்ாலி் இட்வெதி யதவ்வப்படும். தஙகுமிடக ்டடணவீதங்ள ச்பாது்வா் ஆய்ாககி�ம் 
மற்றும் நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு அவமச்சினால ஒவச்வாரு ்வருடமும் யூவல மாதம் 1ம் தி்தி 
நிறு்வப்படுகின்றன.. 

www.ontario.ca/page/find-long-term-care-home#section-3

http://www.ontario.ca/rvd
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அடிப்பவட�ான இருபபிட்வெதிக்ான மாதாந்த இவணக்டடணத்வத உங்்ளால செலுத்த 
முடி�ாவிடடால, நீங்ள ஒரு ்டடணக குவ்றபபிற்குத் தவ்வம ச்ப்றககூடும். யமலதி் த்்வல ச்ப்ற 
உங்ள சிசிஏசி விட� யமலா்ளருடன ்வதயுங்ள.

யெவ்வ்ள (Services) - யெரவிேஸ்

இலலம் ய்பான்ற உணரவ்வத் த் உரு்வாக்ப்படடவ்வய� நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ள 
ஆகும் – இது ஒவச்வாரு குடியிருப்பா்ளரும் ்பாது்ாபவ்பயும் செௌ்ரி�த்வதயும் உணரும் ஓர இடம். 
இவவிலலங்ள ொப்பாடடு அவ்ற்வ்ளயும் ச்பாதுப ்பகுதி்வ்ளயும் ச்ாண்டவ்வ. அத்துடன 
்வட்ள, அழகுொதன நிவல�ங்ள, ்வழி்பாடடு ்வெதி்ள அலலது யதாடடங்ள ய்பான்ற்வற்வ்றயும் 
ச்ாண்டிருக்லாம். எலலா நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ளும் 24 மணியந் யமற்்பாரவ்வவ�யும் 
தாதி�ரயெவ்வப ்ப்ாமரிபபிவனயும் ்வழஙகுகின்றன. 

அடிப்பவட�ான தஙகுமிட்வெதிச் யெவ்வத் சதாகுதி (basic accommodation package) 
பின்வரு்வன்வற்வ்ற உள்ளடககும்:

• த்ள்பாடப ச்பாருட்ள, ொப்பாடு்ள, ்படுகவ் விரிபபு துணி்ள, ஆவட ச்வளுபபிடம், தனிப்படட 
சு்ாதா் ்பா்வவனப ச்பாருட்ள, மருத்து்வ/ யநாய்ொர ்பா்வவனப ச்பாருட்ள மற்றும் ொதனங்ள, 
வீடடிவனப ய்பணல, ெமூ் மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு நி்ழ்ச்சித் திடடங்ள, மருந்தளிபபு நிர்வகிபபு, 
தினெரி செ�ற்்பாடு்ளுக்ான உதவி

• 24 மணியந் தாதி�ரயெவ்வப ்ப்ாமரிபபு மற்றும்,தனிப்படட ்ப்ாமரிபபு ஆகி�்வற்றுடன ஒரு 
வ்வத்தி�வ்/ஏவன� ஆய்ாககி�ப ்ப்ாமரிபபுத் துவ்ற�ா்ளர்வ்ள அணு்ககூடி� ்வெதி

• உங்ள ்ப்ாமரிபபு யதவ்வ்வ்ள ்வவ்�வ்ற செய்யும், ஆ்க குவ்றந்தது மூனறு மாதங்ளுகச்ாரு 
முவ்ற மீளயநாக்ப்படும்/புதுபபிக்ப்படும் ஒரு தனித்து்வமான “்ப்ாமரிபபுத் திடடம்.”

ஒரு ்டடணத்வதச் செலுத்து்வதன மூலம், ய்பிள ரிவி, தனி�ார சதாவலய்பசி, சிவ்�லங்ா் 
யெவ்வ்ள ய்பான்ற ஏவன� யெவ்வ்வ்ளயும் நீங்ள யெரத்துக ச்ாள்ளலாம். நீங்ள எழுத்தில முதலில 
ெம்மதித்திருந்தால தவி் இத்தவ்� யெவ்வ்ள எதற்கும் உங்ளிடமிருந்து ்டடணம் அ்றவிடமுடி�ாது 
என்பது ஞா்ப்த்தில இருக்டடும்.

குடியிருப்பா்ளர்ளின உரிவம்ள (Residents’ Rights)-ச்றசிசடனற்ஸ் வ்டஸ்

நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ளின குடியிருப்பா்ளர்ள ஒரு மதிபபு அளிககும், இ்க்முள்ள 
சூழலில, துனபுறுத்தப்படலும் துரபபி்ய�ா்ம் மற்றும் பு்றக்ணிபபு இனறி ்வாழத் 
தகுதிச்பற்்ற்வர்ள. இ்வர்ளுக்ா் குடியிருப்பா்ளர்ளின உரிவம்ள ெடடம், ஆஙகிலம் மற்றும் 
பிச்ஞ்சு சமாழி்ளில ச்பரி� எழுத்து ்வடி்வத்தில, இலகு்வா் அணு்ககூடி� இடங்ளில 
்பாரவ்வயில சதரியும்்படி வ்வக்ப்படய்வண்டும் எனறு இலலங்ளுககு ்டடவ்ளயுண்டு. நீங்ள 
இலலத்தில அனுமதிக்ப்படும்ய்பாது, நீங்ள அலலது உங்ளுககு மாற்றீடா் முடிச்வடுப்ப்வர 
குடியிருப்பா்ளர்ளின உரிவம்ள ெடடத்தின பி்தி ஒனவ்றப ச்ப்றய்வண்டும் என்பதுடன உங்ளமீது 
குற்்றம் சுமத்தப்படலாம் என்ற அச்ெமினறி, எவ்வாறு மனககுவ்ற்வ்ள ச்வளிகச்ாண்ய்வண்டும், 
முவ்றப்பாடு்வ்ளத் தாக்ல செய்�ய்வண்டும், இலலத்திற்கு மாற்்றங்வ்ளப ்பரிந்துவ்க்ய்வண்டும் 
எனவும் உங்ளிடம் கூ்றப்படுதல ய்வண்டும். குடியிருப்பா்ளர்ள உதவிகச்னக குடும்்ப ெவ்பவ�யும் 
ஒன்ாறிய�ா குடியிருப்பா்ளர்ள ெங்த்தின ெவ்பவ�யும் (Family Council and the Ontario Association of 
Residents’ Council) சதாடரபு ச்ாள்ளலாம். 

www.ontario.ca/laws/statute/07108#BK5
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யொதவனயிடல (Inspections)-இனஸ்ச்பக்ஷன

ஒன்ாறிய�ாவில நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலத்துகச்ன அனுமதிப்பத்தி்ம் ச்பற்்ற ெ்லரும், 
குடியிருப்பா்ளர ்ப்ாமரிபபு, ்வாழ்கவ்த் த்ம், உரிவம்ள, ஆகி�்வற்றுககும் நீண்ட்ாலப 
்ப்ாமரிபபு இலலங்வ்ள இ�ககு்வதற்கும் எனத் சதளி்வான, வி்ப்மான நி�மங்வ்ள நிறுவியுள்ள 
ெடடத்திற்குக கீழ்ப்படி� ய்வண்டும். ெ்ல இலலங்ளும் ஆ்ககுவ்றந்தது, ஆண்டுககு ஒருமுவ்ற 
யொதவனயிடப்படுகின்றன. ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு அவமச்சு, அறிவித்தலற்்ற 
யொதவனயிடல்வ்ள நி்ழ்த்தி, நவடமுவ்றப்படுத்தல நட்வடிகவ்்வ்ள யமற்ச்ாளகின்றது.

நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலல அறிகவ்்ள (Long-Term Care Home Reports) – யலாங 
ய்ரம் ச்�ர ய�ாம் றிபய்பாரஸ்

ஜெுவல 1, 2010 முதல நீண்ட்ால ்ப்ாமரிபபு இலலங்ளில நடத்தப்படட ெ்ல யொதவனயிடல 
அறிகவ்்ளினதும், யொதவனயிடல்ளுக்ான ்டடவ்ள்ளினதும் ்பகி்ங் ச்பாதுென 
்வடி்வங்ள இவண�த்த்ளங்ளிலும், ஒவச்வாரு இலலத்தினனுளளும் ்பாரவ்வயில சதரியும்்படி 
வ்வக்ப்படடுள்ளன. இலலத்தின உரிவம, ்டடில்ளின எண்ணிகவ் ய்பான்ற ச்பாதுத் த்்வல்ளும் 
இ்வற்றில உள்ளடக்ப்படடுள்ளன. இவ்வறிகவ்்வ்ளப ்பாரவ்வயிட, த�வுசெய்து பின்வரும் 
இவண�த்த்ளம் செலலுங்ள: www.hqontario.ca/public-reporting/long-term-care

முவ்றப்பாடு்ள (Complaints) – ச்ாம்பிவ்ளயினற்ஸ்

ஒரு நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலக குடியிருப்பா்ளரின நிவலவமவ�யிடடுக அதிருபதி ச்ாண்டுள்ள 
எ்வரும், அது குறித்துப பு்ார அலலது முவ்றப்பாடு செய்�லாம். ஒரு குடியிருப்பா்ளர, ஒரு குடும்்ப 
உறுபபினர, இலலத்தினால ்பணிககு அமரத்தப்படட்வர, குடியிருப்பா்ளருககுச் யெவ்வ ்வழஙகும் 
எ்வச்ாரு்வர அலலது ஒரு ச்பாதுென உறுபபினர ய்பானய்றாவ் இது உள்ளடககும். ஒவச்வாரு 
இலலத்திலும் முவ்றப்பாடு்வ்ளத் தாம் வ்�ாளும் முவ்றவம ்பற்றி� அறிவித்தல ஒனறு சு்வரில 
ஒடடப்பட ய்வண்டும் என ய்ட்ப்படுகின்றது. இலலத்தினருடன யெரந்து யந்டி�ா்ச் செ�ல்படடுப 
பி்ச்சிவன்ளுக்ான தீரவிவன ்ாணும்்படி தனிந்பர்ள ஊககுவிக்ப்படுகின்றனர.

Long-Term Care ACTION Line – யலாங ய்ரம் ச்�ர அக்ஷன வலன 
1-866-434-0144 
 இ�ககுனர, செ�ற்்பாடு முனயனற்்றம் மற்றும் பின்பற்றுதல கிவ்ள - Director, Performance Improvement 
and Compliance Branch – வடச்க்ர, ச்பரஃய்பாமனஸ் இம்பறூவமனற் அனட ச்ாம்பிவ்ள�னஸ் 
ப்றாஞ்ச் 
Ministry of Health and Long-Term Care 
11th Floor, 1075 Bay St. 
 Toronto ON M5S 2B1 
www.ontario.ca/page/long-term-care-home-complaint-process

ஒன்ாறிய�ா குடியிருப்பா்ளர்ள ெவ்ப்ளின ெங்ம் (Ontario Association of Residents’ 
Councils)- ஒன்ாறிய�ா அயொஷிய�ஷன ஒஃப ச்றசிசடனற்ஸ் ்வுனசிலஸ்

குடியிருப்பா்ளர்ள ெவ்ப ஒனறில ்பஙகு்பற்றும் ்வாய்பபு, ஒவச்வாரு நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலக 
குடியிருப்பா்ளருககும் உண்டு. ்ருத்துக்ள, ஆயலாெவன்ள, மனககுவ்ற்வ்ளப ்பரிமாறு்வதற்கு 
ஊககுவிப்பயத இந்த ெவ்ப்ளின யநாக்மாகும். இந்த மாநிலச் ெங்ம் குடியிருப்பா்ளர்்ளது 
ெவ்ப்ளுககு ஆத்்வளித்து, குடியிருப்பா்ளர்வ்ளப பி்திநிதித்து்வப்படுத்தி, ்ப்ாமரிபபில த்சமானவ்ற 
ஊககுவிககின்றது.

1-800-532-0201 
www.ontarc.com

http://www.ontarc.com
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குடும்்ப ெவ்ப்ள (Family Councils) –ஃ்பமிலி ்வுனஸிலஸ்

்பல நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ளில செ�லூக்த்துடன செ�ற்்படும் ஒரு குடும்்பச் 
ெவ்ப உள்ளது. ஒன்றா்ச் ெந்தித்து ஒரு்வருகச்ாரு்வர ஆத்வு ்வழஙகி, த்்வல்வ்ளப ்பகிரந்து, 
குடியிருப்பா்ளர்ளுக்ா்ப ்பரிந்து ய்பசும் குடியிருப்பா்ளர்்ளது குடும்்பத்தினரும் நண்்பர்ளும் 
இச்ெவ்பயில இடம்்வகிப்பர..

ஒன்ாறிய�ா குடும்்ப ெவ்ப்ள திடடம் Ontario Family Councils’ Program – ஒன்ாறிய�ா ஃ்பமிலி 
்வுனஸிலஸ் பச்றாக்ாம் 
1-888-283-8806 
www.familycouncilmembers.net

http://www.familycouncilmembers.net
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7 ்பாது்ாபபு மற்றும் ்ா்வலநிவல 
(SAFETY AND SECURITY)-யெவரி அனட 
செககியூறிற்ரி
நு்ரய்வார ்பாது்ா்வல ஒன்ாறிய�ா (Consumer Protection Ontario)-

ச்ானசியூமர பச்றாச்கென ஒன்ாறிய�ா
நு்ரய்வார ்பாது்ா்வல ஒன்ாறிய�ா (Consumer Protection Ontario) அவமபபு நீங்ள ்வணி்ச் ெந்வதயில 
புத்திொலித்தனமா்த் சதரிவு்வ்ள எடுக்வும், விய்வ்த்துடன ்பணத்வதச் செலவிடவும் ்டுவம�ா் 
உவழத்துச் ெம்்பாதித்த ்பணத்வத ்பாது்ாத்துக ச்ாள்ளவும் உங்ளுககு உதவுகி்றது.

வீடுவீடா் ்வந்து நடாத்தப்படும் விற்்பனவு்ள சதாடக்ம் வீடு புதுபபிககும் மு�ற்சி்ள ்வவ் 
எலலா்வற்றிலும் ஏமாற்றுத் திடடங்ள, யமாெடி்ள அவட�ா்ளத் திருடடு எனறு ்பல நி்ழ்கின்றன. 
இ்வற்்றால மற்்ற்வர்ள உங்வ்ளத் தமது நனவமக்ா்ப ்ப�ன்படுத்து்வவத அலலது ஏமாற்று்வவத 
தடுப்பதற்கு நீங்ள ெரி�ான ய்ளவி்வ்ளக ய்ட் ய்வண்டும் என்பதுடன செய்�ய்வண்டி�ன எவ்வ 
செய்�க கூடாதன எவ்வ என்பவதப புரிந்து ச்ாள்வதும் அ்வசி�ம் ஆகும்.

ச்பாருத்தமான ய்ளவி்வ்ள ய்ட்ப ்பயிலு்வதற்கும், உங்வ்ளயும் உங்ள ்பணத்வதயும் ்பாது்ாத்துக 
ச்ாள்வது எப்படி என்பது ்பற்றி யமலதி் த்்வலிவனப ச்பறு்வதற்கும் www.ontario.ca/ConsumerProtection 
என்ற இவண�த் த்ளத்துககுச் செனறு ்பாருங்ள. இதன சதாடரபில நீங்ள அறி்வதற்கு விரும்்பக கூடி� 
சில விட�ங்ளுக்ான உதா்ணங்ள கீயழ த்ப்படடு இருப்பவத நீங்ள ்ாணமுடியும். 

நு்ரய்வார ்பாது்ா்வல ஒன்ாறிய�ா (Consumer Protection Ontario) – ச்ானஸ்யூமர 
புச்றாச்க்ஷன ஒன்ாறிய�ா.

1-800-889-9768 
TTY: 1-877-666-6545 
www.ontario.ca/ConsumerProtection

வீடடுககு வீடு செலலும் விற்்பன்வா்ளர்ள (Door-to Door Salespeople)-
யடார ரு யடார யெலஸ் பீபபிள

தண்ணீவ்ச் சூடாககும் உ்ப்்ணங்ள, ்ாற்றுப ்பதனிடும் ்ருவி்ள, அனல உவல்ள, ்ாற்றுச் 
சுத்தமாககி்ள, தூசி�்ற்றும் மின்ருவி்ள மற்றும் நீர்வடி்டடித் சதாகுதி்ள ய்பான்ற்வற்வ்ற 
விற்கின்ற அலலது ்வாடவ்ககு விடுகின்ற வி�ா்பா் நிறு்வனங்ள ்பல ெம�ங்ளில தமது 
விற்்பன்வா்ளர்வ்ள உங்ள வீடடுககு அனுபபு்வது உண்டு. வீடடு ்வாெலில வ்வத்து ஒரு 
விற்்பன்வா்ளருடன உவ்�ாடு்வது மன்வழுத்தம் தருகின்ற ஓர அனு்ப்வமா் இருக்லாம். 
இப்படி�ான்வர்ள உங்ளுககு அழுத்தம் ச்ாடுப்பவதத் தடுப்பதற்்ா் நீங்ள ெரி�ான ய்ளவி்வ்ளக 
ய்ட்பதுடன எந்த ஒப்பந்தத்வதயும் எழுத்தில ச்பற்றுக ச்ாளளுங்ள.
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நீங்ள இப்படிக ய்ளுங்ள:

• நான வ்ச�ாப்பம் இடு்வதற்கு முன்பா் ெம்்பந்தப்படட ஒப்பந்தத்தின பி்தி ஒனறிவன நான 
மீ்ளாய்வு செய்்வதற்்ா் எனனிடம் விடடுச் செலல முடியுமா?

• எனது நீர சூடாககிவ� நீங்ள த்ம் உ�ரத்து்வதா் இருந்தால எனது தற்ய்பாவத� ஒப்பந்தத்வத 
நான ்ாணத் த் முடியுமா?

• இந்த ஒப்பந்தத்வத இ்த்துச் செய்்வதற்கு எனககு உள்ள ்வழிமுவ்றத் சதரிவு்ள எவ்வ?

வீடு புதுபபித்தல /ச்ாண்யடா குடியிருபபு்ள /இடம் விடடு ந்ரதல 
(Home Renovations/Condos/Moving)-ய�ாம் ச்றயனாய்வெனஸ்/ 

ச்ாண்யடாஸ்/மூவிங
வீடடில முனயனற்்றத் திருத்தங்வ்ள செய்்வதற்்ா் ஓர ஒப்பந்தக்ா்வ் நீங்ள ய்வவலககு 
அமரத்த முன்பா் 3 ய்பரிடம் இருந்து துவண�ாதா் யமற்ய்ாள தரும்்படி ய்ளுங்ள. அத்துடன 
அவ்வ நலலவ்வதானா எனறு உறுதி செய்யுங்ள. நீங்ள உங்ள இலல உ்பய�ா்த்வத சுருககி 
ஒரு ச்ாண்யடா குடியிருபபுககுப ய்பா் நிவனத்தால அதற்்ான ஒப்பந்தத்தில வ்ச�ழுத்து இட 
முன்பா், அக ச்ாண்யடா குடியிருபபு சதாடரபிலான குறித்த உ்பவிதி்ள, ெடடங்ள, ்டடுப்பாடு்ள 
ஆகி�்வற்வ்ற நீங்ள வி்ளஙகிக ச்ாள்வவத உறுதி செய்யுங்ள. அஙகு ந்ர்வதற்்ான ஏற்்பாடு்வ்ள 
நீங்ள திடடமிடும் ச்பாழுது, இடம் ந்ர்வதில ஈடு்படடுள்ள, உங்ளுககு உத்வக கூடி� ஒரு வி�ா்பா் 
நிறு்வனத்திடம் ச்பாருத்தமான ய்ளவி்வ்ளக ய்டடு விவட எடுங்ள.

நீங்ள இப்படிக ய்ளுங்ள:

• நான ஓர ஒப்பந்தத்தில வ்ச�ாப்பம் இடு்வதற்கு முன்பா் நீங்ள துவண�ாதா் யமற்ய்ாள்ள 
மற்றும் எழுத்து ்வடிவில ஓர உத்யதெ மதிபபீடடு செலவுத்சதாவ் ஆகி�ன த்முடியும்?

• ச்பாருட்ள ்ாணாமல ய்பானால அலலது யெதமுற்்றால �ார அதற்குப ச்பாறுப்பா் இருப்பார்ள?

• ய்வவலயில ஈடு்படும் ்பணி�ா்ளர்ள ்ா�ப்பட யநரந்தால அதற்கு ஈடுசெய்� ய்வவலத்தலப 
்பாது்ாபபு மற்றும் ்ாபபுறுதிச் ெவ்பயின ்ாபபு உங்ளுககு இருககி்றதா?

ஏமாற்றுத் திடடங்ள மற்றும் யமாெடி்ள (Scams and Frauds)-
ஸ்்ாம்ஸ் அனட ஃபய்றாடஸ்

மினனஞ்ெல ்வழி�ா் மினத்்வல ்்ள்வாடலுககு ஆ்ளா் ய்வண்டாம்

ெடடரீதி�ா் இ�ஙகும் ஒரு வி�ா்பா் நிறு்வனம் அலலது அவமபபில இருந்து அனுபபு்வது ய்பானறு 
ச்பாய்�ான முவ்றயில ஒரு்வருககு மினனஞ்ெல அனுபபி அ்வரிடம் இருந்து த்்வவல மின்வழி�ா் 
ஏமாற்றித் திருடும் மு�ற்சி மினத்்வல ்்ள்வாடல (“phishing”) எனப்படும். நு்ரய்வார தமது உ்பய�ா்ப 
ச்ப�ர்ள (usernames), ்டவுச் சொற்்ள அலலது ்டன அடவட வி்ப்ங்ள ய்பான்ற தனிப்படட 
சொந்தத் த்்வல்வ்ள ச்வளியிடும் விதத்தில அ்வர்வ்ளத் தூண்டும் மு�ற்சி�ா் இது அவமயும்.

மினத்்வல ்்ள்வாடி்ள (“Phishers”) ச்பரும்்பாலும் உணரச்சியூடடும்  அலலது மனககுழப்பம் தரும் 
ச்பாய்�ான த்்வல அடஙகி� செய்தி்வ்ள உங்ளுககு அனுபபி, உடயன செ�ற்்படும்்படி கூறு்வர.
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இவ்வா்றான ஏமாற்றுத் திடட மினனஞ்ெல்ள ்பல ெந்தரப்பங்ளில அ்வற்வ்றப ்படிபய்பாவ் யமாெடி 
செய்யும் இவண�த் த்ளங்ளுககுச் செலலும்்படி ்பணிககின்றன. இவ்வவ்�ான இவண�த்த்ளங்ள 
்வஙகி்ள ய்பான்ற நம்்ப்்மான அவமபபு்வ்ளச் யெரந்தவ்வ ய்பானறு யதாற்்றமளிககும். 
இவவிவண�த் த்ளங்ளுககுச் செலய்வாரிடம் அ்வர்ளின ்டன அடவட அலலது ெமூ்க ்ாபபுறுதி 
அடவடககுரி� இலக்ங்ள, ்வஙகிக ்ணககு வி்ப்ம் அலலது ்டவுச் சொற்்ள ய்பான்ற்வற்வ்ற 
ச்ாடுககும்்படி ய்ட்ப்படும். இப்படி�ான த்்வல்வ்ள ச்பற்றுக ச்ாண்ட பினனர, அதன 
பினனணியில உள்ள குற்்றச் செ�ல புரிய்வார அ்வற்வ்றத் தமது யமாெடி ய்வவலககுப ்ப�ன்படுத்து்வர.

உங்வ்ளப ்பாது்ாத்துக ச்ாளளுங்ள:

• இந்த ்வவ்�ான மினனஞ்ெல கிவடத்தால அதற்கு விவட�ளிககும் விதத்தில உங்ள ்வஙகித் 
த்்வல, ்டவுச் சொற்்ள (passwords) அலலது ய்வறு தனிப்படட சொந்தத் த்்வல எதவனயும் 
ஒருய்பாதும் ச்ாடுக் ய்வண்டாம். 

• இதன உண்வம ்பற்றிச் ெந்யத்ம் யதானறினால, குறிபபிடட மினனஞ்ெலில உள்ள இவணபபு 
்வாரத்வத (link) எதனிலும் சொடுக் ய்வண்டாம். ்பதிலா் நீங்ள வி�ா்பா்த் சதாடரபு 
வ்வத்திருககும் ்ம்்பனி அலலது நிறு்வனத்துடன யந்டி�ா்த் சதாடரபு ச்ாண்டு, குறிபபிடட 
மினனஞ்ெவல அனுபபி�து அ்வர்ளதானா எனறு ய்டடறியுங்ள.

சதாவலய்பசிச் ெந்வதப்படுத்தல (Telemarketing)- ச்லிமாரக்ற்றிங

ச்பாய்�ான சதாவலய்பசிச் ெந்வதப்படுத்துநர்ள ்பலய்வறு ்வவ்�ான ஏமாற்றுத் திடடங்வ்ள 
வ்�ாளுகின்றனர. இ்வற்றில மி்ச் ொதா்ணமா் நி்ழும் ஒனறு ச்பாய்�ான விடுமுவ்றப ்ப�ணங்வ்ள 
்வழஙகும் திடடமாகும்.

இதில �ாய்ா ஒரு்வர உங்வ்ளத் சதாவலய்பசியில அவழத்து நீங்ள ஒரு விடுமுவ்றப ்ப�ணப 
்பரிசிவன ச்வனறுள்ளதா்க கூறு்வார. ஆனாலும் அந்தப ்பரிசிவன நீங்்ள ச்பற்ச்றடுப்பதற்கு நீங்ள 
செ�லமுவ்றக ்டடணமா் ஒரு சதாவ்யிவனச் செலுத்த ய்வண்டும் என்ற உங்ளிடம் கூ்றப்படும். 
அலலது நீங்ள ்ாலப்பஙகீடடு உடன்படிகவ் (timeshare agreement) ஒனறில யெ் ய்வண்டும் எனறு 
கூ்றப்படும்

நீங்ள முனனய் த்்வல எதவனயும் ய்டடு இருக்ாவிடில அலலது ய்பாடடி எதிலும் 
்பஙகு்பற்்றாவிடில மி்வும் ்்வனமா் நடந்து ச்ாளளுங்ள. சதாவலய்பசியில அவழப்ப்வர 
உங்ளிடம் செ�லமுவ்றக ்டடணத்வத  (processing fee) ய்டகும் ்ா்ணம் உங்ள சொந்த ்வஙகித் 
த்்வலிவன எடுககும் யநாக்மா் இருக்லாம். அலலது அ்வர உங்ளுவட� செ�லமுவ்றக 
்டடணத்வத எடுத்துக ச்ாண்டு உங்ளுககு விடுமுவ்றப ்ப�ணம் எதவனயும் ்வழஙகும் யநாக்ம் 
இலலாத்வ்ா்ப ய்பா்லாம்.

்பாடடன – ்பாடடி அலலது அ்வெ்்ால ஏமாற்றுத் திடடம் (Grandparent 

or Emergency Scams)-க்ானட ய்ப்னற் ஓர எயமரசஜெனசி ஸ்்ாம்ஸ்

இந்த ஏமாற்றுத் திடடத்தில ச்பாய் ய்பசு்வதில தி்றவமயுள்ள ஒரு்வர ஒரு ந்பரிவனத் சதாவலய்பசியில 
அவழத்துத் தான அ்வரின ய்ப்ன அலலது ய்பத்தி எனய்றா அலலது ்பவழ� அ�ல்வர அலலது நண்்பர 
எனய்றா கூறு்வார. அத்துடன அ்வர தாம் ஏயதா ஒரு பி்ச்சிவனயின நடுவில இருப்பதா்வும் தமககு 
உடனடி�ா்ப ்பணம் தந்தி ்வழி�ா் அனுபபுமாறும் ய்ட்பார. இவ்வா்றான ஏமாற்றுப ய்பர்வழி்ள 
தாம் ஒரு வ்வத்தி�ொவலயில இருப்பதா்ய்வா, ச்வளிநாடடு விமான நிவல�ம் ஒனறில முடஙகிக 
கிடப்பதா்ய்வா அலலது ஏயதா ஒரு விதத்தில சிவ்றககுள தள்ளப்படடு விடடதா்ய்வா கூறு்வர.

இப்படி அவழப்ப்வர குறித்த ந்பரிடம் இவவிட�ம் ்பற்றிக குடும்்பத்தில உள்ள ய்வறு ஒரு்வரிடமும் 
சொலல ய்வண்டாம் எனறும், அப்படிச் சொனனால மற்வ்ற� குடும்்ப அங்த்த்வர்ள குறித்த வி்பத்து 
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அலலது அ்வெ் நிவலவமக்ா்த் தம்மில குவ்ற கூறு்வர அலலது தம்வமத் தண்டிப்பர எனறும் 
சொலலு்வது உண்டு.

உங்வ்ளப ்பாது்ாத்துக ச்ாளளுங்ள:

• உண்வமயில ஓர அ்வெ் நிவலவம இருககி்றதா எனறும், ெம்்பந்தப்படட ய்ப்ன அலலது ய்பத்தி 
எஙய் இருககி்றார எனறும் உறுதி செய்யும் ்வவ்யில ஒரு ய்பாதும் ்பணத்திவனத் தந்தி மூலம் 
அனுப்ப ய்வண்டாம்.

• ஏமாற்றுப ய்பர்வழி்ள தமது உண்வமக கு்லிவன மவ்றப்பதற்்ா் சதாவலய்பசித் சதாடரபில 
பிவழ இருப்பது ய்பால நடிப்பர என்பவத அறிந்து வ்வத்திருங்ள.

• அ்வதானமா் நடந்து ச்ாளளுங்ள. உங்ள ய்ப்பபிளவ்ளககுத் சதரிந்த ஒரு த்்வல ்பற்றி 
சதாவலய்பசியில அவழப்ப்வரிடம் ய்ளுங்ள. உ-ம்: உங்ள ய்ப்பபிளவ்ளயின நடுப ச்ப�ர.

• உண்வமயியலய� நீங்ள உங்ளுவட� ய்ப்ப பிளவ்ளயுடனதான ்வதககிறீர்ள என்பவத உறுதி 
செய்யும் ்வவ்யில உங்ள தனிப்படட சொந்தத் த்்வல எதவனயும் அவழப்ப்வரிடம் சதரிவிக் 
ய்வண்டாம்.

• சதாவலய்பசி அவழபபு ்பற்றிச் ெந்யத்ம் எழுமானால ்பணம் எதவனயும் அனுப்ப முன்பா், 
உங்ளுவட� உளளூர ்ா்வலதுவ்றப பிரிவுடன அலலது யமாெடிககு எதி்ான ்யனடி� 
நிவல�த்துடன (Canadian Anti-Fraud Centre) சதாடரபு ச்ாளளுங்ள. 

அவட�ா்ளத் திருடடு (Identity Theft) ஐசடனரிற்ரி சதஃபற்
உங்ளுககுத் சதரி�ாமல அலலது உங்ள ெம்மதம் இலலாமல, உங்ளின தனிப்படட த்்வலிவன 
�ாய்ா ஒரு்வர யமாெடி அலலது ்்ளவு ய்பான்ற குற்்றச் செ�ல ஒனறிவனச் செய்�ப ்ப�ன்படுத்தும் 
ச்பாழுது அவட�ா்ளத் திருடடு இடம் ச்பறுகி்றது.

அவட�ா்ளத் திருடர்ள உங்ளுவட� தனிப்படட த்்வலின முககி�மான அம்ெங்வ்ள உங்ளுககுத் 
சதரி�ாமல தம் உடலினாயலா அலலது ய்வறு ்வழி்ளியலா திருடி�பின, அதவன உ்பய�ாகித்து 
உங்வ்ளப ய்பால நடித்து உங்ளின ச்ப�்ால குற்்றச் செ�ல்வ்ள செய்கி்றார்ள.

ச்ப�ர்ள, மு்்வரி்ள மற்றும் சதாவலய்பசி இலக்ங்ள ஆகி�்வற்றுடன இத் திருடர்ள யதடி 
எடுககும் ய்வறு த்்வல்ள பின்வருமாறு :

• ெமூ்க ்ாபபுறுதி எண்்ள

• ொ்தி அனுமதிப்பத்தி் எண்்ள

• ்டன அடவட மற்றும் ்வஙகித் த்்வல்ள

• ்வஙகி அடவட்ள

• சதாவலய்பசி அவழபபு அடவட்ள

• பி்றபபுச் ொனறிதழ்்ள

• ்டவுச் சீடடு்ள (Passports)

அவட�ா்ளத் திருடர்ள உங்ளுவட� த்்வலிவனப ்ப�ன்படுத்தி உங்ளுவட� தனிப்படட 
்வாழ்விலும் ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ளிலும் மவ்ற்வா்ப புகுந்து ்ப்்வ முடியும். திருடப்படட 
அவட�ா்ளங்வ்ளக ச்ாண்டு அ்வர்ள ெம்்பந்தப்படட்வர்ளின ்பணத்வதக ச்ாடடிச் செலவிட 
முடியும். அத்துடன அ்வர்ளின ச்ப�்ால புதி� ்வஙகிக ்ணககு்வ்ள தி்றக்வும், ்டிதங்வ்ள திவெ 
திருப்பவும், ்டன்ள, ்டன அடவட்ள, ெமூ் யெவ்வ நலன்ள ஆகி�்வற்றுககு விண்ணபபிக்வும், 
அடுககுமாடி வீடு்வ்ள ்வாடவ்ககு எடுக்வும் முடி்வதுடன இதவன விட இனனும் ்பா்தூ்மான 
குற்்றச் செ�ல்வ்ளச் செய்�வும் முடிகி்றது.
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உங்வ்ளப ்பாது்ாத்துக ச்ாளளுங்ள:

சதாவலய்பசி ்வழி�ா் உங்ளுடன சதாடரபு ச்ாளளும் எ்வருககும் உங்ளுவட� ்டன அடவட 
எண் அலலது ெமூ்க ்ாப்பறுதி எண் ய்பான்ற தனிப்படட த்்வல எதவனயும் ச்ாடுக் ய்வண்டாம். 
இவண�ம் ்வழி�ா் நிதி ச்ாடுத்தல ்வாங்ல்வ்ள செய்யும் ச்பாழுது ெம்்பந்தப்படட இவண�த் 
த்ளத்தின ச்ாடுப்பனவுப ்பக்த்தில இரு அம்ெங்ள இருக்ய்வண்டும் என்பவதக ்்வனியுங்ள:

1. இவண�த்தின மு்்வரியில இருக் ய்வண்டி� “s” என்ற எழுத்து– ்பாது்ாப்பான இவண�த் த்ள 
மு்்வரி்ள “https://” எனறு ஆ்ம்பிககின்றன. தனிய� http:// எனறு ஆ்ம்பிப்பது இலவல.

2. பூடடின சினனம் – ்பாது்ாப்பான இவண�த் த்ளங்ளில பூடடப்படட நிவலயில ஒரு பூடடின 
சினனம் ்ாணப்படும்.

நு்ரய்வார ்பாது்ா்வல ஒன்ாறிய�ா அவமபபு (Consumer Protection 
Ontario) — த்்வல ச்ப்ற நீங்ள செலல ய்வண்டி� மூலத் த்ளம்

“புத்திொலி�ான ஒரு நு்ர்ப்வ்ா் இருங்ள”  (Be a Smart Consumer) என்ற ச்ப�ரில நவடச்பறும் 
்பயிற்சிப ்படடவ்ற்ள முதிய�ாருககு என வியெடமா்த் த�ாரிக்ப்படடு 45 நிமிட யந்ம் ய்பச்சு்ள 
்வழங்ப்படுகின்றன. உங்ளுவட� முதிய�ார குழு ஆர்வம் ்ாடடும் நு்ரய்வார விட�ங்ளுககு எனறு 
வியெடமா் இ்வற்வ்ற ஆ�த்தம் செய்� முடியும்.

உங்ளுவட� முதிய�ார குழுவுகச்ன ஒரு ்படடவ்றவ� ஒழுஙகு ்படுத்து்வதற்கு அலலது இது ்பற்றி 
யமலும் சதரிந்து ச்ாள்வதற்குத் த�வுசெய்து நு்ரய்வார ்பாது்ா்வல ஒன்ாறிய�ா அவமபபுடன 
மினனஞ்ெல ்வழி�ா்த் சதாடரபு ச்ாளளுங்ள : consumerprotectionoutreach@ontario.ca/Consumer 
Protection அலலது சதாவலய்பசியில அவழயுங்ள: 416-219-9507.

நு்ரய்வார ்பாது்ா்வல ஒன்ாறிய�ா அவமபபு ்பற்றி யமலும் த்்வல ச்பறு்வதற்கு இவவிவண�த் 
த்ளத்துககுச் செலலுங்ள:

www.ontario.ca/ConsumerProtection.

நு்ரய்வார ்பாது்ா்வல ெம்்பந்தப்படட மி்பபிந்தி� விழிப்பாக் அறிகவ்்ள மீதான உதவி்்மான 
த்்வல துணுககு்வ்ள பின்வரும் ெமூ்்வவல ஊட்ங்ள மூலம் ச்பறுங்ள:

எங்வ்ள விரும்புங்ள: facebook.com/ontarioconsumer 
எங்வ்ளப பின சதாடருங்ள: twitter.com/ontarioconsumer
எங்வ்ளப ்பாருங்ள: youtube.com/ontarioconsumer

யமாெடிகச்தி்ான ்யனடி� நிவல�ம் (Canadian Anti-Fraud Centre)-்யனடி�ன அனரி-
ஃபய்றாட சென்ர

்பலய்வறு ்வவ்�ான ஏமாற்று யமாெடி சதாடர்பா் த்்வல்வ்ள இந்த நிவல�ம் நு்ரய்வாரிடமிருந்து 
தி்டடி, குறிபபிடட ்பாரி� ெந்வதப்படுத்தல ஏமாற்று நில்வ்ங்ள குறித்து ச்பாதுமக்ளுககு 
அறிவு பு்டடும் முககி� ்பஙகிவன ்வகிககின்றது. சீனி�்பஸ்்ரஸ் (SeniorBusters) என்பது 
முதிய�ாருகச்தி்ான, ்பாரி� அ்ளவிலான ெந்வதப்படுத்தல ஏமாற்று நட்வடிகவ்்வ்ள ச்வற்றிச்ாள்ள 
செ�லாற்றும் மூத்த, ்வ�து்வந்த தனனார்வத் சதாண்டர்ளின ஒரு குழு்வாகும். இந்த சீனி�்பஸ்்ரஸ் 
நி்ழ்ச்சித் திடடமானது, ெடட விய்ாதமான ்பாரி� ெந்வதப்படுத்தல ஏமாற்று, அவட�ா்ள திருடடு 
அலலது யமாெடிககுப ்பலி�ான முதிய�ாருககு அறிவு, ஆயலாெவன, பி்றர்ருத்துககூ்றல்ள 
ய்பான்ற்வற்வ்ற ்வழஙகுகின்றது. 

யமாெடிககு எதி்ான ்யனடி� நிவல�ம் - Canadian Anti-Fraud Centre - ்யனடி�ன அனரி-ஃபய்றாட 
சென்ர 
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1-888-495-8501 
www.antifraudcentre.ca

அ்வெ்்ால யெவ்வ்ளும் ச்பாதுென ்பாது்ாபபும் (Emergency Services 
and Public Safety) எம்எரஜெனசி யெரவிேஸ் அனட ்பபளிக யேவரி
9-1-1

்ா்வலதுவ்ற, தீ�வணபபுப்பவட, அலலது அம்பியூலனஸ் யதவ்வப்படும் எந்த அ்வெ்்ால 
நிவலவமயிலும், குறித்த யெவ்வ கிவடக்ககூடி� இடத்தில உடனடி�ா் 9-1-1 இலக்த்வத 
அவழயுங்ள.

அ்வெ்்ால நிவலவமககுத் த�ா்ாயிருத்தல (Emergency Preparedness) – எம்எரஜெனசி 
பறிச்ப�ரடனஸ்

ஒன்ாறிய�ா அ்வெ்நிவல நிர்வா்ம் (Emergency Management Ontario) ஆற்்றல குவ்ற்பாடு அலலது 
வியெட யதவ்வ்ள ச்ாண்யடார்ளுகச்ன இவண�ம் ்வழி�ா் அ்வெ்்ால நிவலவமககுத் த�ாரித்தல 
சதாடர்பான த்்வல ச்ாண்ட ஒளித்தடடு்ள (வீடிய�ாக்ள), மூல்வ்ள இவணபபுக்ள, த்்வற் 
தி்டடுக்ள மற்றும் ்பதிவி்றக்ம் செய்�ககூடி� ்வழி்ாடடி என்ப்வற்வ்ற ்வழஙகுகி்றது. அ்வெ்்ால 
உயிர்பாது்ாபபுப ச்பாதி ஒனவ்ற எவ்வாறு த�ாரசெய்து ச்ாள்வது, ஒரு குடும்்ப அ்வெ்்ாலத் 
திடடம் த�ாரசெய்து அ்வெ்்ாலத்தின ய்பாது எப்படி ்பாது்ாப்பாயிருப்பது என்ப்வற்வ்றத் சதரிந்து 
ச்ாளளுங்ள. அ்வெ்்ால நிவலவமவ�க ்்வனத்திற் ச்ாண்டு்வரும் ஒரு யெவ்வயிலும் ்பஙகு்பற்்ற 
உங்ள ச்ப�வ் நீங்ள யெரத்துக ச்ாள்ளலாம்.

Emergency Management Ontario எம்எரசஜெனசி மயனஜ்மனற் ஒன்ாறிய�ா 
1-877-314-3723 
www.ontario.ca/beprepared

ஒரு அ்வெ்்ால நிவலவமககு நீங்ளும் உங்ள குடும்்பமும் த�ாரப்படுத்த உதவும் உங்ள அ்வெ்்ால 
த�ாரநிவல ்வழி்ாடடி (Your Emergency Preparedness Guide) ய்பான்ற ச்வளியீடு்ள உட்பட, ்பலய்வறு 
்வவ் அச்சிடட மற்றும் இவண�ப ்பாது்ாபபுக குறிபபு்ள மற்றும் த்்வல்ள ய்பான்ற்வற்வ்ற ்னடா 
ச்பாதுென ்பாது்ாபபு நிறு்வனமும் (Public Safety Canada) ்வழஙகுகின்றது.

Public Safety Canada ்பபளிக யேவரி ்னடா 
1-800-O-CANADA (1-800-622-6232) 
www.getprepared.gc.ca

மூத்யதார துரபபி்ய�ா்ப்படுத்தப்படல (Elder Abuse)- எலடர அபயூஸ்

“Single or repeated acts, or lack of appropriate action, occurring within a relationship where 
there is an expectation of trust, which causes harm or distress to an older person.”

 “ஒரு மூத்த ந்பருககு தீஙகு அலலது துன்பம் விவ்ளவிககும் விதத்தில, ்வழக்மா் நம்பிகவ் 
எதிர்பாரக்ப்படும் ஓர உ்றவுககுள இடம்ச்பறும் தனி�ான அலலது மீண்டும் மீண்டும் 
நி்ழ்த்தப்படுகின்ற செ�ல்ள, அலலது ச்பாருத்தமான நட்வடிகவ் இலலாவம” 

(World Health Organization, 2002) 
 (உல் ஆய்ாககி� ஸ்தா்பனம், 2002)

http://www.antifraudcentre.ca
http://www.getprepared.gc.ca
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மூத்யதார துரபபி்ய�ா்ப்படுத்தப்படல என்பது, நிதி, மனவுணரவு, உடல, அலலது ்பாலி�ல 
துனபுறுத்தல என்பன உட்பட, ்பல ்வடி்வங்ள எடுக்லாம். இது ஒருய்பாதும் ஏற்றுகச்ாள்ளப்படக 
கூடி�தலல. நீங்ள அலலது உங்ளுககுத் சதரிந்த ஒரு்வர உடனடி ஆ்பத்திலிருந்தால, அலலது 
ஓர அ்வெ்்ால நிவலவமயில உதவி யதவ்வப்படடால, 9-1-1 இலக்த்வத அவழயுங்ள. நீங்ள 
அலலது உங்ளுககுத் சதரிந்த ஒரு முதி�்வர ்்ளவு, யமாெடி, அலலது உடலி�ல தாககுதலுககுப 
உள்ளாகியிருந்தால, உங்ள உளளூர ்ா்வலதுவ்றயுடன சதாடரபு ச்ாள். இது்பற்றி� த்்வல்ளுககும் 
உதவி�ாயிருக்ககூடி� ெமூ் ஆத்வு்ளுக்ான ்பரிந்துவ்பபுககும் 2-1-1 இலக்த்வத அவழயுங்ள 
அலலது www.211ontario.ca இவண�த்த்ளத்வதப ்பாருங்ள

மூத்யதார துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளாதல ஒன்ாறிய�ா அவமபபு (Elder Abuse Ontario/ 
EAO) – எலடர அபயூஸ் ஒன்ாறிய�ா

EAO வின பி்ாந்தி� மூத்யதார துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளாதல ஆயலாெ்ர்ள (Regional Elder Abuse 
Consultants) பின்வரு்வன்வற்வ்றச் செய்யும்ச்பாருடடு ெமூ் மு்்வர நிவல�ங்ளுடனும் உளளூர 
மூத்யதார துனபுறுத்தப்படல ்வவலத்சதாடரபு்ளுடனும் யெரந்து செ�ல்படுகின்றனர:

• துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளாயனார அலலது ஆ்பத்திலிருககும் முதிய�ார, தமக்ான யெவ்வ்வ்ள 
எடடும் ்வாய்பவ்ப முனயனற்்றச்வன, ெமூ் மூல்வ்ளங்வ்ள ஒருஙகிவணத்தல

• முதிய�ார துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளா்வவத இனங்ண்டு ்பதிலிறுக்ச்வன, முனனணி 
அலு்வலர்ளுககுப ்பயிற்சி ்வழங்ல

• முதிய�ார துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளாதல மற்றும் எஙகு உதவி ச்ப்றலாம் என்ப்வற்றிற்்ான 
விழிபபுணரவ்வ அதி்ரித்தல

நீதி மற்றும் ெமூ் யெவ்வ ்வழஙகுநருககும் உளளூர முதிய�ார துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளாதல ்பற்றி� 
்வவல�வமபபுக்ளுககும் ஒரு முககி� மூல்வ்ளமா் ஆயலாெ்ர்ள செ�ற்்படுகின்றார்ள.

416-916-6728 
www.elderabuseontario.com

தீயிலிருந்து ்பாது்ாபபு (Fire Safety)- ஃ்ப�ர யேபரி

தீயிலிருந்து ்பாது்ாபபு எனும்ய்பாது, குறிப்பா் முதிய�ாய் இதற்கு இவ்�ா்ககூடி�்வர்ள. 
குவ்ற்வவடயும் அவெவு ஆற்்றல, உணரந்தறிதலில ெ்வால்ள என்பன ஒரு்வர சநருபபுககுப ்பதிலிறுத்து, 
்பாது்ாபவ்ப நாடு்வவதக ்டினமாககுகின்றன. நீங்ள ்பாது்ாப்பா் இருக்ப பின்வரு்வன்வற்வ்ற 
நிவனவில வ்வத்திருங்ள:

• செ�ல்படும் புவ் எச்ெரிகவ்க ்ருவி்ள உங்ளிடம் உள்ளவத உறுதி செய்யுங்ள. ெடடப்படி, 
புவ் எச்ெரிகவ்க ்ருவி்ள உங்்ளது வீடடின ஒவச்வாரு த்ளத்திலும் இருக் ய்வண்டும் மற்றும் 
அவ்வ ெ்ல ்படுககும் ்பகுதி்ளின ச்வளிபபு்றத்திலும் இருக் ய்வண்டும். மாதாந்தம் உங்ள புவ் 
எச்ெரிகவ்க ்ருவி்வ்ளப ்பரியொதவன செய்்வதுடன ்வருடத்திற்ச்ாருமுவ்ற அலலது அதன 
்பற்்றரி ்லனின ெகதி குவ்றந்து எச்ெரிகவ் ஒலிககும் ய்பாது அதன ்பற்்றரிக ்லவன மாற்றுங்ள. 
உங்ளுககு செவிபபுலன குவ்ற்பாடு இருபபின அலலது நீங்ள ்படுகவ் அவ்றக ்தவு்வ்ளச் 
ொத்திவிடடு நித்திவ் ச்ாள்ப்வ்ாயின உங்ள ்படுகவ் அவ்றயினுள ஒரு புவ் எச்ெரிகவ்க 
்ருவிவ�ப ச்பாருத்திக ச்ாளளுங்ள அலலது ஒளி வீசும் அலலது அதிரும் புவ் எச்ெரிகவ்க 
்ருவிவ�ப ச்பாருத்திக ச்ாளளுங்ள.

• ஒவச்வாரு அவ்றககும் ஆ்ககுவ்றந்தது இ்ண்டு தபபிய�ாடல ்வழி்வ்ள முடிந்தால 
வ்வத்திருங்ள. உங்ள அவெவுச் ெ்வால்வ்ளக ்ருத்தில ச்ாண்டு வீடடில தீயிலிருந்து தப்பம் 
திடடங்வ்ள உரு்வாககிக ச்ாளளுங்ள. உங்ள தபபும் திடடங்வ்ள அடிக்டி நீங்ள ்பயிற்சி 
செய்து ச்ாளளுங்ள. ஞா்ப் ெகதி்பற்றிக ்்வவல்ள உள்ள முதிய�ாருககு, தபபிய�ாடல 

http://www.211ontario.ca
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திடடங்வ்ளப ்பதிவு செய்து, இலகுவில ச்ப்றககூடி� ஓர இடத்தில ஒரு பி்திவ� வ்வயுங்ள

• ெவம�ல செய்யும் ய்பாது ெவம�லவ்றயியலய� இருங்ள. மூத்த ்வ�து்வந்த்வர்ள மத்தியில, 
முனனணி ்வகிககும் சநருபபுக ்ா�ங்ளுக்ான ்ா்ணி்ளுள ெவம�ல சநருபபுக்ள 
முதனவம�ானவ்வ�ாகும். நீங்ள ெவமககும் ய்பாது ெவம�லவ்றவ� விடடு ச்வளிய� 
செல்வதாயின அடுபபு்வ்ள/ச்வதுபபு அடுபபு்வ்ள அவணத்துவிடுங்ள. ெவமககும் ய்பாது 
இறுக்மா்ப ச்பாருந்தும் அலலது உருடடி யமயல விடப்படட வ்்ள ச்ாண்ட ஆவட 
அணியுங்ள. சதாய்்வான அலலது அவெந்தாடும் ஆவட்ள அடுபபு்ள அலலது தி்றந்த 
சு்வாவல்ளுடன ்படடுக ச்ாண்டால இலகுவில தீப்பற்றிக ச்ாளளும்.  

• புவ்பிடிபய்பாவ் ச்வளியில செனறு புவ்பிடிககுமாறு கூறுங்ள அலலது சி்்டடு்ளிலிருந்து 
ொம்்பவலச் யெ்ரிககும் ய்பாது இலகுவில தடடுப்படடு கீயழ விழ முடி�ாத ச்பரி� ஆழமான 
ொம்்பலதடடு்வ்ள உ்பய�ாகிப்பவத ஊககுவியுங்ள. பூச்ொடி்ளில சி்்டவட அவணக் 
ய்வண்டாம். இவ்வ அயந்மா் இலகுவில தீப்பற்்றககூடி� ‘பீற்’ ்வவ்ப ்பாசி, துண்டாக்ப்படட 
ம்த்துண்டு்ள மற்றும் ம்ப்படவட்வ்ள ச்ாண்டிருககும்.

• ொம்்பல தடடு்வ்ள தண்ணீர சதளிப்பதன மூலம் அலலது ்ழி்வவ்றயில ச்ாடடு்வதன மூலம் 
ெரி�ான முவ்றயில ச்வறுவம�ாககுங்ள.  அவ்வ முற்்றா் அவணந்து விடடன்வா என்பவத 
உறுதிப்படுத்துங்ள.  ஒருய்பாதும் ொம்்பல தடடு்வ்ள யந்டி�ா்க குபவ்ப்ளில ச்ாடடாதீர்ள.

• ்படுகவ்யில ஒருய்பாதும் புவ்பிடிக்ாதீர்ள.

தீயிலிருந்து ்பாது்ாபபு ்பற்றி� யமலதி் த்்வலுககு உங்ள உளளூர தீ�வணபபுத் திவணக்்ளத்துடன 
சதாடரபு ச்ாளளுங்ள அலலது பினத்ப்படடுள்ள தீ�வணபபுப ்பவடத் தவல்வரின அலு்வல் 
இவண�த்த்ளம் செனறு ்பாருங்ள: 

www.ontario.ca/firemarshal

ெடட விட�ங்ள (Legal Matters) – லீ்ல மற்்றரஸ்
உங்ள ெடடத் யதவ்வ்வ்ள பூரத்தி செய்தல (Meeting Your Legal Needs) – மீற்றிங யு்வர 
லீ்ல நீடஸ்

ஒன்ாறிய�ாவில ெடட யெவ்வ்ள ்வழஙகும் ெ்ல ெடடத்த்ணி்ளுககும் ெடடத்துவண�ா்ளர்ளுககும் 
யமற்பு்றக ்னடா ெடடச் ெங்த்தினால (The Law Society of Upper Canada) அஙகீ்ா் அனுமதிப்பத்தி்ம் 
்வழங்ப்படடிருத்தல ய்வண்டும். குடும்்ப அலலது குற்்ற விட�ங்ள, ச்பாதுென (சிவில) ்வழககு்ள, 
உயில்ள, தத்து்வப ்பத்தி்ங்ளும் மற்றும் பூரவீ்ச் சொத்து விட�ங்ளும், ஆதனத்துவ்ற ச்ாடுக்ல 
்வாங்ல்ள, நிர்வா்ச் ெடட விட�ங்ள ய்பான்ற எலலா ்வவ்�ான ெடடப பி்ச்சிவன்ளுககும் 
ெடடத்த்ணி்ள உங்ளுககு உத்வ முடியும். அஙகீ்ா்ம் ச்பற்்ற ெடடத்துவண�ா்ளர்ள (paralegals) 
சிறுய்ாரிகவ் நீதிமன்றத்திலும், வீடடுரிவம�ா்ளர மற்றும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர ெவ்ப (Landlord 
and Tenant Board) ய்பான்ற நி�ா� ெவ்ப்ளுககு முனன்ான விொ்வண்ளிலும் மற்றும் ஆ்ககூடி�து 
ஆறுமாதச் சிவ்றத் தண்டவன ்வழஙகும் சிறு குற்்றச்ொடடு்ள ய்பான்ற்வற்றிற்கும் உங்வ்ளப 
பி்திநிதித்து்வப்படுத்தலாம். ெடடத்த்ணி அலலது ெடடத் துவண�ா்ளர ஒரு்வவ் நீங்ள ்ண்டறி� 
உங்ளுககு உத்வககூடி� ்பல யெவ்வ்வ்ள ெடட்வலலுனர ெவ்ப ச்ாண்டுள்ளது.

The Law Society of Upper Canada 
1-800-668-7380 
TTY: 416-644-4886 
www.lsuc.on.ca

http://www.ontario.ca/firemarshal
http://www.lsuc.on.ca
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ெடடச் ெங்ப ்பரிந்துவ்பபுச் யெவ்வ (Law Society Referral Service) – யலா சொெயிற்றி 
ச்றஃ்ப்றல யெரவிஸ்

உங்ளுககு ஒரு ெடடப பி்ச்சிவன இருந்தால, உங்ள உரிவம்வ்ளயும் விருப்பத் சதரிவு்வ்ளயும் 
தீரமானிக் உத்வச்வன, ஓர இல்வெமான 30 நிமிட ஆயலாெவனவ� ்வழஙகும் ஒரு ெடடத்த்ணியுடன 
அலலது அஙகீ்ா் அனுமதிப்பத்தி்ம் ச்பற்்ற ெடடத்துண�ா்ளருடன உங்வ்ள இந்தச் யெவ்வ 
சதாடரபு்படுத்திவிடும்.

1-800-268-8326 
http://Isrs.Isuc.on.ca/Isrs/

ஒன்ாறிய�ா ெடட நிதியுதவி (Legal Aid Ontario) –லீ்ல எயிட ஒன்ாறிய�ா

ஒன்ாறிய�ா ெடட நிதியுதவி (Legal Aid Ontario) நிறு்வனம் ஒரு ்ப்ந்த அ்ளவிலான யெவ்வ்ளூடா், 
குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள தனிந்பர்ளுககும் பினதஙகி� ெமூ்ங்ளுககும் ெடட உதவிவ� ்வழஙகுகி்றது. 
இந்த யெவ்வ�ானது ்டவமயந் ஆயலாெ்ர (duty counsel), ெமூ்ச் ெடட செ�லமவன்ள (community 
legal clinics) அலலது ஏவன� மு்்வர நிவல�ங்ளுக்ான த்்வல்ள, ்பரிந்துவ்்ள ய்பான்ற்வற்வ்றயும் 
உள்ளடககுகின்றது. உங்ள ெடடப பி்ச்சிவன்ளுககு மி்வும் ச்பாருந்தககூடி� யெவ்வவ� நீங்ள 
்ண்டறி� உதவு்வதற்ச்ன ெடட நிதியுதவி அலு்வலர்ள உங்ளிடம் ய்ளவி்ள ய்ட்பர. ்பல 
சு�ாதீனமான, ெமூ் அடிப்பவடயிலான ெடட உதவிச் செ�லமவன்ளுககும் ஒன்ாறிய�ா ெடட 
நிதியுதவி நிறு்வனம் (Legal Aid Ontario) நிதி ்வழஙகுகி்றது. 

1-800-668-8258  
TTY: 1-866-641-8867 
www.legalaid.on.ca

மூத்யதாருக்ான எடுத்துவ்பபு நிவல�ம் (ACE) -Advocacy Centre for the Elderly (ACE) 
அடச்வா்சி சென்ர ஃச்பார த எலடரலி (ஏசிஈ-ஏஸ்)

ACE ஆனது தனிந்பர மற்றும் குழுநிவல யெவ்வ ச்பறுநர்ளுககுரி� ஆயலாெவன, மற்றும் 
பி்திநிதித்து்வம் உட்பட ்வருமானம் குவ்றந்த முதிய�ாருககு ெடடச் யெவ்வ்வ்ளயும் ச்பாதுெனச் ெடடக 
்லவி, ெடடச் சீரதிருத்தம் மற்றும் ெமூ் அபிவிருத்தி சதாடர்பான நட்வடிகவ்்ள ஆகி�்வற்வ்றயும் 
்வழஙகும் ஒரு வியெடெமூ்ச் ெடடச் செ�லமவன�ாகும். ச்ாச்றானய்ா ச்பரும்்பா்த்தில ்வசிககும் 
60 மற்றும் அதற்கு யமலான ்வ�துவட� யெவ்வ ச்பறுநரககு ACE யெவ்வ ்வழஙகுகின்றது. அத்துடன 
முதிய�ார ெமூ்த்திற்கு ஒரு ்வழககு முககி�த்து்வம் மிக் ஒன்றா் இருககுமானால, ச்ா்றனய்ாவுககு 
ச்வளிய�யுள்ள முதிய�ாரககும் ACE யெவ்வ ்வழங்ககூடும்.

416-598-2656 
www.acelaw.ca

ெமூ்ச் ெடடக ்லவி ஒன்ாறிய�ா அவமபபு (சிஎலஇஓ) Community Legal Education 
Ontario (CLEO) – ச்ாம்யூனிற்றி லீ்ல எடயூய்ஷன ஒன்ாறிய�ா (களிய�ா)

CLEO என்பது தத்து்வப ்பத்தி்ம் (Power of Attorney), மூத்யதார துரபபி்ய�ா்ம் ய்பான்றன உட்படப 
்பலய்வறு ்வாழ்கவ்ப பி்ச்சிவன்ள சதாடர்பான இல்வெ ச்பாதுெனச் ெடடக ்லவி ொதனங்வ்ளத் 
ச்வளியிடும் ஒரு ெமூ் ெடடச் செ�லமவன�ாகும். ெடடங்வ்ள இ�ன்ற்வவ் எளிவம�ா்வும் 
சதளி்வா்வும் வி்ளககு்வதால மக்ள தமது ெடட உரிவம்வ்ள புரிந்துச்ாண்டு நவடமுவ்றயில 

http://www.legalaid.on.ca
http://www.acelaw.ca
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்ப�ன்படுத்திகச்ாள்ள உதவும் ்வவ்யில இந்த ச்வளியீடு்ள அவமகின்றன. CLEO அவமபபு ெடட 
அறிவுவ் எதவனயும் ்வழஙகு்வதிலவல.

416-408-4420 
www.cleo.on.ca

ARCH ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ெடட நிவல�ம் ( ARCH Disability Law Centre) –ஆரச் 
டிஸ்அபிலிற்றி யலா சென்ர

இந்த வியெட ெடட உதவிச் செ�லமவன�ானது, ஒன்ாறிய�ாவிலுள்ள ஆற்்றல குவ்ற்பாடு 
உவடய�ாரின ெமத்து்வ உரிவம்வ்ளப ்பாது்ாத்து அ்வற்வ்ற முனயனற்று்வதற்குத் தனவன 
அரப்பணித்துள்ளது. ARCH அளிககும் ெடடச் யெவ்வ்ள, தனனார்வத்சதாண்டு முவ்றயில 
யதரந்சதடுக்ப்படட ஒரு ்பணிப்பா்ளர ெவ்பககுகீழ் செ�ல்படும் ெடடத்த்ணி்்ளாலும் ெடட 
மாண்வர்்ளாலும் ்வழங்ப்படுகின்றன. இச்ெவ்பயினரில குவ்றந்தது அவ்்வாசி ந்பர்ள ஆற்்றல 
குவ்ற்பாடுச்ாண்ட்வர்்ளா்வர.

1-866-482-ARCH (2724) 
TTY: 1-866-482-2728 
www.archdisabilitylaw.ca

HALCO – HIV & AIDS ெடடச் செ�லமவன (ஒன்ாறிய�ா) - HALCO – HIV & AIDS Legal 
Clinic (Ontario) – �லய்ா எச்ஐவி அனட எயிடஸ் லீ்ல கிளினிக (ஒன்ாறிய�ா)

எச்ஐவி/எயிடஸ் (HIV/AIDS) நிவலயுடன ்வாழ்்ப்வர்ளுககு அலலது அ்வற்்றால ்பாதிக்ப்படடு 
உள்ள்வர்ளுககு இல்வெ ெடட உதவி ்வழஙகும் ஒரு ெமூ் அடிப்பவடயிலான ெடடச் செ�லமவன 
�லய்ா (HALCO) ஆகும். சுருக்மான ெடடமுவ்றச் யெவ்வ்ளுடன ச்பாதுெனச் ெடடக ்லவிவ�யும் 
்வழஙகி, ெடடச் சீரதிருத்தத்திலும் ெமூ் அபிவிருத்தி முனசனடுபபுக்ளிலும் HALCO ்பணி�ாற்றுகின்றது.

1-888-705-8889 
www.halco.org

ஒன்ாறிய�ா மனிதவுரிவம்ள ெடடகய்ாவ்வ (Ontario Human Rights Code) ஒன்ாறிய�ா 
ஹ்யூமன வ்ற்ஸ் ய்ாட

ஒன்ாறிய�ா மனிதவுரிவம்ள ெடடகய்ாவ்வ�ானது ஒன்ாறிய�ா்வாசி்ளுககு ய்வவல்வாய்பபு, 
வீடடு்வெதி மற்றும் யெவ்வ்ள ய்பான்ற துவ்ற்ளில ்பாகு்பாடினறி, ெம உரிவம்வ்ளயும் 
்வாய்பபுக்வ்ளயும் உத்த்்வாதமளிககி்றது. இது ய்வவல்வாய்பபு, யெவ்வ்ள, ்பண்டங்ள, ஏற்்பாடடு 
்வெதி்ள, வீடவமபபுத் தஙகுமிட்வெதி்ள, சதாடரபு்ள, ்வரத்த் மற்றும் சதாழிலொர ெங்ங்ளில 
அங்த்து்வம் ய்பான்ற விட�ங்ளில ்வ�து அடிப்பவடயிலான ்பா்்படெத்திவன தடுககின்றது. ்வ�து 
அடிப்பவடயிலான ்பா்்படெத்திற்கு எதி்ான ஒன்ாறிய�ா மனிதவுரிவம்ள ெடடக ய்ாவ்வயின 
ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ்பாது்ாபபு, 18 ்வ�துககும் யமலான ெ்லருககும் ச்பாருந்துகி்றது. 

www.ontario.ca/humanrights

பிச்ஞ்சு சமாழிச் யெவ்வ்ள ஆவண�ா்ளர அலு்வல்ம் (Office of the French Language 
Services Commissioner) – ஒஃபீஸ் ஒஃபத பச்ஞ்ச் லஙகுய்வஜ் யெரவிேஸ் ச்ாமிஷனர

பிச்ஞ்சு சமாழியில யெவ்வ்ள ்வழஙகும்ச்பாழுது, பிச்ஞ்சு சமாழிச் யெவ்வ்ள ெடடத்துடனான 
(French Language Services Act) இணக்ப்பாடவட இந்த அலு்வல்ம் உறுதி செய்கி்றது. பிச்ஞ்சு சமாழி 
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ய்பசும் ெனத்சதாவ்கச்ன மாற்றி�வமக்ப்படும் ச்ாளவ்்வ்ளயும் நி்ழ்ச்சித் திடடங்வ்ளயும் 
முனசனச்ெரிகவ்ய�ாடு ்வடி்வவமககுமாறு, அ்ெ அவமச்சுக்வ்ளயும் மு்்வர நிவல�ங்வ்ளயும், 
்பரிந்துவ்்வ்ள யமற்ச்ாள்வதற்்ான தனது அதி்ா்த்தினூடா், இந்த ஆவண�ா்ளர (Commissioner) 
்வலு்வா் ஊக்ப்படுத்துகி்றார. ஒன்ாறிய�ா அ்ொங்த்திடமிருந்து ச்பாதுமக்ள உ�ரத்மிக் பிச்ஞ்சு 
சமாழிச் யெவ்வ்வ்ளப ச்பறு்வவத உறுதி செய்்வயத இந்த அலு்வல்த்தின குறிகய்ா்ளாகும்.

1-866-246-5262  
TTY: 416-314-0760 
www.csfontario.ca/publications

ச்பாதுெனப ்பாது்ா்வலர மற்றும் நம்பிகவ்ப ச்பாறுப்பா்ளர அலு்வல்ம் (Office of 
the Public Guardian and Trustee)- ஒஃபீஸ் ஒஃப த ்பபளிக ்ாரடி�ன அனட ட்றஸ்ரி 
(ஒபிஜிரி)

குறிபபிடட தனிப்படட தனிந்பர்ளினதும் ம்ணச்சொத்துக்ளினதும் ெடடரீதி�ான, தனிப்படட 
மற்றும் நிதிொரந்த நலன்வ்ளப ்பாது்ாககும் யெவ்வ்வ்ள இந்த அலு்வல்ம் ்வழஙகுகி்றது. இது 
பின்வரு்வன்வற்றில ்பஙகு ்பற்றுகி்றது:

• மனநல ரீதியில இ�லாவம ச்ாண்ட மக்வ்ளப ்பாது்ாத்தல

• அ்றகச்ாவட்ள விட�த்தில ச்பாதுமக்ள நலன்வ்ளப ்பாது்ாத்தல

• OPGT நிர்வகிககும் ம்ணச்சொத்துக்ளுக்ான ்வாரிசுக்வ்ளத் யதடுதல

• நி்ந்த் ்ப்ாமரிபபு நிதி�ங்வ்ள முதலீடு செய்தல

• ்வலக்ப்படட கூடடுத்தா்பனங்ள சதாடர்பான நட்வடிகவ்்ளில ஈடு்படுதல

ச்பாதுெனப ்பாது்ா்வலர மற்றும் நம்பிகவ்ப ச்பாறுப்பா்ளரின அலு்வல்மானது (Office of the 
Public Guardian and Trustee) தனிந்பர ஒரு்வர இ�லாவம ்ா்ணமா்ப ்பா்தூ்மான நிதிொரந்த 
அலலது தனிப்படட தீஙகுககு ஆ்ளாகும் ஆ்பத்தில இருக்லாசமனவும், மாற்றுத் தீரவு எதுவும் 
இலவலச�னவும், த்்வவலப ச்பறுகின்றய்பாது, ஒரு விொ்வணவ� நடத்தும். விொ்வணயின 
முடிவில அந்த ந்பரின ொர்பா் ஒரு தற்்ாலி் அலலது நீண்ட்ால அடிப்பவடயில தீரமானங்ள 
எடுப்பதற்்ான அனுமதிவ� நீதிமன்றத்திடமிருந்து ச்பாதுெனப ்பாது்ா்வலர மற்றும் நம்பிகவ்ப 
ச்பாறுப்பா்ளரின அலு்வல்ம் ய்ா்ககூடும்.

1-800-366-0335 
www.ontario.ca/rvm

தத்து்வப ்பத்தி்ம் (Power of Attorney) – ்ப்வர ஒஃப அற்ய்றானி

ஒரு தத்து்வப ்பத்தி்ம் என்பது உங்ள ொரபில முடிவு்வ்ள எடுப்பதற்்ான அதி்ா்த்வத 
இனசனாரு்வருககுக ச்ாடுககும் ஒரு ெடடப ்பத்தி்மாகும்.

சொத்துக்ான சதாடர தத்து்வப ்பத்தி்ம் (Continuing Power of Attorney for Property) என்பது, நீங்ள 
கூறும் ந்பர உங்ளுக்ா் நிதிொர தீரமானங்வ்ள யமற்ச்ாள்ள அனுமதிககும் ஒரு ெடடப ்பத்தி்மாகும். 
உங்ள சொத்து ்பற்றி நீங்்ளா்ய்வ முடிச்வடுககும் மனத்தி்றவன ச்ாண்டிருககும்ய்பாதும், 
அலலது அந்த முடிச்வடுககும் மனத்தி்றவன நீங்ள இழந்துவிட யநரந்தாலும், அந்த ந்பரினால 
இந்த அதி்ா்த்வதப ்பாவிக் முடியும். சில ெந்தரப்பங்ளில, இந்தத் தத்து்வப ்பத்தி்ம் நீங்ள 
முடிச்வடுககும் மனத்தி்றனற்று இருககும்ய்பாது மடடும் ச்ப�ரிடப்படட அந்த ந்பவ்ச் செ�ற்்படுமாறு, 
சநறிப்படுத்தலாம்.

http://www.ontario.ca/rvm
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சொத்துக்ான ச்பாது்வான அலலது சதாடரச்சி�ற்்ற தத்து்வப ்பத்தி்ம் (General or non-continuing 
Power of Attorney for Property) என்பது, நீங்ள முடிச்வடுககும் மனத்தி்றனுடன உள்ளய்பாது மடடும் 
இனசனாரு்வருககு அதி்ா்ம் ்வழஙகும் ஒரு ெடடப ்பத்தி்மாகும். நீங்ள முடிச்வடுககும் மனத்தி்றன 
அற்்ற்வ்ானால இந்த அதி்ா்ம் முடி்வவடகி்றது. 

சொத்துக்ான மடடுப்படுத்தப்படட தத்து்வப ்பத்தி்ம் (Limited Power of Attorney for Property) 
என்பது நீங்ள ச்ப�ரிடட ந்பர, சில்வழி்ளில ்டடுப்படுத்தப்படட முவ்றயில தீரமானங்வ்ள 
யமற்ச்ாள்ள அனுமதிககும் ஒரு ெடடப ்பத்தி்மாகும். இது ச்ப�ரிடப்படட நிதி நிறு்வனசமானறில 
உள்ள சொத்துக்வ்ள மடடும் குறிககும் ஒரு ”்வஙகித் தத்து்வப ்பத்தி்ம்” ஆ் இருக்ககூடும். இந்தத் 
தத்து்வப ்பத்தி்ம் ஒரு குறிபபிடட ்ாலத்திற்கு மடடுப்படுத்தப்படடதா் (உதா்ணமா், நீங்ள 
நாடடுககு ச்வளிய� இருககும்ய்பாது) அலலது ஒரு குறிபபிடட சொத்துககுரி�தா் (உதா்ணமா், 
விற்்ப்படவுள்ள ஒரு வீடு) இருக்லாம்.

தனிப்படட ்ப்ாமரிபபுக்ான தத்து்வப ்பத்தி்மானது (Power of Attorney for Personal Care), நீங்ள 
முடிச்வடுககும் மனத்தி்றனற்று இருந்தால, நீங்ள ச்ப�ரிடும் ந்பர உங்ளுக்ா்த் தனிப்படட 
்ப்ாமரிபபு முடிவு்வ்ள யமற்ச்ாள்ள அனுமதிககின்றது. இந்த முடிவு்ள தஙகுமிடம், ்பாது்ாபபு, 
சு்ாதா்ம், ெத்துணவு, ஆவட அத்துடன/அலலது ஆய்ாககி�ப ்ப்ாமரிபபு ெம்்பந்தப்படடவ்வ�ா் 
இருக்லாம். தனிப்படட ்ப்ாமரிபபுக்ான தத்து்வப ்பத்தி்ம் ஒனறு உங்ளிடம் இலலாத நிவலயில, 
மருத்து்வப ்ப்ாமரிபபுப ்பற்றிய�ா அலலது நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலத்திற்்ான அனுமதி 
குறித்யதா தீரமானம் எடுக் உங்்ளால முடி�ாதிருந்தால, ஆய்ாகி�ப ்ப்ாமரிபபுச் ெம்மதச் ெடடத்தின 
கீழ்(Health Care Consent Act), உங்ளுக்ா் ஒரு குடும்்ப உறுபபினர அயந்மான தீரமானங்வ்ள 
எடுககும் உரிவமவ�ப ச்பறு்வார. ஆயினும் உங்ளுக்ா் முடிச்வடுக் ஒரு்வருககும் விருப்பம் 
இலலாவிடடால அலலது முடி�ாவிடடால ச்பாதுெனப ்பாது்ா்வலர மற்றும் நம்பிகவ்ப 
ச்பாறுப்பா்ளரின அலு்வல்ம் உங்ளுக்ா் முடிச்வடுக் ய்வண்டும். நீங்்ளா்ய்வ உங்ள 
முடிவு்வ்ள எ்வருககும் சொலல முடி�ாத நிவலயில, எவ்வவ்�ான சிகிச்வெ உங்ளுககு ய்வண்டும் 
(அலலது ய்வண்டாம்) என உங்ள முடிச்வடுப்பா்ளருககு இந்தத் தத்து்வப ்பத்தி்மும் ்வழிமுவ்ற்வ்ள 
்வழங்லாம். நீங்ள முடிச்வடுககும் மனத்தி்றன அற்்ற நிவலககு மா்றயநரந்தால மடடும் அவ்வாறு 
மாறும்ய்பாது மடடுயம இந்தப தத்து்வப ்பத்தி்ம் நவடமுவ்றககு ்வருகி்றது.

”உயிர்வாழ்தலுக்ான உயில”( (“living will”) எனும் ்பதமானது, உங்ள ்ப்ாமரிபபுக குறித்து 
நீங்ள முடிச்வடுக் முடி�ாத தருணத்தில, எனன மருத்து்வப ்ப்ாமரிபபு உங்ளுககு ய்வண்டும் 
அலலது ய்வண்டாம் என்பதற்்ான எழுத்து ்வடி்வ ்வழி்ாடடல்வ்ள அலலது விருபபுக்வ்ளக 
குறிபபிடுகி்றது. ”முனகூடடி� மருத்து்வ உத்த்வு” (“Advance Medical Directive”), எனறும் 
அறி�ப்படும் ஓர உயிர்வாழ்தலுக்ான உயிலானது, உங்ள மாற்று முடிச்வடுப்பா்ளர்்ளால ்ருத்தில 
ச்ாள்ளப்படய்வண்டும். ஆனால அந்யந்த்துச் சூழலுககு ஏற்்ப, அது ்டடுப்படுத்தும் ஒன்றா் 
இலலாதிருக்லாம். தனிப்படட ்ப்ாமரிபபுக்ான தத்து்வப ்பத்தி்ம் ய்பாலலலாமல, இது ஒரு 
முடிச்வடுப்பா்ளவ் நி�மிப்பதிலவல.

நீங்்ளா்ய்வ முடிச்வடுக் முடி�ாதய்பாது, நீங்ள விரும்பும் ஒரு்வவ் உங்ளுக்ா் முடிச்வடுக் 
நி�மிப்பதற்கு உதவும் தத்து்வப ்பத்தி்பச்பாதி (Power of Attorney Kit) ஒனவ்ற ச்பாதுெனப ்பாது்ா்வலர 
மற்றும் நம்பிகவ்ப ச்பாறுப்பா்ளரின அலு்வல்ம் (Office of the Public Guardian and Trustee) 
த�ாரித்துள்ளது.

Ministry of the Attorney General மினிஸ்ரி ஒஃப த அற்ய்றானி சஜென்ல 
1-800-366-0335 
www.ontario.ca/rvn

http://www.ontario.ca/rvn


-74-

முனகூடடி� ்ப்ாமரிபபுத் திடடமிடல (Advance Care Planning) – அட்வானஸ் ச்�ர 
ப்ளானிங

முனகூடடி� ்ப்ாமரிபபுத் திடடமிடலானது (Advance Care Planning), எதிர்ாலத்தில முடிவு்ள எடுக் 
முடி�ாத ஒரு நிவலவ� நீங்ள அவடந்தால, எப்படி நீங்ள ்ப்ாமரிக்ப்பட விரும்புகிறீர்ள எனத் 
தீரமானிககும் தகுதியுள்ள தருணத்தில யதரவு்வ்ளச் செய்்வது ்பற்றி�தாகும். உங்ள நம்பிகவ்ககுப 
்பாத்தி்மான ஒரு்வரிடம் உங்ள ொர்பா்ச் செ�ல்படும் அதி்ா்த்வத ்வழஙகு்வதன மூலம் 
உங்ள விருப்பங்ள பின்பற்்றப்படு்வவத நீங்ள உறுதிப்படுத்த நட்வடிகவ்்வ்ள இபய்பாயத 
எடுக்லாம். ஒன்ாறிய�ா முதிய�ார செ�ல்ம் (Ontario Seniors’ Secretariat) ஒன்ாறிய�ாவின 
அலவெமரஸ் ெவ்பயுடன (Alzheimer Society) ்பங்ாளித்து்வம் ்வகித்து முதிய�ார தமது எதிர்ால 
தனிப்படட ்ப்ாமரிபபு ்பற்றி யமலும் சதரிந்து ச்ாள்ள உதவு்வதற்ச்ன ‘முனகூடடி� ்ப்ாமரிபபுத் 
திடடமிடலுக்ான ்வழி்ாடடி’( A Guide to Advance Care Planning) ஒனறிவனத் த�ாரித்துள்ளது. த�வு 
செய்து பின்வரும் இவண�த்த்ளம் செனறு ்பாருங்ள: www.ontario.ca/publications.

Seniors’ INFOline சீனி�ரஸ் இனஃச்பாவலன 
1-888-910-1999 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/seniors

உடலுறுபபு மற்றும் இவழ� நனச்ாவட (Organ and Tissue Donation) – ஓர்ன அனட 
ரிசு சடாயனஷன

உங்ள உடலுறுபபுக்வ்ளயும் இவழ�ங்வ்ளயும் எதிர்ாலத்தில அன்பளிபபுச் செய்்வது குறித்த 
உங்ள முடிவ்வ உங்ள குடும்்பத்தினரும் நண்்பர்ளும் வி்ளஙகி, ஆதரித்து, மதித்துகச்ாளளும் 
்வவ்யில, அ்வர்ளுடன நீங்ள இது்பற்றிப ய்பசு்வது முககி�ம். ஒரு தானம் ்வழஙகுதலுக்ான 
அடவடயில நீங்ள ஒப்பமிடடிருந்தாலும், அதற்கு யமல நீங்ள உங்ள ெம்மதத்வதப ்பதிவுசெய்�வும் 
ய்வண்டும். அன்பளிபபுச் செய்்வதற்்ான உங்ள ெம்மதத்வதப ்பதிவு செய்்வதன மூலம், உங்ள 
அன்பளிபபுத் தீரமானம் எழுதப்படடு, உரி�்வர்ளுககு உரி� யந்ம் அவ்வ கிவடப்பவத உறுதி 
செய்கிறீர்ள.

உங்வ்ள ஒரு அன்பளிப்பா்ள்ா்ப ்பதிவுசெய்� நீங்ள விரும்பினால, பின்வரு்வன்வற்வ்றச் 
செய்�லாம்:

• இவண�த்த்ளம் www.beadonor.ca இல கிவற் ஒஃப வலஃப (Gift of Life) ெம்மதப ்படி்வத்வத 
நி்பபுங்ள

• ஒரு யெவ்வ ஒன்ாறிய�ா (ServiceOntario) நிவல�த்திற்குச் செலலுங்ள

• www.ontario.ca/health and wellness/organ-and-tissue-donor-registration எனனும் இவண�த்த்ளத்தில 
்பதிவு செய்யுங்ள

ServiceOntario செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559

Trillium Gift of Life Network டறிலலி�ம் கிபற் ஒஃப வலஃப சநற்ய்வரக 
1-800-263-2833 
www.giftoflife.on.ca

http://www.beadonor.ca
http://www.giftoflife.on.ca
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்வாழ்வின முடிவு (End of Life) – எனட ஒஃப வலஃப
உங்ளுககு சநருக்மான ஒரு்வர இ்றககும்ய்பாது, ஆ�த்தமற்்ற நிவலயில நீங்ள ்டினமான 
முடிவு்ள எடுப்பவத எதிரயநாக் ய்வண்டியிருககும். உங்ள உரிவம்வ்ள ஏற்்னய்வ சதரிந்திருத்தல 
இந்த மன உவ்ளச்ெல மிகுந்த யந்த்வத ஒரு சிறித்ளவு இலகு்வாககும். ஒன்ாறிய�ா ெடடம் இறுதி 
ஆ�த்தங்வ்ளச் செய்யும் நு்ரய்வாவ்க ்ாப்பாற்றுகி்றது. உதா்ணமா், ஒரு ம்ணச்ெடஙகுச் யெவ்வ, 
பூதஉடவல இடத்திற்கிடம் மாற்றும் யெவ்வ செய்்ப்வர, ம�ானம் அலலது சுடு்ாடு நடத்து்ப்வர, 
நீங்ள ஓர ஒப்பந்தத்வத யமற்ச்ாள்ள முனனர, ்டடண வீதங்வ்ள நீங்ள ஒபபிடடுப ்பாரக்ககூடி� 
்வவ்யில, அ்வர்ள ்வழஙகும் ெ்ல ்பா்வவனப ச்பாருட்ளுககும் யெவ்வ்ளுககுமான தற்ய்பாவத� 
விவலப ்படடி�வலக ச்ாடுக் ய்வண்டும். சில யெவ்வ்வ்ளயும் அலலது ்பா்வவனப ச்பாருட்ள 
்வழஙகுய்வாவ்யும் உங்ளுககுப ்பரிந்துவ்ப்பதனால அ்வர்ள ஒரு (ச்ாமிஷன) த்குப ்பணத்வதப 
ச்பறு்வார்்ளா என்பவதயும் அ்வர்ள உங்ளிடம் கூ்றய்வண்டும்.

ம்ணச்ெடஙகு, புவதத்தல, அலலது த்னம் செய்தல யெவ்வ்ள ்பற்றி� ஒப்பந்தத்வத இ்த்துச் 
செய்�வும், ஒப்பந்தத்தின்படி இனனமும் ்வழங்ப்படாத எந்தப ்பகுதிககும் முழுவம�ான ்பண 
மீ்ளளிபபுப ச்ப்றவும் ெடடப்படி உங்ளுககு 30 நாட்ள உண்டு. அத்துடன, ஜெூவல 1, 2012 
சதாடக்ம் எழுதப்படும் ெ்ல ஒப்பந்தங்ளுககும் உத்த்்வாதம் அளிக்ப்பட ய்வண்டும். முழுவம�ா் 
உங்ள ஒப்பந்தத்திற்கு நீங்ள ்பணம் செலுத்தியிருந்தால, உங்ள யெவ்வ ்வழஙகுநர, உங்ளுககுத் 
யதவ்வப்படும்ய்பாது, விவல்ள ஏறினாலும்கூட, எந்தவித யமலதி் ்டடணமுமினறி, ஒப்பந்தத்தில 
குறிபபிடப்படட ெ்ல்வற்வ்றயும் உங்ளுககு ்வழங் ய்வண்டும் என்பது இதன ச்பாரு்ளாகும்.

ஆடசி மற்றும் ்பா்வவன�ா்ளர யெவ்வ்ள அவமச்சு Ministry of Government and Consumer Services 
மினிஸ்றி ஒஃப ்்வரனசமனற் அனட ச்ானஸ்யுமர யெரவிேஸ் 
1-800-889-9768 
www.ontario.ca/ConsumerProtection

ம்ணச்ெடஙகு்ள ெவ்ப Board of Funeral Services ய்பாரட ஒஃப ஃபயுன்ல யெரவிேஸ் 
1-800-387-4458 
www.funeralboard.com

உயில்ளும் ம்ணச் சொத்துக்ளும் (Wills and Estates) – விலஸ் அனட எஸ்ய்டஸ்

உங்ளுககு ம்ணம் ெம்்பவித்தால உங்ள சொத்துக்ள எப்படிப ்பகிரந்தளிக்ப்பட ய்வண்டும் என 
நீங்ள குறிபபிடும் ஓர எழுத்து ்வடிவிலான ்பத்தி்யம உயிலாகும். ்வரிச் யெமிபபு ்வாய்பபுக்ளின 
்பலா்பலன்வ்ளயும், உங்ள இ்றபபின விவ்ள்வா் உரு்வா்ககூடி� ்வரி ஒத்திவ்வபபுக்வ்ளயும் 
ச்ப்ற, ஒரு உயில உங்ளுககு உத்வலாம். ம்ணச்சொத்துச் ெடடங்ள சதரிந்த ஒரு ெடடத்த்ணி உங்ள 
உயிவலத் த�ாரிப்பது ஒரு நலல ய�ாெவன�ாகும். சில ச்பாது்வான ச்பாதி்ள ஒன்ாறிய�ா ெடடத்திற்கு 
அவம்வா் இலலாதிருக்ககூடும் என்பதால ”உயில ச்பாதி” “Will Kit” ஒனவ்றப ்ப�ன்படுத்தும்ய்பாது 
்்வனமா் இருங்ள. ்வாரிசுச் ெடட சீரதிருத்த ெடட்வாக்த்திற்கு (Succession Law Reform Act) ஏற்்ப 
உங்ள உயிவல நீங்ள வ்ச�ாப்பமிடடு, ொடசி�ம்செய்�ாவிடின, அது செலலு்படி�ா்ாதிருக்லாம்.

ஒரு்வர இ்றககும்ய்பாது, அந்த ஆணுககு அலலது ச்பண்ணுககு ஓர உயில உண்டா எனவும் அது எஙய் 
வ்வக்ப்படடுள்ளது எனவும் அறி்வது முககி�ம். சிலர தமது உயில்வ்ள உளளுர நீதிமன்றங்ளில 
அலலது ஒரு ெடடத்த்ணியிடம் தாக்ல செய்துவ்வப்பர அலலது ஒரு ்பாது்ாபபு வ்வபபுப ச்படடியில 
அலலது வீடடிலுள்ள ஓர இலாச்சியினுள வ்வப்பர. ஒரு ம்ணச்சொத்தின நிவ்றய்வற்றுப ச்பாறுப்பா்ளர 
ஓர உயிலில ்ாணப்படும் விருபபுக்வ்ள நிவ்றய்வற்று்வார.

ஒரு்வர உயிலினறி இ்றப்பா்ாயின (intestate), ம்ணச்சொத்தானது ஒன்ாறிய�ா ்வாரிசுச் ெடட 

http://www.ontario.ca/consumerservices
http://www.funeralboard.com
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சீரதிருத்த ெடட்வாக்த்திற்கு (Ontario’s Succession Law Reform Act) ஏற்்ப ்பகி்ப்படும். உயிலினறி 
ஓர ஒன்ாறிய�ா்வாசி இ்றப்பா்ாயின அலலது உயிலிருந்தும் ஒரு ம்ணச்சொத்து நிவ்றய்வற்றுப 
ச்பாறுப்பாளி�ா்ச் செ�ற்்பட �ாருமிலவல�ாயின, சில ெந்தரப்பங்ளில ம்ணச்சொத்தானது 
ச்பாதுென ்பாது்ா்வலர மற்றும் நம்பிகவ்ப ச்பாறுப்பா்ளரினால (Public Guardian and Trustee) 
நிர்வகிக்ப்படு்வதில முடி்வவட�லாம். உங்ள சொந்த உயில சதாடர்பா் அலலது ஓர உயிலின 
்ப�னச்பறுந்ா் நீங்ள இருப்பது சதாடர்பா் ய்ளவி்ள இருபபின, ஒரு ெடடத்த்ணியிடம் நீங்ள 
ஆயலாெவன ச்ப்றய்வண்டும்.

Ministry of the Attorney General மினிஸ்ரி ஒஃப த அற்ய்றானி சஜென்ல 
1-800-518-7901 
TTY: 416-326-4012 
www.ontario.ca/rvo

நாடடுககு ச்வளியிலான இ்றபபு (Death Out of Country) – சடத் அவுட ஒஃப ்னடறி

ஒரு்வர இனசனாரு நாடடில இ்றப்பா்ாயின, அதன பி்றகு எனன செய்்வது என்பதற்்ான 
அறிவுறுத்தல்ளுககு, அந்த நாடடில உங்ளுககு மி் அண்வமயிலுள்ள ்யனடி� அ்ெ 
அலு்வல்த்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

ச்வளிநாடடு அலு்வல்ள மற்றும் ெர்வயதெ ்வரத்த்ம் – தூத்் யெவ்வ்ள - Foreign Affairs and 
International Trade Canada – Consular Services ஃச்பாறின அஃப�ரஸ் அனட இன்நஷனல டய்றட 
்னடா – ச்ானசுலர யெரவிேஸ் 
Toll-free in Canada: 1-800-267-6788 ்னடாவிற்குள அவழப்பதற்கு ்டடணமற்்ற இலக்ம் 
Outside Canada: 613-996-8885 ்னடாவிற்கு ச்வளிய� (அவழபவ்பப ச்பறு்ப்வர ்டடணம் செலுத்தும் 
‘ச்லகற் ய்ால’ அவழபபு்ளும் ஏற்றுகச்ாள்ளப்படும்)  
TTY: 1-800-394-3472 
www.travel.gc.ca/assistance/emergency-info/death abroad

இ்றபபுப ்பதிவும் அதற்்ான ொடசிப ்பத்தி்மும் (Death Registration and Certificate) – 
சடத் ச்றஜிஸ்ய்ஷன அனட செரரிபிகய்ற்

ஒரு்வரின இ்றபபின பினனர, உடவலப ்பரியொதிககும் மருத்து்வர அலலது ம்ண விொ்வண�ா்ளர 
இ்றபபின மருத்து்வ அத்தாடசிப ்பத்தி்த்வதப (Medical Certificate of Death) பூரத்தி செய்து, இ்றந்த்வரின 
உடலுடன ம்ணச்ெடஙகுப ்பணிப்பா்ளரிடம் (funeral director) வ்�ளிப்பார. ஓர இ்றபவ்பப ்பதிவு 
செய்்வதற்கு, ஒரு குடும்்ப உறுபபினரும் ம்ணச்ெடஙகுப ்பணிப்பா்ளரும் இ்றந்த்வரின த்்வல்ளுடன 
இ்றபபு அறிகவ்வ�ப (Statement of Death) பூரத்தி செய்�ய்வண்டும். பூரத்தி செய்தவுடன, இ்ண்டு 
ஆ்வணங்ளும் ம்ணச்ெடஙகுப ்பணிப்பா்ள்ால ந்்ாடசிமன்ற இலிகிதரின அலு்வலத்தில 
ெமரபபிக்ப்பட ய்வண்டும். இ்றபபுப ்பதிவிலிருந்து யெ்ரிக்ப்பட இ்றபபின ்ா்ணம் என்ற த்்வல, 
மருத்து்வ மற்றும் ஆய்ாககி� ஆய்வுககும் புளளிவி்ப்வி�ல யதவ்வ்ளுககும் ்ப�ன்படுத்தப்படும்.

சில ெந்தரப்பங்ளில ்ப�ன்படுத்தககூடி� ஒரு ம்ண ஆதா்ப (proof of death) பி்தி்வ்ள ஒரு 
ம்ணச்ெடஙகுப ்பணிப்பா்ளர ்வழஙகு்வார. ஆனால சில அவமபபுக்ள ஓர உத்திய�ா்பூர்வ இ்றபபு 
அத்தாடசிப ்பத்தி்த்வத ய்ட்லாம். பின்வரும் யதவ்வ்ளினச்பாருடடு உங்ளுககுஓர இ்றபபுச் 
ொடசிப ்பத்தி்ம் யதவ்வப்படலாம்:

• ஒரு ம்ணச்சொத்துவிட�த்வதத் தீரத்து வ்வப்பதற்கு

• ்ாபபுறுதித் யதவ்வ்ளுககு

• அ்ெ யெவ்வ்வ்ள அணுகிப ச்பறு்வதற்கு/முடிவிற்குக ச்ாணர்வதற்கு 

• ்வம்ொ்வளி ்வழிமூலத் (genealogy) யதடல்ளுககு

http://www.ontario.ca/rvo
http://www.travel.gc.ca/about/assistance/consular/death
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ServiceOntario – செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-800-267-8097 
TTY: 1-800-268-7095 
www.ontario.ca/page/how-get-copy-ontario-death-certificate-online

ஓய்வூதி�ங்ளும் நனவம்ளும் (Pensions and Benefits )-ச்பனஷனஸ் அனட 
ச்பனிஃபிடஸ் 

நீங்ள ஒரு ம்ணச்சொத்தின நிவ்றய்வற்றுப ச்பாறுப்பா்ள்ாயின நலன்ள, யெவ்வ்ள அலலது 
ெந்திபபுக்ளுக்ான, தகுதியுவடவமவ� அறி்வதற்கு அலலது அ்வற்வ்ற இ்த்துச் செய்்வதற்கு 
பின்வரு்வன்வற்றுடன (இ்றந்த்வருடன அவ்வ ெம்்பந்தப்படடு உள்ளமடடில) நீங்ள சதாடரபுச்ாள்ள 
ய்வண்டும்: 

ய்வவலத்தல நிறு்வன ஓய்வூதி�ங்ள மற்றும் நலன்ள ்பற்றி� த்்வல்ளுக்ா், இ்றந்த்வரின 
முனனாள ய்வவல்வழஙகுநர்ளுடன நிவ்றய்வற்றுப ச்பாறுப்பா்ளர சதாடரபு ச்ாள்ள ய்வண்டும்.

Old Age Security Program ஓலட ஏஜ் செகயூரிற்றி பச்றாக்றாம் 
Guaranteed Income Supplement ்்றண்டீட இன்ம் ெபளிமனற் 
Canada Pension Plan ்னடா ச்பனஷன ப்ளான 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 
www.servicecanada.gc.ca

Harmonized Sales Tax Credit �ாரசமாவனஸ்ட யெலஸ் ்ாகஸ் க்றடிட 
1-800-959-1953 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst

Guaranteed Annual Income System ்்றண்டீட அனயுஅல இன்ம் சிஸ்்ம் 
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) 
TTY: 1-800-263-7776 
www.ontario.ca/gains

Veterans Affairs Canada ச்வற்்ற்னஸ் அஃ்ப�ரஸ் ்னடா 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

Workplace Safety and Insurance Board ய்வரகபய்ளஸ் யெவறி அனட இனசு்னஸ் ய்பாரட 
1-800-387-0750 
TTY: 1-800-387-0050 
www.wsib.on.ca

Ontario Works ஒன்ாறிய�ா ய்வரகஸ் 
www.ontario.ca/rvp

National Defence Disability and Death Benefits நஷனல டிஃச்பனஸ் டிேபிலிற்றி அனட சடத் 
ச்பனிஃபிடஸ் 
1-866-522-2122 
www.forces.gc.ca

http://www.ontario.ca/government/death-certificate
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/pension/oldagesecurity.shtml
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst
http://www.ontario.ca/gains
http://www.veterans.gc.ca
http://www.wsib.on.ca
http://www.ontario.ca/rvp
http://www.forces.gc.ca
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நலன்ள ்பற்றி� யமலதி் த்்வல்ளுககு, இந்த ்வழி்ாடடியின ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ள (FINANCES) 
்பகுதிவ�த் த�வுசெய்து ்பாருங்ள.

்வருமான ்வரி்ள (Income Taxes) – இன்ம் ்ாகேஸ்

ஒரு நிவ்றய்வற்றுப ச்பாறுப்பா்ளர என்ற ்வவ்யில, இ்றந்த்வருக்ான ஒரு ்வருமான்வரிப ்படி்வத்வத 
நீங்ள பூரத்தி செய்தல ய்வண்டும். யமலதி் த்்வல்ளுககும் உதவிககும் உளளூர ்வரிச் யெவ்வ்ள 
அலு்வல்த்துடன நீங்ள சதாடரபு ச்ாள்ளலாம்.

Canada Revenue Agency ்னடா ச்ற்வனயூ ஏஜெனசி 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra.gc.ca/cntct/prv/on-eng.html 
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/menu-eng.html

்வஙகி்ளும் ்டன அடவட்ளும் (Banks and Credit Cards) –்பாஙகஸ் அனட கச்றடிட 
்ாரடஸ்

இ்றந்த்வருககு இருக்க கூடி� அடவட்வ்ள இ்த்துச் செய்்வதற்கு, இ்றந்த்வரின ்வஙகி்ள, ஏவன� 
நிதிநிறு்வனங்ள, ்டன அடவட நிறு்வனங்ள ஆகி�்வற்றுடன நிவ்றய்வற்றுப ச்பாறுப்பா்ளர 
சதாடரபு ச்ாள்ள ய்வண்டும்.

அ்சு அடவட்ள மற்றும் ்பதி்வ்ங்ள (Government Cards and Registries) ்்வனமனற் 
்ாடஸ் அனட ச்றஜிஸ்றீஸ்

இ்றந்த்வருககுப ச்பாருந்தககூடி� ஏதா்வது அ்ெ மு்்வர நிவல�ங்ளுடனும் நிவ்றய்வற்றுப 
ச்பாறுப்பா்ளர சதாடரபு ச்ாள்ள ய்வண்டும்.

Driver’s Licence and Accessible Parking Permit டவ்ற்வரஸ் வலெனஸ் அனட அகேஸிபிள ்பாரககிங 
்பரமிட 
Ontario Health Card ஒன்ாறிய�ா ச�லத் ்ாரட 
Outdoors Card அவுட யடாரஸ் ்ாரட 
ServiceOntario செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

Social Insurance Number யொஷல இனசூ்னஸ் நம்்பர 
Service Canada செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-800-206-7218 
www.servicecanada.gc.ca

Canadian and Foreign Passports ்யனடி�ன அனட ஃச்பாறின ்பாஸ்ய்பாரடஸ் 
Passport Canada ்பாஸ்ய்பாரட ்னடா 
1-800-567-6868 
TTY: 1-866-255-7655 
www.cic.gc.ca/english/passport

http://www.cra.gc.ca/cntct/prv/on-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/menu-eng.html
http://www.serviceontario.ca
http://www.ServiceCanada.gc.ca/eng/sin/protect/death.shtml
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Citizenship and Permanent Resident Cards சிடடிேனஷிப அனட ச்பரமனனற் ச்றஸிடனற் ்ாரடஸ் 
Citizenship and Immigration Canada சிடடிேனஷிப அனட இமிகய்றஷன ்னடா 
1-888-242-2100 
TTY: 1-888-576-8502 
www.cic.gc.ca

Indian Status இனடி�ன ஸ்ய்்ஸ்  
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada அபச்பாறிஜினல அஃச்ப�ரஸ் அனட சநாதரன 
சட்வலபமனற் ்னடா 
1-800-567-9604 
TTY: 1-866-553-0554 
www.aadnc-aandc.gc.ca

Firearms Licences ஃ்ப�ரஆரம்ஸ் வலெனேஸ் 
Canadian Firearms Program ்யனடி�ன ஃ்ப�ரஆரம்ஸ் பய்றாக்றாம் 
1-800-731-4000 
www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-eng.htm

்வா்னங்ள (Vehicles) ச்வஹிகிளஸ்

எந்தச்வாரு ்வா்னம், ்படகு, ஸ்யனா இ�ந்தி்ங்ள, ATV்ள, அலலது டச்யிலர்ள ய்பான்ற்வற்வ்ற 
விற்்பது அலலது அதன உரிவமவ� மாற்று்வது ்பற்றியும் மற்றும் ்ாபபுறுதிக ச்ாளவ்ப ்பத்தி்ங்வ்ள 
்த்து செய்்வது அலலது மாற்று்வது ்பற்றியும் நிவ்றய்வற்றுப ச்பாறுப்பா்ளர ்்வனம் செலுத்த ய்வண்டி 
இருககும். 

www.ontario.ca/smw

சொத்து (Property)-பச்றாபற்ரி

நிவ்றய்வற்றுப ச்பாறுப்பா்ளர பின்வரு்வன்வற்வ்றச் செய்� ய்வண்டியிருககும்:

• முதனவமநிவல, இ்ண்டாம் நிவல ்வதிவிடங்ளுக்ான ்டடிட ஆதனம், சொத்துரிவமப 
்பத்தி்ங்ள மற்றும் சொத்து ்வரி்ள என்ப்வற்வ்றத் தீரமானித்தல

• ்டிதங்வ்ள மீள்வழிப்படுத்தல அலலது உளளூர ்னடா த்பால அலு்வல்த்தியலய� வ்வத்திருத்தல

• ச்ப�ர மாற்்றங்ள அலலது ்த்துச் செய்்வதற்்ா் இ்றந்த்வரின ந்்ாடசிப ்பகுதியிலுள்ள 
்பா்வவனபச்பாருள நிறு்வனம், ய்பிள நிறு்வனம், சதாவலய்பசி நிறு்வனம், மினொ் நிறு்வனம் 
ஆகி�்வற்றுடன சதாடரபு ச்ாள்ளல

• செய்திப ்பத்திரிவ் மற்றும் ெஞ்சிவ் விநிய�ா்ப ச்ப�ர மாற்்றங்ள அலலது ்த்துசெய்்வதற்கு 
ஏற்்பாடு செய்தல

்ழ்ங்ள, அவமபபுக்ள, யெவ்வ்ள, சதாழில துவ்றொர ெங்ங்ள (Clubs, 
Organizations, Services and Professional Associations) – க்ளபஸ், ஓர்வனயஷஷனஸ், 
யெரவிேஸ் அனட பச்றாஃச்பஷனல அயொஷிய�ஷனஸ்

அத்துடன, பின்வரும் தனிந்பர்ளுடனும் அவமபபு்ளுடனும் சதாடரபு ச்ாள்ள ய்வண்டியிருக்லாம்:

• ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபுத் துவ்ற�ா்ளர்ள, ்ப்ாமரிபபு ்வழஙகுநர்ள, அலலது ஆய்ாககி� யெவ்வ 
அவமபபுக்ள

• அடிக்டி ்ப�ணிபய்பார/ச்ாள்வனவு செய்ய்வார அடவட்ள

http://www.cic.gc.ca
http://www.aadnc-aandc.gc.ca
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-eng.htm
http://www.ontario.ca/government/how-do-i-cancel-auto-insurance-or-transfer-ownership-car-when-relative-dies
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• இ்றந்த்வர தனனார்வத் சதாண்டு செய்த இடங்ள

• இ்றந்த்வர உறுபபின்ாயிருந்த சதாழிலதுவ்றொர அவமபபுக்ள

• இ்றந்த்வர ்பவழ� மாணவி�ா்/மாண்வனா் இருந்த இ்ண்டாம் நிவலககுப பினன்ான ்லவி 
நிவல�ங்ள

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருக்ானது (For Veterans) - ஃச்பார ச்வற்்ற்னஸ் 

இறுதிப ்பதவி நிதி�ம் (Last Post Fund)

ஓர இ்ாணு்வப ்பாணியிலான ்லலவ்றச் சினனம் உட்பட ம்ணச்ெடஙகு மற்றும் புவதத்தல யெவ்வ்ள 
ஆகி�ன தகுதி�ான உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருககு உண்டு. இந்நலன்ள உல்பய்பார 
்பவடயினர முதிய�ார்ள அலு்வல்ள ்னடா (Veterans Affairs Canada) அவமபபின ொரபில இறுதிப 
்பதவி நிதி�மான Last Post Fund மூலமா் ்வழங்ப்படுகின்றன.

இறுதிப ்பதவி நிதி�ம் Last Post Fund - Ontario Branch லாஸ்ற் ய்பாஸ்ற் ஃ்பண்ட – ஒன்ாறிய�ா ப்றானச் 
1-800-563-2508 
www.lastpostfund.ca

http://www.lastpostfund.ca
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8 ய்பாககு்வ்த்து (TRANSPORTATION) –
ட்றானஸ்ய்பாரய்ஷன
்வா்னம் செலுத்துதல (Driving) - டவ்விங

முதி�்வர்ளுககு அவெந்து திரி்வது முககி�மானதாகும். உங்ளுககு ்வ�தாகி்றது என்பதால ்வா்னம் 
ஓடடு்வவதக வ்விட ய்வண்டும் எனறு ச்பாருள்பட மாடடாது. இருபபினும், ்பல ்வ�துகூடி� 
்வா்னச் ொ்தி்ள தமது ்வா்னம் ஒடடும் ்பழக்்வழக்ங்வ்ள, முதுவம அவட்வதுடன சதாடர்பான 
மாற்்றங்ளுககு ஏற்்ற்வாறு தாமா்ய்வ மாற்றிக ச்ாளகின்றனர. 

முதி� ்வா்னச் ொ்தி்ளுக்ான ்பாடங்ள (Courses for Mature Drivers)- ய்ாரேஸ் 
ஃச்பார மச்சு்வர டவ்றய்வரஸ்

நீங்ள ஒரு முதி� ்வா்ன ொ்தி�ா் இருபபின, ்வ�துடன சதாடர்பான ்வா்னம் ஓடடும் ெ்வால்வ்ளச் 
ெமாளிப்பதற்்ான புதி� ்வழி்வ்ளக ்ற்றுக ச்ாள்வதற்்ான ஒரு ொ்தி ்பாடத்திடடம் அலலது 
்படடவ்றககுச் செல்வவதக ்ருத்திற் ச்ாளளுங்ள. அஙகு புதி� உத்தி முவ்ற்வ்ளக ்ற்றுக 
ச்ாள்வதுடன ்வா்னம் செலுத்து்வதற்்ான விதி்ள மற்றும் ஒழுஙகுமுவ்ற்ள, யமாதல வி்பத்திற்்ான 
ச்பாது்வான ்ா்ணங்ள மற்றும் அதவனத் தவிரப்பதற்்ான ்வழிமுவ்ற்ள என்ப்வற்வ்ற மீடடல 
செய்தும் ச்ாள்ளலாம்.

55 உயிருடன இருககும் ொ்தி மீடடல ்பாடத்திடடம் (55 Alive Driver Refresher Course) –55 அவலவ 
டவ்ற்வர றிஃபய்றஷர ய்ாரஸ்  
Canada Safety Council ்னடா யெஃபடி ்வுனசில 
613-739-1535 ext. 233 
canadasafetycouncil.org

சிஏஏ முதி� ொ்தி்ள ்படடவ்ற - CAA Mature Operators Workshop - சிஏஏ மச்ெ்வர ஒப்பய்றட்ரஸ் ய்வரக 
சஷாப  
்யனடி� ்வா்ன ்ழ்ம் (சிஏஏ) சதன மத்தி� ஒன்ாறிய�ா - Canadian Automobile Club (CAA) South 
Central Ontario – ்யனடி�ன ஆடய்ாசமாவ்பல க்ளப (சிஏஏ) செௌத் சென்ல ஒன்ாறிய�ா 
1-800-268-3750 
www.caasco.com/drivertraining

ொ்தி அனுமதிப்பத்தி்த்வதப புதுபபித்தல (Driver’s Licence Renewal) - டவ்றய்வரஸ் 
வலெனஸ் றிநியூ்வல

உங்ள ொ்தி அனுமதிப்பத்தி்த்வத நீங்ள யெரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா நிவல�ங்ளில புதுபபிக் முடியும்.

ServiceOntario செரவிஸ்ஒன்ாறிய�ா 
1-800-267-8097 
TTY: 1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

http://www.caasco.com/drivertraining
http://www.serviceontario.ca
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முதிய�ார ொ்தி புதுபபித்தல திடடம் (Senior Driver Renewal Program)- சீனி�ர டவ்ற்வர 
றினியூ்வல பய்றாகி்ாம்

நீங்ள 80  அலலது அதனிலும் கூடி� ்வ�துவட� ஒரு்வ்ா் இருந்தால:

• உங்ளுவட� ொ்தி அனுமதிப ்பத்தி்த்வத ஒவச்வாரு தடவ்வயும் இ்ண்டு ்வருடங்ள ்ழிந்த 
பின புதுபபிக் ய்வண்டும். 

• நீங்ள இச்ெந்தரப்பத்தில ்வா்னம் ஒடடி� ்ாலப ்பதிய்வடடின மீ்ளாய்வு ஒனறிற்கு உட்படு்வதுடன 
்ண்்பாரவ்வச் யொதவன ஒனவ்ற முடித்து, குழு்வா் நவடச்பறும் ய்பாதவன ்வகுபபு ஒனறிலும் 
்பஙகு ்பற்்ற ய்வண்டும். அதவனத் சதாடரந்து, ்வகுபபில நவடச்பறும் அறிதி்றவனப ்பரிசீலிககும் 
்பயிற்சி ஒனவ்ற  முடித்த பினனய் உங்ள அனுமதிப்பத்தி்ம் புதுபபிக்ப்படும். ்வகுபபில 
நவடச்பறும் அறிதி்றன ்பரிசீலவனப ்பயிற்சி (cognitive screening), ்வா்னம் ஓடடு்வதற்கு 
உங்ளுககு உள்ள உடற்தவ்வமவ� ்ணிக் மி்வும் உதவுகி்றது.

• உங்ளின அனுமதிப ்பத்தி்த்வத நீங்ள புதுபபிக்  அனுமதிக்ப்பட முன்பா், வீதியில ்வா்னம் 
ஓடடும் யொதவன ஒனறில சித்தி அவட� ய்வணடும் எனறும் ய்ட்ப்படலாம், அலலது அதவனத் 
சதாடரந்து மருத்து்வ த்்வலிவன ்வழங் ய்வண்டியும் ஏற்்படலாம். குழு்வா் நவடச்பறும் 
ய்பாதவன ்வகுபபில ்பஙகு்பற்றும் ொ்தி முனயனற்்ற ஆயலாெ்ர (Driver Improvement Counsellor) 
இது ்பற்றி உங்ளுடன ்லந்துவ்�ாடு்வார. 

ொ்தி அனுமதிப ்பத்தி்த்வத புதுபபித்தற்்ான புதி� யதவ்வப்பாடு்வ்ள முதிய�ார நிவ்றய்வற்று்வதற்கு 
குவ்றந்த ்படெம் 90 நிமிடங்ள அனுமதிக்ப்படல ய்வண்டும்.

ய்பாககு்வ்த்து அவமச்சு (Ministry of Transportation/ மினிஸ்றி ஒஃப ற்்ானஸ்ய்பாடயடென) 
1-800-396-4233 
TTY: 1-800-268-7095 
www.ontario.ca/page/renew-g-drivers-licence-80-years-and-over

ொ்தி யொதவன நிவல�ங்ள (Driver Examination Centres) – டவ்ற்வர எகோமியனஷன 
சென்ரஸ்

டவ்றவச்ஸ்ற் ்வா்னம் செலுத்துதல யொதவன நிவல�ங்ள எலலா அனுமதிப்பத்தி் 
்வவ்்ளுககுமான ்ண் ்பரியொதவன, எழுத்துப ்பரியொதவன மற்றும் வீதிப ்பரியொதவன ய்பான்ற 
எலலா ொ்தி ்பரியொதவனச் யெவ்வ்வ்ளயும் ்வழஙகுகின்றன. 

DriveTest டவ்றவச்ஸ்ற் 
1-888-570-6110 (automated phone booking line) (ஓடயடாயமற்டட ய்பான புககிங வலன) தானி�ஙகி 
சதாவலய்பசியில ்பரியொதவன்வ்ள ஒழுஙகுசெய்யும் இவணபபு 
www.drivetest.ca

உங்ளிடம் ஒரு ொ்தி அனுமதிப்பத்தி்ம் இலலாவிடில, அ்சு ்வழஙகும் அவட�ா்ளப்பத்தி்மா்ப 
்ப�ன்படுத்தககூடி� ஒன்ாறிய�ா ய்பாடயடா அடவட (Ontario Photo Card) ஒனறிற்கு நீங்ள 
விண்ணபபிக்லாம். இது்பற்றி யமலதி்மா் அறி்வதற்கு இந்த ்வழி்ாடடியின முடிவில உள்ள 
ஒன்ாறிய�ா அ்சு அவட�ா்ளப ்பத்தி்ங்ள என்ற ்பக்த்வத த�வுசெய்து ்பாருங்ள. 

அணு்ககூடி� ்வா்னத்தரிபபிட அனுமதிப்பத்தி்ம் (Accessible Parking Permit) 
அகெசிபிள ்பாரககிங ச்பரமிற்

நீங்ள ஒரு ஒதுக்ப்படட அணு்ககூடி� தரிபபிட அனுமதி ்பத்தி்ம் ச்ப்றத் தவ்வம 
ச்பறுவீர்்ளாயின, செலவு ஏதும் இனறி அது உங்ளுககு ்வழங்ப்படும். நீங்ள ்ப�ணம் செய்யும் எந்த 
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்வா்னத்திலும் அதவன நீங்ள ்ப�ன்படுத்தலாம். நீங்ள ்ப�ணிககும் ்வா்னம் ஒரு ஒதுக்ப்படட 
அணு்ககூடி� தரிபபு இடத்தில நிறுத்தப்படும் ய்பாது இது நன்றா்த் சதரியும்்படி வ்வக்ப்படு்வவத 
உறுதிப்படுத்துங்ள. அணு்ககூடி� ்வா்ன தரிபபிட அனுமதிககு நீங்ள தவ்வம ச்பறு்வதற்கு, 
மடடுப்படுத்தப்படட அவெந்து திரியும் தனவம ச்ாண்ட்வர அத்துடன/அலலது அவெந்து திரி்வதற்கு 
உதவி யதவ்வப்படு்ப்வர, நுவ்யீ்ல அலலது இருத�ம் ொரந்த ்பா்தூ்மான யநாய் ச்ாண்ட்வர, 
ச்ாண்டு திரி�ககூடி� ஒடசிஜென யதவ்வப்படு்ப்வர அலலது ்பாரவ்வக குவ்றவு ச்ாண்ட்வர என 
உங்ள ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிப்பா்ள்ால மருத்து்வ ரீதி�ா் அஙகீ்ா்ம் செய்�ப்பட ய்வண்டும். ஐந்து 
்வருடங்ள ்வவ் செலலு்படி�ாகும் ஒரு நி்ந்த்அனுமதிப ்பத்தி்ம் அலலது ஒரு ்வருடம் ்வவ் 
செலலு்படி�ாகும் தற்்ாலி் அனுமதிப்பத்தி்ம் ஒனறிற்கு நீங்ள விண்ணபபிக்லாம்.

ServiceOntario செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா  
1-800-387-3445 
www.ontario.ca/accessibleparking

வீடு மற்றும் ்வா்னத்வத மாற்றி�வமககும் திடடம் ்பற்றி யமலும் அறிந்து ச்ாள்ள இந்த 
்வழி்ாடடியின ச்பாரு்ளாதா் விட�ங்ள என்ற ்பகுதிவ�த் த�வு செய்து ்பாருங்ள.

்வா்னம் செலுத்து்வதற்கு ்பதிலான மாற்றுமுவ்ற்ள (Alternatives to 
Driving) ஆல்யனடிவஸ் ரு டவ்றவிங

ஒரு முதி� ொ்தி�ா் நீங்ள இருபபின, நீங்ள ்வா்னம் செலுத்து்வவதக குவ்றககும் அலலது 
ஒருய்வவ்ள முற்்றா் நிறுத்திக ச்ாள்வது ்பற்றி்ச் சிந்திப்பதற்்ான ்ாலம் ஒனறு ்வ்ககூடும். நீ்ங்ள 
உங்ள சுதந்தி்த்வத இழககும் மற்றும் மற்்ற்வர்ளுககு ஒரு ்பா்மா் அவமந்துவிடும் ்ப�ம் 
ஏற்்படுமாவ்�ால இது்பற்றி முடிச்வடுப்பது ்டினமா் அவம�லாம். உங்ள மனககுவ்ற்ள ்பற்றி 
உங்ள குடும்்பம், நண்்பர்ள மற்றும் உங்ள வ்வத்தி�ருடன ்வதக்ப ்ப�ப்பட ய்வண்டாம். உங்ள 
ெமூ்த்தில ்வா்னம் செலுத்து்வதற்கு மாற்றீடான முவ்ற்ள எனன என்பது ்பற்றி நீங்ள நன்றா்த் 
சதரிந்து வ்வத்திருப்பவத உறுதிப்படுத்துங்ள. ்வா்னம் செலுத்து்வவதக குவ்றப்பது மற்றும் முற்்றா் 
நிறுத்து்வது என்பது ்பற்றி நீங்ள முனன்ாய்வ த�ார செய்து ச்ாளளுங்ள.

எச்ெரிகவ் அறிகுறி்ள – (Warning Signs)- ய்வாரனிங வெனஸ்

ஒரு ்பாது்ாப்பான ொ்தி�ா் நீங்ள சதாடரந்தும் இலவல என்பதற்்ான அறிகுறி்வன நீங்ள அறிந்து 
ச்ாளளு்வது முககி�மாகும். நீங்ள ்்வனிக் ய்வண்டி� சில விட�ங்ள பின்வருமாறு:

• ்வா்னத்தில ொ்தி�ா் அமரும் ய்பாது மனப்பதடடமா் இருககின்றதா?

• ஏவன� ொ்தி்ள அடிக்டி உங்ளுககுத் தமது ஒலிஎழுபபி்வ்ள அழுத்துகின்றன்ா?

• சிறு இடி்பாடு்ள சநளிவு்ள மற்றும் மயிரிவழயில தபபுதல்ள ்பல முவ்ற நி்ழ்ந்தன்வா?

• நீங்ள ்வா்னம் செலுத்துதல ்பற்றி உங்ள குடும்்பத்தினர அலலது நண்்பர்ள ்்வவல 
ச்ாளகின்ற்ா?

• உங்ள பிளவ்ள்ள நீங்ள ்வா்னம் செலுத்தும்ச்பாழுது உங்ள மீது நம்பிகவ் 
ச்ாளகின்றார்்ளா?

• உங்ள ய்ப்பபிளவ்ள்வ்ள நீங்ள ்வா்னத்தில அவழத்துச் செல்வதற்கு உங்ள பிளவ்ள்ள 
அனுமதிககின்றார்்ளா?

• ்வா்னம் செலுத்தும் ய்பாது எபய்பாதா்வது நீங்ள சதாவலந்து ய்பாயிருககினறீர்்ளா அலலது எஙகு 
செலகினறீர்ள என்பவத ம்றந்திருககினறீர்்ளா?
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மாற்றுமுவ்ற்ள (Alternatives) – ஆல்யனரிவஸ்

்வா்னம் செலுத்தாமலிருப்பதற்கு ்பல மாற்றுமுவ்ற்ள உள்ளன. இது்பற்றி் ்ருத்தில ச்ாள்ளச் சில 
சதரிவு்ள கீயழ த்ப்படடுள்ளன:

• ய்பருந்து்ள, ்டடண ்வண்டி்ள - ்ாகஸி்ள, மற்றும் ஏவன� ச்பாதுென ய்பாககு்வ்த்து ்வழி்ள

• நண்்பர்ள மற்றும் குடும்்ப அங்த்தினர உங்வ்ள ்வா்னத்தில அவழத்துச் செலலுதல

• உங்ளுக்ா் இனசனாரு்வர செலுத்து்வதற்்ா் ஒரு ்வா்னத்வத வ்வத்துக ச்ாளளுதல

• ்வான/ய்பருந்து குறிபபிடட யந்ங்ளில அலலது உங்ளுககுத் யதவ்வப்படும் யந்ங்ளில முதிய�ார 
இலலங்ளிலிருந்து மற்றும் ய்வறு குழுக்ளிலிருந்து உங்வ்ள அவழத்துச் செலலுதல

• ஏற்்னய்வ ்டடணம் செலுத்தப்படட ்ாகஸி ்ப�ணச்சீடடு்ள

• நடந்து செலலுதல

• உங்ள ்பகுதியில கிவடக்க கூடி� தனனார்வத் சதாண்டர ொ்தி யெவ்வ்ள

முதிய�ாருக்ான ய்பாககு்வ்த்து யெவ்வ்வ்ள உங்ள ்பகுதியில ்வழஙகும் நிறு்வனங்ள ்பற்றி அறி� 
2-1-1 இலக்த்வத அவழயுங்ள அலலது www.211ontario.ca இவண�த்த்ளம் ்பாருங்ள.

்வா்னங்வ்ள ்வாஙகுதல அலலது விற்்றல (Buying or Selling Vehicles)- 
வ்பயிங ஓர செலலிங ச்வஹிகிளஸ்
்ப�ன்படுத்தப்படட ்வா்ன த்்வல ச்பாதி - Used Vehicle Information Package (UVIP) - 
யூஸ்ற் ச்வகிகிள இனஃய்பாயமஷன ்பகய்ஜ்(யுவிஐபி)

ஒவச்வாரு ்வருடமும் ஒரு மிலலி�னுககு யமலான எண்ணிகவ்யிலான ்வா்னங்ள உரிவமக 
வ்மாற்்றம் ச்பறுகின்றன. ்பா்வவன�ா்ளர்ள யமலும் த்்வல அறிந்து ச்ாண்டு முடிவு்வ்ள 
எடுப்பதற்கு உதவி�ா் விற்்பவன�ா்ளர ஒரு யுவிஐபி ச்பாதியிவன ்வழங் ய்வண்டும். யுவிஐபி 
எலலா யெவ்வ ஒன்றாறிய�ா ொ்தி மற்றும் ்வா்ன அனுமதிப்பத்தி்ம் ்வழஙகும் அலு்வல்ங்ளிலும் 
(ServiceOntario Driver and Vehicle Licence Issuing Offices) கிவடககும்.

ServiceOntario செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-800-387-3445 
www.ontario.ca/UsedVehicle

ச்பாதுெனப ய்பாககு்வ்த்து (Public Transportation) - ்பபளிக 
ட்றானஸ்ய்பாடய்ஷன

்பல ெமூ்ங்ள ்பஸ் யெவ்வ மற்றும் வியெட ய்பாககு்வ்த்துச் யெவ்வ்வ்ள ்வழஙகுகின்றன. 
ச்ாய்றானய்ாவில வீல ட்றானஸ், ஒற்்றா்வாவில ்ப்ா ட்றானஸ்ய்பா மற்றும் வினெரில �னடி 
ட்றானசிற் என அவழக்ப்படும் வியெட ய்பாககு்வ்த்து யெவ்வ்ள, உ�ரத்தி்ள மற்றும் 
ெரிவுப ்பாவத்வழி ச்ாண்ட சிறி� ்வா்னங்வ்ள அவெந்து திரி� உதவும் ொதனங்்ளான ெக்் 
நாற்்ாலி மற்றும் ஸ்கூற்்றர ய்பான்ற்வற்வ்றப ்பாவிபய்பாருககுப ்ப�ன்படுத்துகின்றன. சில 
ெமூ்ங்ள குறிபபிடப்படட அலலது மாற்றி�வமக்ககூடி� இருவிதமான தட்வழி்ளிலும் 
முழுவம�ா்அணு்ககூடி� ய்பருந்து்வ்ளப ்ப�ன்படுத்தககூடும்.

உங்ள ெமூ்த்திலுள்ள ச்பாதுெனப ய்பாககு்வ்த்து யெவ்வ்ள ்பற்றி யமலும் சதரிந்து ச்ாள்ள 2-1-1 
இலக்த்வத அவழயுங்ள அலலது பின்வரும் இவண�த்திற்குச் செலலுங்ள. www.211ontario.ca.

http://www.211ontario.ca
http://www.ontario.ca/UsedVehicle
http://www.211ontario.ca
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தனனார்வத் சதாண்டர ொ்தி்ள (Volunteer Drivers) -ச்வாலண்டி�ர டவ்ற்வரஸ்

தனனார்வத் சதாண்டர ொ்தி யெவ்வ்ள, உங்ள ்பகுதியில செஞ்சிலுவ்வச் ெங்ம், உங்ள ய்றா�ல 
்யனடி�ன லீஜென கிவ்ள அலலது ஒரு ்வ�து முதிரந்யதார நிவல�த்தின மூலம் கிவடக்க கூடும்.

ய்ா (ஒன்ாறிய�ா அ்சு) ய்பாககு்வ்த்து – (GO Transit)- ய்ா ட்றானசிற்

ய்ா ட்றானசிற் என்பது ச்பரும்்பா் ச்ாய்றானய்ா ்பகுதி மற்றும் �மில்ன ்பகுதியில யெவ்வ 
்வழஙகும் ஒரு பி்ாந்தி� ச்பாதுென ய்பாககு்வ்த்துச் யெவ்வ�ாகும். இதன ்வழித்தடங்ள ச்பரும்்பா் 
ச்பான குதிவ்லாட ்வடி்வ ய்பாககு்வ்த்து (ய்ாலடன ய�ாரஸ்சூ- Greater Golden Horseshoe) 
்பகுதி்ளிலுள்ள ெமூ்ங்ள ்வவ் விரிவு்படுத்தப்படடு உள்ளன. ்ப�ணம் செய்யும் தூ்த்திற்ய்ற்்ப ய்ா 
ய்பாககு்வ்த்துக ்டடணம் மாறு்படுகின்றது. 65 அலலது அதற்கும் யமற்்படட ்வ�து முதிய�ார்ள 
்வழவம�ான ்வ�து்வந்த்வர்ள ்டடணத்தின அவ்்வாசித் சதாவ்ககுப பி்�ாணம் செய்� முடியும். 
ச்பரும்்பாலான ய்ா நிவல�ங்ள அவெந்து திரி� உதவும் ொதனங்ள ்ப�ன்படுத்தும் அலலது ்படி்ள 
அற்்ற நிவலவமவ� விரும்பும் ்ப�ணி்ள செலலககூடி� விதத்தில அவமந்துள்ளன.

1-888-GETONGO (438-6646) 
TTY: 1-800-387-3652 
www.gotransit.com

உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருககு (For Veterans)
உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருக்ான ்பட்வவ்வு ்வா்ன அனுமதி எண் தடடு 
(Veteran Graphic Licence Plate) - ச்வற்்ற்ன க்றஃபிக வலெனஸ் பய்ளற்

இந்த ்வா்ன எண் தடடு, ய்றா�ல ்யனடி� லீஜென மூலம் அஙகீ்ரிக்ப்படட ய்பாரச் யெவ்வத் தவ்வம 
ச்பறும் உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருககுக கிவடககும்்படி�ா் உள்ளது. உல்பய்பார ்பவடயினர 
முதி�்வர ்வா்னஎண் தடடு அரு்வத ொடசிப்பத்தி் அஙகீ்ரிபபிவனப (Veteran Plate Eligibility 
Certification) ச்ப்ற ஏதா்வசதாரு யெவ்வ ஒன்ாறிய�ா நிவல�த்திற்குச் செலலுங்ள அலலது www.
ontario.ca/customplates என்ற இவண�த்த்ளம் ்பாருங்ள.

Royal Canadian Legion - Ontario Provincial Command 
 ய்றா�ல ்யனடி�ன லீஜென – ஒன்ாறிய�ா பச்றாவினஷல ச்ாமானட 
905-841-7999 
www.on.legion.ca

http://www.gotransit.com
http://www.ontario.ca/customplates
http://www.ontario.ca/customplates
http://www.on.legion.ca
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9 KEY CONTACTS முககி� சதாடரபு்ள
ஒன்ாறிய�ா அ்சு – (Government of Ontario) ்்வரண்மனற் ஒஃப 
ஒன்ாறிய�ா

Seniors’ INFOline சீனி�ரஸ் இனஃச்பாவலன 
1-888-910-1999 
TTY: 1-800-387-5559

முதிய�ார்ளுக்ான ஒன்ாறிய�ா அ்சின திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்ள ்பற்றி யமலும் சதரிந்து 
ச்ாள்ள அலலது ச்வளியீடு்வ்ள ய்வண்டுதல செய்� முதிய�ார த்்வலஇவணபபுடன (Seniors’ 
INFOline)சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

ServiceOntario செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-800-267-8097  
TTY: 1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

யெவ்வஒன்ாறிய�ா (ServiceOntario) ்பணி�வமபபு ஒன்ாறிய�ா அ்சின ்பலய்வறு ்வவ்�ான 
த்்வவல ஒய்யிடத்தில இருந்து ்வழஙகுகின்றது. நீங்ள இத்த்்வவல இவண�ம் ்வழி�ா், 
சதாவலய்பசி ்வழி�ா் அலலது யெவ்வஒன்ாறிய�ா (ServiceOntario) நிவல�ம் ஒனறிற்கு யநரில 
செனறு ச்பற்றுக ச்ாள்ளலாம்.

ServiceOntario Publications செரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா ்பபளிய்ஷனஸ் 
1-800-668-9938 
TTY: 1-800-268-7095 
www.ontario.ca/publications

ஒன்ாறிய�ா அ்சு ச்வளியீடு்வ்ளப ச்பற்றுக ச்ாள்ள யெவ்வ ஒன்ாறிய�ா ச்வளியீடு்ள 
(ServiceOntario Publications) நிறு்வனத்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

Community Care Access Centre (CCAC) ச்ாம்யூனிற்றி ச்�ர அகேஸ் சென்ர (சிசிஏசி)  
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

உங்ள ெமூ்த்தின மத்தியில வீடடில மற்றும் ெமூ்த்தில கிவடககும் ்ப்ாமரிபபு யெவ்வத் சதரிவு்ள 
்பற்றி யமலும் அறிந்து ச்ாள்ள சிசிஏசி நிறு்வனத்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

Telehealth Ontario ச்லிச�லத் ஒன்ாறிய�ா  
1-866-797-0000 
TTY: 1-866-797-0007

அந்த்ங்ம் ய்பணப்படும் ஆய்ாககி� அறிவுவ் மற்றும் ச்பாது்வான ஆய்ாககி� த்்வல ச்ப்ற 
சதாவலய்பசி ஆய்ாககி�ம் ஒன்ாறிய�ா யெவ்வயிவன (Telehealth Ontario) அவழயுங்ள. இந்தச் 
யெவ்வ ஒரு நாளில 24 மணியந்மும், ்வா்த்தில ஏழு நாட்ளிலும் ்பல சமாழி்ளில கிவடககின்றது. 

Victim Support Line விகரிம் ெபய்பாரட வலன  
1-888-579-2888 
www.ontario.ca/bfbj
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்பாதிபபுற்ய்றார ஆத்வு இவணபபு (The Victim Support Line) என்பது குற்்றவி�ல சதாடர்பான செ�லால 
்பாதிக்ப்படயடாருககு மா்ாணம் அடஙகிலும், ்பனசமாழியிலான, ்டடணமற்்ற த்்வல சதாவலய்பசி 
இவணபபின மூலம் ்பலய்வறு ்வவ்�ான யெவ்வ்வ்ள ்வழஙகுகின்றது. 
Emergency Management Ontario எம்எரசஜெனசி மயனஜ்மனற் ஒன்ாறிய�ா  
1-888-795-7635 
www.ontario.ca/beprepared

அ்வெ்்ால நிவலவ� எதிரச்ாள்ளத் திடடமிடல ்பற்றி யமலும் அறிந்து ச்ாள்ள அ்வெ்்ாலநிவல 
வ்�ா்ளல ஒன்ாறிய�ா (Emergency Management Ontario) நிறு்வனத்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

Office of the Public Guardian and Trustee - ஒஃபீஸ் ஒஃப த ்பபளிக ்ாரடி�ன அனட ட்றஸ்ரி 
1-800-366-0335 
www.ontario.ca/rvm

ச்பாதுென ்பாது்ா்வலர மற்றும் நம்பிபவ்ப ச்பாறுப்பா்ளர அலு்வல்ம் (Office of the Public Guardian 
and Trustee) சில பி்த்திய�் தனிந்பர்ள மற்றும் ம்ணச்சொத்து ்வாரிசு்ளுவட� ெடடரீதி�ான, 
தனிப்படட மற்றும் ச்பாரு்ளாதா் நனவம்வ்ளப ்பாது்ாககின்றது.

Ombudsman Ontario – ஒம்புடஸ்மன ஒன்ாறிய�ா 
1-800-263-1830 
TTY: 1-866-411-4211 
www.ombudsman.on.ca

ஒன்ாறிய�ாவின நடுவுநிவல�ான முவ்றப்பாடடு அதி்ாரி (Ombudsman Ontario) 
ச்பாதுெனங்ளிடமிருந்து மா்ாண அ்சின யெவ்வ்ள ்பற்றி� முவ்றப்பாடு்வ்ள ஏற்று முடிந்த 
ச்பாழுசதலலாம் அ்வற்வ்றத் தீரத்து வ்வப்பார..

்யனடி� அ்சு (Government of Canada) – ்்வரண்மனற் ஒஃப ்னடா
யெவ்வ ்னடா Service Canada – யெரவிஸ் ்னடா 
1-800-O-Canada 
(1-800-622-6232) 
TTY: 1-800-926-9105 
www.servicecanada.gc.ca

ஓய்வூதி� திடடங்ள – யெவ்வ ்னடா Pension Programs – Service Canada – ச்பனஷன பய்றாக்றாம்ஸ் – 
யெரவிஸ் ்னடா  
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786

ெமஷ்டி அ்சு ்வழஙகும் திடடங்ள மற்றும் யெவ்வ்ள ்பற்றி யமலும் அறிந்து ச்ாள்ளச் யெவ்வ ்னடா 
(Service Canada) நிவல�த்துடன சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.

உளளூர அ்சு (Local Government) – யலாக்ல ்்வரண்மனற்
211 Ontario - 211 ஒன்ாறிய�ா 
www.211ontario.ca

உங்ள ்பகுதியிலுள்ள ெமுதா� மற்றும் ெமூ் யெவ்வ்ள ்பற்றி யமலும் அறி� 2-1-1 இலக்த்வத 
அவழயுங்ள. இதன யெவ்வ்ள இல்வெமானவ்வ மற்றும் அந்த்ங்ம் ய்பணப்படு்பவ்வ என்பதுடன 
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150ககும் யமற்்படட சமாழி்ளில ஒரு நாளில 24 மணியந்மும் ்வா்த்தில ஏழு நாட்ளும் 
கிவடககின்றன.

ஒன்ாறிய�ாவின ந்்ாடசி்ளின அவமபபு - Association of Municipalities of Ontario (AMO) – 
அயொசிய�ஷன ஒஃப மியுனிசி்பாலிரீஸ் ஒஃப ஒன்ாறிய�ா (ஏஎம்ஓ)  
www.yourlocalgovernment.com

முதிய�ார யெவ்வ்ள, ஆய்ாககி�ம் மற்றும் நலமாயிருத்தல திடடங்ள, வீடடு்வெதிச் யெவ்வ்ள, 
ச்பாழுதுய்பாககு, ச்பாதுென ஆய்ாககி�ம் மற்றும் ெமூ் உதவி ஆகி�ன உட்பட உங்ள ்பகுதியில 
கிவடககும் மாந்் ஆடசிச் யெவ்வ்ள மற்றும் திடடங்ள ்பற்றி அறி� ஒன்ாறிய�ா மாந்் ஆடசி்ள 
ெங்த்தின (Association of Municipalities) இவண�த்த்ளத்வதச் செனறு ்பாரவ்வயிடுங்ள.

ெமூ் ்பாது்ாபபு – (Community Safety) ச்ாம்யூனிற்றி யெஃபரி
்ா்வல துவ்றயினர, தீ�வணககும் ்பவடயினர அலலது அ்வெ்நிவல அம்பயூலனஸ் ்வா்னத்தின உதவி 
யதவ்வப்படும் எந்தச்வாரு அ்வெ்நிவலயிலும் 9-1-1 இலக்த்வத அவழயுங்ள.

Crime Stoppers கவ்றம் ஸ்ச்ாப்பரஸ்  
1-800-222-TIPS (8477) 
www.canadiancrimestoppers.org

குற்்றவி�ல ரீதி�ான செ�ல ஒனவ்றப ்பற்றி அலலது அது நடக்ககூடி� ொத்தி�ம் ்பற்றி அநாமயத�மா் 
அறிவிப்பதற்கு குற்்றவி�ல செ�ல நிறுத்துய்வாவ் (Crime Stoppers) அவழயுங்ள.

The Canadian Anti-Fraud Call Centre த ்யனடி�ன அனரி-ஃபய்றாட ய்ால சென்ர 
1-888-495-8501  
www.antifraudcentre.ca

ஒரு யமாெடிச் செ�ல ்பற்றி அறிவிப்பதற்கு அலலது யமாெடிவ�த் தடுப்பது எப்படி என்பது ்பற்றி 
யமலும் சதரிந்து ச்ாள்ள யமாெடிககு எதி்ான ்யனடி� அவழபபு நிவல�த்துடன (Canadian Anti-Fraud 
Call Centre) சதாடரபு ச்ாளளுங்ள.
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10 ஒன்ாறிய�ா அ்சு அவட�ா்ளப 
்பத்தி்ம் (ONTARIO GOVERNMENT I.D.) 
-ஒன்ாறிய�ா ்்வரனமனற் ஐ.டி.

ஒன்ாறிய�ா அ்சு அவட�ா்ளப ்பத்தி்ம் ்பற்றி� ச்பாது்வான த்்வலிவனப ச்பறு்வதற்கு : 

யெரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா (ServiceOntario) 
1-800-267-8097 
TTY :1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

ஒன்ாறிய�ா புவ்ப்பட அடவட (Ontario Photo Card) - ஒன்ாறிய�ா ஃய்பாடயடா ்ாரட

இந்தக வ்�டக்மான ்பணபவ்ப அ்ளவுவட� அடவட, ்ாரச்ொ்தி அனுமதிப்பத்தி்ம் ச்பற்றி்ாத 
ஒன்ாறிய�ா ்வாசி்ளுககு ஒன்ாறிய�ா அ்சினால ்வழங்ப்படும் ஓர அவட�ா்ளப்பத்தி்மாகும். 
இது ்ப�ணம் செய்தல, ்வஙகிக ்ணககு ஆ்ம்பித்தல, ய்பான்ற்வற்வ்றயும் உத்திய�ா்பூர்வ 
அவட�ா்ளப்பத்தி்ம் யதவ்வப்படும் ய்வறு செ�ற்்பாடு்ளில ்பஙகு்பற்று்வவதயும் இலகு்வாககுகின்றது. 
நீங்ள ஓர ஒன்ாறிய�ா புவ்ப்பட அடவடககு விண்ணபபிக், ்வா்னம் செலுத்தாத ஒன்ாறிய�ா 
்வாசி�ா்வும், 16 ்வ�து அலலது அதற்கு யமற்்படட்வ்ா்வும் இருக் ய்வண்டும். இந்த அடவட ஐந்து 
்வருடங்ளுககுச் செலலு்படி�ாகும். யமலதி் த்்வலுககு த�வுசெய்து www.ontario.ca/photocard என்ற 
இவண�த்த்ளம் செனறு ்பாருங்ள.

்வா்ன ொ்தி அனுமதிப்பத்தி்ம் (Driver’s Licence)- டவ்ற்வரஸ் வலெனஸ்

ஓர ஒன்ாறிய�ா ்வா்னச் ொ்தி அனுமதிப்பத்தி்ம் என்பது ஒரு யமாடடார ்வா்னத்வத செலுத்த 
அஙகீ்ரிக்ப்படட்வர நீங்ள என்பதற்்ான ொன்றாகும். நீங்ள ்வா்னம் செலுத்தும் ய்பாசதலலாம் 
இதவன உங்ளுடன வ்வத்திருக் ய்வண்டும். ்ணினி முவ்ற�ால எண்ம�ப்படுத்தி� உங்ள 
டிஜிவ்ஸ்ட புவ்ப்படத்வதயும் வ்ச�ாப்பத்வதயும் இந்த சிறு அ்ளவிலான அடவட ச்ாண்டிருககும். 
இது்பற்றி யமலும் சதரிந்து ச்ாள்ளத் த�வுசெய்து www.ontario.ca/page/renew-drivers-licence என்ற 
இவண�த்த்ளம் செனறு ்பாருங்ள. 

யமம்்படுத்தி� ்வா்ன ொ்தி அனுமதிப ்பத்தி்ம் (Enhanced Driver’s Licence)- 
என�ானஸ்ட டவ்ற்வரஸ் வலெனஸ்

நீங்ள தவ் அலலது தண்ணீர ்வழி�ா் ்னடாவிற்கும் ஐககி� அசமரிக்ாவுககும் இவடய� ்ப�ணம் 
செய்யும்ய்பாது இந்த யமம்்படுத்தி� ்வா்ன ொ்திப ்பத்தி்ம் ஒரு ்ப�ணப ்பத்தி்மா் அவமகி்றது. 
ஐககி� அசமரிக்ாவ்வ ்வான ்வழி�ா்ச் சென்றவட� இதவனப ்ப�ன்படுத்த முடி�ாது. யமலும் 
இது்பற்றித் சதரிந்து ச்ாள்ளத் த�வுசெய்து பின்வரும் இவண�த்த்ளம் செனறு ்பாருங்ள. 
www.ontario.ca/driving-and-roads/enhanced-drivers-licence.

ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� ்ாபபுறுதித் திடடம் (ஓஹிப) ஆய்ாககி� அடவட – (Ontario 
Health Insurance Plan (OHIP) Health Card) - ஒன்ாறிய�ா ச�லத் இனசூ்னஸ் ப்ளான 
(ஓஹிப) ச�லத் ்ாரட

ஒன்ாறிய�ாவில ்வசிபய்பார, ஓஹிப திடடத்தின மூலம் ்டடணம் செலுத்தப்படும் ஆய்ாககி� 
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்ப்ாமரிபபு யெவ்வ்ளுககுத் தாம் தவ்வம உவட�்வர்ள என்பவதக ்ாடட, ஒரு செலலு்படி�ாகும் 
ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� அடவடவ� ்டடா�ம் வ்வத்திருக் ய்வண்டும். ஒரு புவ்ப்படம் ச்ாண்ட 
ஆய்ாககி� அடவட அலலது சி்வபபு ச்வளவ்ள நி்ற ஆய்ாககி� அடவட ்ாபபுறுதி ்வழங்ப்படட 
ஆய்ாககி� யெவ்வ்ள ச்ப்ற ஏற்றுக ச்ாள்ளப்படுகி்றது. அத்துடன இந்த அடவடவ� நீங்ள 
உ்பய�ாகிககும் ச்பாழுது அது செலலு்படி�ானதா்வும் உங்ளுவட�தா்வும் இருக் ய்வண்டும். 
உங்ள ஆய்ாககி� அடவட ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிபபு யெவ்வ்வ்ளப ச்ப்ற மடடுயம ்ப�ன்படுத்தப்படல 
ய்வண்டும். நீங்ள யெவ்வவ�ப ச்பறும் ய்பாது ஆய்ாககி� யெவ்வ ்வழஙகுனர அலலது ஆய்ாககி�ம் 
மற்றும் நீண்ட ்ாலப ்ப்ாமரிபபு அவமச்சு ஆகிய�ார தவிரந்த ய்வறு �ாருககும் உங்ள அடவடவ�க 
்ாண்பிக்ய்வா அதன இலக்த்வத ச்ாடுக்ய்வா ய்வண்டாம். இது்பற்றி யமலதி் த்்வல ச்ப்றத் 
த�வுசெய்து பின்வரும் இவண�த்த்ளம் செனறு ்பாருங்ள. www.ontario.ca/healthcard

அ்சு ்வழஙகும் அவட�ா்ளப ்பத்தி்ங்ள ்பற்றி� ச்பாது்வான த்்வலுககு:

ServiceOntario யெரவிஸ் ஒன்ாறிய�ா 
1-800-267-8097  
TTY: 1-800-268-7095  
www.serviceontario.ca

உங்ள மு்்வரிவ� மாற்று்வதற்கு – (To Change Your Address) – ரு 
யெனஜ் யு்வர அட்ஸ்

ஒன்ாறிய�ாவின இவண�ம் ்வழி�ான ஒருஙகிவணக்ப்படட மு்்வரி மாற்்றம் என்பது அ்சுககு 
உங்ள மு்்வரி மாற்்றத்வத அறிவிககும் ஓர இலகு்வான விவ்்வான முவ்ற�ாகும். த்்வவல ஒருமுவ்ற 
மடடுயம சதரிவிப்பதுடனஎந்த அவமச்சு்ளுககு உங்ள மாற்்றத்வத அறிவிக் ய்வண்டும் என்பதவன 
நீங்ள சதரிவு செய்�லாம். உங்ள ்வா்ன ொ்தி அனுமதிப ்பத்தி்ம், ்வா்னப ்பதிவு, ஆய்ாககி� 
அடவட அலலது ச்வளிபபு்ற அடவடவ� இது உள்ளடககும். நீங்ள இடம் மாறு்வதற்கு முனனர 
உங்ள மு்்வரிவ�த் த�வுசெய்து மாற்்ற ய்வண்டாம். 

இந்த இவண�ம் ்வழி�ான யெவ்வவ� அணுகிபச்ப்றத் த�வுசெய்து பின்வரும் இவண�த்த்ளம் 
செலலுங்ள. 
www.ontario.ca/addresschange
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A
Aboriginal Artists in Schools (்பாடொவல்ளில ஆதிகுடி்வாசி ்வலஞர்ள) 12
Accessible Parking Permit (அணு்ககூடி� ்வா்னத் தரிபபிட அனுமதிப்பத்தி்ம்) 82
Adult Day Programs (்வ�து்வந்யதாருக்ான ்ப்லயந்த் திடடங்ள) 44
Adult Lifestyle Communities (்வ�து்வந்யதார ்வாழ்கவ்முவ்றச் ெமூ்ங்ள) 51
Advance Care Planning (முனகூடடி� ்ப்ாமரிபபுத் திடடமிடல) 73
Advocacy Centre for the Elderly (மூத்யதாருக்ான ஆதா் முனசனடுபபு நிவல�ம்) 70
Alternatives to Driving (்வா்னம் செலுத்து்வதற்குப ்பதிலான மாற்றுமுவ்ற்ள) 83
Annual Events (்வருடாந்த நி்ழ்வு்ள)  10
ARCH Disability Law Centre (‘ஆரச்’ ஆற்்றலகுவ்ற்பாடு ெடட நிவல�ம்) 71
Assisted Living Program for Aboriginals (ஆதிகுடி்வாசியினருக்ான உதவியுடனகூடி� 

்வாழ்கவ் நி்ழ்ச்சித் திடடம்) 56
Awards Honouring Seniors (முதிய�ாவ்க ச்ௌ்விககும் விருது்ள) 10

B
Benevolent Funds (்ருவண நிதி�ம்) 27
Bone Mineral Density Testing (எலும்பு ்னிமபச்பாருள அடரத்திப ்பரியொதவன) 31
Bureau of Pensions Advocates (ஓய்வூதி� எடுத்துவ்ப்பா்ளர்ள ்பணி�்ம்) 26

C
Canada Pension Plan Retirement Pension (்னடா ஓய்வூதி�த்திடடம் ஓய்வுச்ப்றல 

ஓய்வூதி�ம்) 22
     Disability Benefits (ஆற்்றலகுவ்ற்பாடு நலன்ள) 23
     International Benefits (ெர்வயதெ நலன்ள) 23
     Pension Sharing (ஓய்வூதி�த்வதப ்பகிரந்து ச்ாள்ளல) 23
     Survivor Benefits (உயிருடனிருககும் துவண்வர நலன்ள) 23
Canadian Anti-Fraud Centre (ஏமாற்று யமாெடிகச்தி்ான ்யனடி� நிவல�ம்) 66
Canadian Mental Health Association Ontario (்யனடி� மனநல அவமபபு  ஒன்ாறிய�ா) 40
Caregiver Support Services (்ப்ாமரிப்பா்ளர ஆதா் உதவிச் யெவ்வ்ள) 45
Centre for Addiction and Mental Health (முவ்ற�ற்்ற ்பழக்ங்ளுககு  

அடிவம�ாதல மற்றும் மனநலத்திற்்ான நிவல�ம் ) 40
Client Intervention and Assistance Services (்வாடிகவ்�ா்ளர குறுககீடு  

மற்றும் உதவிச் யெவ்வ்ள) 45
ColonCancerCheck (ச்பருஙகுடல புற்றுயநாய் இருப்பவதப ்பரியொதித்தல) 30
Community Care Access Centre (ெமூ் ்ப்ாமரிபபு அணு்ல நிவல�ம்) 28
Community Homelessness Prevention Initiative (ெமூ் வீடினவமத் தடுபபு முனசனடுபபு) 54
Community Legal Education Ontario (ெமூ்ச் ெடடக ்லவி ஒன்ாறிய�ா அவமபபு) 70

11 INDEX சுடடுநி்ல
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Community Volunteer Income Tax Program (ெமூ் தனனார்வத் சதாண்டர  
்வருமான்வரித் திடடம்) 19

Compassionate Care Benefit Program (்ருவணப ்ப்ாமரிபபு நலன திடடம்) 16
Complex Continuing Care (சிக்லான சதாடரந்த ்ப்ாமரிபபு) 47
Computer Training (்ணினிப ்பயிற்சி)  8
Congratulatory Messages (்பா்ாடடுச் செய்தி்ள)  8
ConnexOntario (ச்சனகஸ் ஒன்ாறிய�ா) 40
Consumer Protection Ontario (நு்ரய்வார ்பாது்ாத்தல ஒன்ாறிய�ா) 62
Continuing and Distance Education (சதாடரந்த மற்றும் தூ்க்லவி)  7
Co-operative Housing (கூடடு்றவு வீடவமபபு) 54
Courses for Mature Drivers (முதி� ்வா்னச் ொ்தி்ளுக்ான ்பாடங்ள) 81

D
Death Out of Country (நாடடுககு ச்வளியிலான இ்றபபு) 76
Death Registration and Certificate (இ்றபபுப ்பதிவும் அதற்்ான ொடசிப்பத்தி்மும்) 76
Diabetes (நீரிழிவு) 30
Diabetic Testing Agents (நீரிழிவு ்பரியொதவனப ச்பாருட்ள) 36
Dietitians of Canada (்னடா உணவி�லா்ளர்ள) 43
Disability Pensions and Awards for Veterans (ஆற்்றல குவ்ற்பாடு ஓய்வூதி�ங்ளும் 

விருது்ளும்) 25
Door-to-Door Salespeople (வீடடுககு வீடு செலலும் விற்்பன்வா்ளர்ள) 62
Driver Examination Centres (ொ்தி யொதவன நிவல�ங்ள) 82
Driver’s Licence Renewal (ொ்தி அனுமதிப ்பத்தி்த்வதப புதுபபித்தல) 81

E
Eating Well with Canada’s Food Guide (்னடாவின உணவு்வழி்ாடடியுடன நன்றா் 

உண்வருந்துதல ) 43
EatRight Ontario (ெரி�ா் உண்வருந்துதல ஒன்ாறிய�ா) 42
Elder Abuse (மூத்யதார துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளாதல) 67
Elder Abuse Ontario (மூத்யதார துரபபி்ய�ா்த்துககு உள்ளாதல ஒன்ாறிய�ா) 68
Elder and Youth Legacy Program (மூத்யதார மற்றும் இவ்ளஞர ச்பாககிஷத் திடடம்) 12
Emergency Preparedness (அ்வெ்்ால நிவலவமககுத் த�ா்ாயிருத்தல) 67
Emergency Response Service (அ்வெ்நிவல ்பதிலிறுபபுச் யெவ்வ ) 45
Employment Insurance Benefits (ய்வவலக ்ாபபுறுதி நலன்ள) 23
Employment Ontario (ய்வவல்வாய்பபு ஒன்ாறிய�ா)  5
Employment Standards Act (ய்வவல நி�மங்ள ெடடம் )  6

F
Family Councils ( குடும்்பச் ெவ்ப்ள) 61
Family Medical Leave (குடும்்ப மருத்து்வ விடுபபு) 16
Filing Your Tax Return (உங்ள ்வரி வி்ப்ங்வ்ளத் தாக்ல செய்தல) 18
Finding a Health Care Provider (ஓர ஆய்ாககி� ்ப்ாமரிப்பா்ளவ்க ்ண்டறிதல) 29
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Fire Safety (தீயிலிருந்து ்பாது்ாபபு) 68
Fishing and Hunting (மீனபிடித்தலும் ய்வடவட�ாடுதலும்)  3
Foot Care Services (்பாத ்ப்ாமரிபபுச் யெவ்வ்ள) 45
Foreign Trained Professionals (ச்வளிநாடு்ளி்ல ்பயிற்றுவிக்ப்படட சதாழில நிபுணர்ள) 7
Friendly Visiting Services (நடபுடன கூடி� ்வருவ் த்ல யெவ்வ்ள) 45

G
GO Transit (‘ய்ா’ (ஒன்ாறிய�ா அ்சு) ய்பாககு்வ்த்து) 85
Guaranteed Annual Income System (உறுதி்வழங்ப்படட ்வருடாந்த ்வருமானத் திடடம்) 22

H
HALCO – HIV & AIDS Legal Clinic (‘�லய்ா’ எச்ஐவி மற்றும் எயிடஸ் ெடட  

செ�லமவன) 71 
Healthy Homes Renovation Tax Credit (ஆய்ாககி�மான இலலங்ள  

திருத்தய்வவல ்வரிப்பண ்வ்வு) 49
HIV Treatment (எச்ஐவி சிகிச்வெ ) 32
Home and Vehicle Modification Program (இலலம் மற்றும் ்வா்னத்வத  

மாற்றி�வமத்தல திடடம்) 25
Home Help Referral Services (வீடடுய்வவலக்ான சி்பாரிசு யெவ்வ்ள) 45
Home Maintenance and Repair Services (வீடடிவனப ய்பணுதல மற்றும்  

திருத்த ய்வவலச் யெவ்வ்ள) 46
Home Renovations/Condos/Moving (வீடு புதுபபித்தல/ச்ாண்யடா குடியிருபபு்ள/இடம் 

விடடு ந்ரதல) 63

I
Identity Theft (அவட�ா்ளத் திருடடு) 65
Immunizations (யநாய்த்தடுபபு மருந்து்ள) 31
Independent Learning Centre (சு�மா்க ்ற்்றல நிவல�ம்) 7
Inpatient and Outpatient Services at Hospitals (வ்வத்தி�ொவலயில உள  

யநா�ா்ளர மற்றும் ச்வளியநா�ா்ளர யெவ்வ்ள) 39
Inspections of Long-Term Care Homes (நீண்ட ்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலலங்ள 
     யொதவனயிடல ) 60
Investment in Affordable Housing for Ontario (ஒன்ாறிய�ாவில ்டடுப்படி�ாகும் 

வீடவமபபு ்வெதியில முதலீடு செய்தல திடடம்) 53

L
Landlord and Tenant Board (வீடடுரிவம�ா்ளர மற்றும் ்வாடவ்க குடியிருப்பா்ளர ெவ்ப) 55
Last Post Fund (இறுதிப ்பதவி நிதி�ம்) 80
Law Society Referral Service (ெடட ெவ்பப ்பரிந்துவ்பபுச் யெவ்வ) 69
Learning About Taxes Course (்வரி்ள ்பற்றிக ்ற்்றல ்ற்வ் சநறி) 19
Learning English or French (ஆஙகிலம் அலலது பிச்ஞ்சு சமாழி ்ற்்றல) 11
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Legal Aid Ontario (ஒன்ாறிய�ா ெடட நிதியுதவி) 70
Life Lease Housing (்வாழ்நாள குத்தவ் வீடடு்வெதி) 52
Lifelong Learning Plan (்வாழ்நாள பூ்ாவும் ்ற்்றல திடடம்) 24
Long-Term Care Home Reports (நீண்ட்ாலப ்ப்ாமரிபபு இலல அறிகவ்்ள) 60

M
Meal Services (உணவுச் யெவ்வ்ள) 46
MedsCheck (எடுககும் மருந்து்வ்ளச் ெரி்பாரத்தல ஏற்்பாடு) 35
Meeting Your Legal Needs (உங்ள ெடடத் யதவ்வ்வ்ளப பூரத்தி செய்தல) 69
Military-Style Grave Markers (இ்ாணு்வப ்பாணியிலான ்லலவ்றச்சினனங்ள) 80

N
National Aboriginal Diabetes Program (யதசி� ஆதிகுடி்வாசி நீரிழிவுத் திடடம்) 47
Newcomer Settlement Program (புதி�்வ்்வா்ளர குடி�மரவுத் திடடம்) 11
Non-Insured Health Benefits for First Nations and Inuit (ஆதிகுடி்வாசி இனங்ள மற்றும் 

இனனுயிற் ஆகிய�ாருக்ான ்ாபபுறுதி ்வழங்ப்படாத ஆய்ாககி� நலன்ள) 48 

O
Office of the French Language Services Commissioner (பிச்ஞ்சு சமாழிச்  

யெவ்வ்ள ஆவண�ா்ளர அலு்வல்ம்) 71
Office of the Public Guardian and Trustee (ச்பாதுெனப ்பாது்ா்வலர மற்றும்  

நம்பிகவ்ப ச்பாறுப்பா்ளர அலு்வல்ம் ) 72
Old Age Security Pension (அதி்்வ�து ்ா்வலநிவல ஓய்வூதி�ம்) 21
     Allowance and Allowance for the Survivor (ச்ாடுப்பனவு மற்றும்  

உயிருடனிருககும் துவண்வருக்ான ச்ாடுப்பனவு) 21
     Guaranteed Income Supplement (உறுதிப்படுத்தி� ்வருமான குவ்றநி்பபு சதாவ்) 21
Older Adult Centres (்வ�திலகூடி� ்வ�து்வந்யதார நிவல�ங்ள)  1
Ontario Association of Residents’ Councils (ஒன்ாறிய�ா குடியிருப்பா்ளர்ள  

ெவ்ப்ளின ெங்ம்) 60
Ontario Health Card (ஒன்ாறிய�ா ஆய்ாககி� அடவட) 33
Ontario Human Rights Code (ஒன்ாறிய�ா மனிதவுரிவம்ள ெடடக ய்ாவ்வ) 71
Ontario Immigration Portal (ஒன்ாறிய�ா குடிச்ப�ரவு நுவழ்வாயில) 11
Ontario Job Bank (ஒன்ாறிய�ா ய்வவல ்வஙகி)  6
Ontario Parks (ஒன்ாறிய�ா பூங்ாக்ள)  2
Ontario Renovates (ஒன்ாறிய�ா திருத்தி�வமககின்றது) 50
Ontario Senior Games (ஒன்ாறிய�ா முதிய�ார விவ்ள�ாடடுக்ள)  2
Ontario Skills Passport (ஒன்ாறிய�ா தி்றன்ள ்டவுச்சீடடு)  6
Ontario Volunteer Centre Network (ஒன்ாறிய�ா தனனார்வத் சதாண்டர  

நிவல� ்வவலத் சதாடரபு)  8
Ontario WorkinfoNet (OnWIN) (ஒன்ாறிய�ா ய்வவலத் த்்வல ்வவல /ஒனவின)  6
Ontario Works (ஒன்ாறிய�ா செ�ற்்பாடு்ள) 25
Organ and Tissue Donation (உடலுறுபபு மற்றும் இவழ� நனச்ாவட) 74
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P
Palliative Care (அந்திமக்ால ்ப்ாமரிபபு) 46
Pensions and Benefits (ஓய்வூதி�ங்ளும் நலன்ளும் ) 77
Personal Emergency Leave (தனிப்படட அ்வெ்நிவல விடுபபு) 17
Power of Attorney (தத்து்வப ்பத்தி்ம்) 72
Property Tax Relief for Low-Income Seniors and Low-Income Persons with Disabilities 

(குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள முதிய�ார மற்றும் குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள ஆற்்றல 
குவ்ற்பாடு உவடய�ார சொத்து்வரி நி்வா்ணம்) 51

Provincial Land Tax Deferral Program for Low-Income Seniors and Low-Income  
Persons with Disabilities (குவ்றந்த ்வருமானமுள்ள முதிய�ார மற்றும் குவ்றந்த  
்வருமானமுள்ள ஆற்்றல குவ்ற்பாடு உவடய�ார மா்ாண நில்வரி ஒத்திவ்வபபு ) 51

Provincial Tax Credits and Benefits (மா்ாண ்வரிப்பண ்வ்வு்ள மற்றும் நலன்ள) 19
Public Health Units (ச்பாதுென ஆய்ாககி� அலகு்ள) 29
Public Libraries (ச்பாதுென நூல்ங்ள) 1

R
Rainbow Health Ontario (்வானவில ஆய்ாககி�ம் ஒன்ாறிய�ா) 48
Registered Retirement Savings Plan and Registered Retirement Income Fund 

(்பதிவுசெய்�ப்படட ஓய்வூச்ப்றல யெமிபபுத் திடடம் மற்றும் ்வருமான நிதி�ம்) 24
Rent-Geared-To-Income Housing (்வருமானத்திற்ய்ற்்ற ்வாடவ் வீடடு்வெதி) 54
Residential Rehabilitation Assistance Program On-Reserve (ஒதுககீடடுப  

பி்யதெத்துககுரி� குடியிருபபு ொரந்த புன்வமபபு உதவித்திடடம் ) 55
Residential Tenancies Act, 2006 (இருபபிட ்வாடவ்க குடியிருபபு்ள ெடடம், 2006) 55
Residents’ Rights (குடியிருப்பா்ளர்ளின உரிவம்ள) 59
Retirement Abroad (பி்றநாடடில ஓய்வுச்பறுதல)  4
Retirement Homes (ஓய்வுச்பற்ய்றார இலலங்ள) 52
Royal Canadian Legion (அ்ெ ்யனடி�க குழு ) 13

S
Scams and Frauds (ஏமாற்றுத் திடடங்ள மற்றும் யமாெடி்ள) 63
Security Checks or Reassurance Services (்பாது்ாபபு உறுதிப ்பரியொதவன்ள  

அலலது உறுதிப்படுத்தல யெவ்வ்ள) 46
Senior and/or Disabled Property Tax Relief (முதிய�ார அத்துடன/அலலது  

உடல ஆற்்றல குவ்ற்பாடு உவடய�ார சொத்து்வரி நி்வா்ணம்) 50
Senior Driver Renewal Program (முதிய�ார ொ்தி புதுபபித்தல திடடம்) 82
Senior Pride Network (முதிய�ார ச்பருவம ்வவலத் சதாடரபு) 13
Settlement.Org (செற்றிலமனற்.ஓரக) 11
Short-Stay Accommodation (குறுகி� ்ாலத் தஙகுமி்ட ்வெதி) 58
Smoking Cessation (புவ்பிடித்தவல நிறுத்துதல) 41
Social or Recreational Services (ெமூ் மற்றும் ச்பாழுதுய்பாககு யெவ்வ்ள) 46
Soldiers’ Aid Commission of Ontario (இ்ாணு்வத்தினருக்ான ஒன்ாறிய�ா  
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உதவி ஆவணச்ெவ்ப) 26
Specialized Geriatric Mental Health Outreach Programs (வியெட மி்வும்  

முதிய�ார மனநல ஆய்ாககி� ச்வளிக்்ளத் திடடங்ள) 39
Substance Abuse and Treatment for Aboriginals (ஆதிகுடி்வாசியினர  

ய்பாவதபச்பாருள துரபபி்ய�ா்ம் மற்றும் சிகிச்வெ) 47
Supportive Housing (ஆத்்வளிககும் வீடடு்வெதி) 53

T
Tax-Free Savings Account (்வரிவிலககு யெமிபபுக ்ணககு) 24
Telehealth Ontario (ச்லிச�லத் ஒன்ாறிய�ா) 28
The 519 Church Street Community Centre (519 யெரச் வீதி ெமூ் நிவல�ம்) 13
The Memory Project (ஞா்ப்ாரத்த செ�லதிடடம்) 14
Third Age Network (மூன்றாம் ்ால்டட ்வவலத்சதாடரபு)  7
Transportation Services (ய்பாககு்வ்த்துச் யெவ்வ்ள) 46
Travelling in Ontario (ஒன்ாறிய�ாவில ்ப�ணித்தல)  3
Travelling Outside Ontario or Canada (ஒன்ாறிய�ாவிற்கு அலலது  

்னடாவிற்கு ச்வளிய� ்ப�ணித்தல)  3

U
Used Vehicle Information Package (்ப�ன்படுத்தப்படட ்வா்ன த்்வல ச்பாதி) 84

V
Veteran Graphic Licence Plate (உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ாருக்ான  

்பட ்வவ்வு ்வா்ன அனுமதி எண் தடடு) 85
Veterans Independence Program (உல்பய்பார ்பவடயினர சுதந்தி் திடடம்) 48
Volunteer Canada (தனனார்வத் சதாண்டு ்னடா)  8
Volunteer Drivers (தனனார்வத் சதாண்டர ொ்தி்ள) 85

W
War Veterans Allowance (உல்பய்பார ்பவடயினர முதிய�ார ச்ாடுப்பனவு) 26
Wills and Estates (உயில்ளும் ம்ணச் சொத்து்ளும்) 75
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