TAMIL

உறவுமுறை
பராமரிப்பாளர்கள்:
குழந்தைகளை
இணைப்பில்
வைத்திரத
ு ்தல்

பணியாளரின் பெயர்:

தொலைப்பேசி : 905-895-2318

அல்லது 1-800-718-3850
நீட்டிப்பு எண்
முகமையின் இணையத்தளம்:

www.yorkcas.org

குழந்தைகளை
இணைப்பில் வைத்திரத
ு ்தல்
குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சி நிலவுவதற்கக
ு ்
குழந்தைகளே காரணம் என்பதை
நாங்கள் அறிவோம். ஒரு குழந்தை அல்லது
இளையரால் வீட்டில் வசிக்க முடியாது
என்றால், அவர் உறவுமுறைகளை
ஏற்படுத்திக் கொண்டிரக
ு ்கும் இரத்தச்
சம்மந்தமுள்ள உறவினர்கள் அல்லது
நண்பர்கள் போன்றவர்களுடன் அவரை
வசிக்க வைப்பதே எங்கள் குறிக்கோளாகும். ஒரு
குழந்தைக்கு உணர்வு ரீதியாக நெருக்கமாக
உள்ள ஒரு உறவினர் அல்லது யாரேனும்
ஒருவர் அக்குழந்தையைப் பராமரிப்பதற்கும்
வளர்ப்பதற்கும் முதன்மையான பொறுப்பை
எடுத்தக
ு ்கொள்ளும் போது, அது உறவுமுறை
ஏற்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த
நேரத்தின் போது, Children’s Aid Society
(குழந்தைகள் உதவி சங்கம்) ஒரு பாதுகாப்பான
இல்லச் சூழலை மீண்டும் ஏற்படுத்தித்
தருவதற்கு குழந்தையின் குடும்பத்துடன்
தொடர்ந்து செயல்படுகிறது. குழந்தைகள்
தங்கள் குடும்பத்துடன் பாதுகாப்பாக வாழ
முடிவதை உறுதிசெய்வதற்கக
ு ் குடும்பங்களுடன்
இணைந்து செயல்படுவதே எங்கள்
குறிக்கோளாகும்.

உறவுமுறை பராமரிப்பாளர்கள்
உறவினர்களில் பாட்டன்-பாட்டிகள், அத்தைகள்,
மாமாக்கள், பெற்றோரின் உடன்பிறந்தவர்களின்
பிள்ளைகள் அல்லது நண்பர்கள் போன்ற கூட்டக
ு ்குடும்ப
உறுப்பினர்கள் உள்ளடங்கக
ு ின்றனர். அது ஒரு
குழந்தையின் வட்டத்திற்குள் இருக்கும் யாரேனும்
உறுப்பினராகவும் இருக்கலாம் அல்லது அக்குழந்தை
உறவுமுறையை ஏற்படுத்திக் கொண்டிரக
ு ்கும்
சமூகமாகவும் இருக்கலாம். குழந்தையை
அறிந்திரக
ு ்கின்ற அக்கம்பக்கத்தார், ஆசிரியர்கள்,
பயிற்சியாளர்கள், மதரீதியான சமூக உறுப்பினர்கள்
அல்லது பகல்நேரப் பராமரிப்பாளர்கள் போன்ற பிற
நபர்களும் கூட குழந்தைக்கான பராமரிப்பத
ு ் திட்டத்தை
முன்வைக்கலாம்.

ஒரு உறவுமுறைப்
பராமரிப்பாளராக மாறுதல்
ஒரு குழந்தைக்கான பராமரிப்பத
ு ் திட்டத்தை
முன்வைப்பதற்கு நீங்கள் Children’s Aid
Society -ஐத் தொடர்பக
ு ொள்ளலாம் அல்லது
உதவி செய்வதற்கான உங்கள் இயலுந்திறன்
குறித்து விசாரிப்பதற்கு உங்களை ஒரு பணியாளர்
தொடர்பக
ு ொள்ளலாம்.

உறவினரைக் கண்டறிதல்

உறவுமுறைப் பராமரிப்பாளர்களை
மதிப்பிடத
ு ல்

Children’s Aid Society ஒரு
குடும்பத்துடன் இணைந்து செயல்படும்
போது, நாங்கள் கூட்டக
ு ்குடும்ப உறுப்பினர்கள்,
நண்பர்கள் மற்றும் பிற ஆதரவுகள்
குறித்தக
ு ் குழந்தைகளிடமும் அவர்களின்
பெற்றோர்களிடமும் கேட்கிறோம். குழந்தைகள்,
பெற்றோர்கள், கூட்டக
ு ்குடும்ப உறுப்பினர்கள்
மற்றும் சமூகத்தை ஒன்றிணைப்பதற்கு
நாங்கள் குடும்பத்தைக் கண்டறியும்
செயல்முறையைப் பயன்படுத்தக
ு ிறோம்.

வாய்ப்புள்ள பராமரிப்பாளர்கள் கண்டறியப்பட்ட
உடனே, குழந்தைக்குப் பராமரிப்பு அளிப்பதற்கான
அவரது இயலுந்திறனை உறுதிசெய்வதற்கு
ஒரு மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. உறவுமுறைப்
பராமரிப்பாளர்கள் இடைப்பட்ட காலத்தில்தங்களைப்
பெற்றோர்களாகக் கருதி, குழந்தையின் தேவைகளை
நிறைவேற்றுவதற்கான தங்கள் திறனை நிரூபிக்க
வேண்டியது கட்டாயமாகும். அவர்கள் காவல்துறைப்
பின்னணி மற்றும் குழந்தை நலவாழ்வச
ு ்
சோதனைகளை நிறைவுசெய்வதும் கட்டாயமாகும்.

உறவினருடன் வசிக்கின்ற
குழந்தைகள் மற்றும்
இளையர்களுக்கான
பலன்கள்
•

 ாங்கள் அறிந்த மற்றும் நம்பக
த
ு ின்ற
மக்களுடன் வசிக்க இயலுவது

•

 ங்கள் குடும்பத்திற்கான அடையாளம்
த
மற்றும் உடைமை குறித்து வலுவான
உணர்வைக் கொண்டிருப்பது

•

 ங்கள் உடன் பிறந்தவர்களுடன்
த
தொடர்ந்து வசிப்பதற்கு அதிக
வாய்ப்பைக் கொண்டிருப்பது

•

 ங்கள் சமூகத்தில் தொடர்ந்து
த
இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பைக்
கொண்டிருப்பது மற்றும் பள்ளிகளை
மாற்றுவதற்கக
ு ் குறைந்த வாய்ப்பைக்
கொண்டிருப்பது

•

 ீட்டை விட்டு ஓடுவதற்கக
வ
ு ் குறைந்த
வாய்ப்பைக் கொண்டிருப்பது

•

 ீளுந்திறனைச் சிறப்பாக வளர்த்தக
ம
ு ்
கொள்வதற்கு இயலுவது மற்றும்
நம்பிக்கை நிறைந்த வயதுவந்தோர்களாக
வளரும் இயலுமை

உறவுமுறைப்
பராமரிப்பாளர்களின்
பொறுப்பக
ு ள்
•

 ாதுகாப்பாக, பத்திரமான, ஆதரவான
ப
மற்றும் பேணி வளர்க்கின்ற ஓர்
இல்லத்தை வழங்குவது

•

குழந்தைக்கான திட்டமிடலில் பங்கேற்பது

•

 ங்கள் பெற்றொர்களுடன்
த
உறவுமுறையைப் பேண குழந்தைக்கு
உதவுவது

•

 ுழந்தையின் பராமரிப்பு நிதி மற்றும்
க
சட்ட ரீதியாகப் பொறுப்பேற்றக
ு ்
கொள்வது

உறவினர் பராமரிப்பாளர்களுக்கான
ஆதரவு
உறவுமுறைப் பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் வீட்டில் வசிக்கின்ற
குழந்தைகளை ஆதரிப்பதில் அவர்களுக்கு உதவ, Children’s
Aid Society -இல் இருந்து ஒரு உதவிப் பணியாளர்
நியமிக்கப்படுகிறார். உறவுமுறைப் பராமரிப்பாளர்கள்
Ontario Works, the Canada Child Benefit மற்றும்
மானியமளிக்கப்பட்ட பகல்நேரப் பராமரிப்பு மூலமாகத்
தற்காலிகப் பராமரிப்பு உதவிக்காகவும் தகுதிபெறலாம்.

உங்கள் உறவுமுறைச் சேவைப்
பணியாளர்
•

 ங்கள் பராமரிப்பில் உள்ள குழந்தைக்கான
உ
திட்டங்களையும் குறிக்கோள்களையும் உருவாக்க உதவுகிறார்

•

 மூகச் சேவைகளுக்கான வழிகாட்டத
ச
ு லை வழங்கக
ு ிறார்.
சேவைகளுக்கான விண்ணப்பங்களைப் பூர்த்திசெய்வதில்
உங்களுக்கத
ு ் துணைபுரிகிறார்

•

 ுழந்தையின் பள்ளியுடன் செயல்படுவதில் உங்களுக்கு
க
ஆதரவளிக்கிறார்

•

த
ப
ு ிய வாழ்க்கை ஏற்பாட்டிற்கு நீங்களும் குழந்தையும்
பொருந்திக் கொள்வதற்கு உதவுகிறார்

சட்ட ரீதியான பொறுப்பக
ு ள்
நீதிமன்ற ஆணை மூலமாக உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை
தங்கவைக்கப்பட்டால், இந்தச் செயல்முறையில் உங்களுக்கு
ஆதரவளிக்க ஒரு வழக்குரைஞரை வைத்தக
ு ்கொள்வதற்கு
உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. நீங்கள் சட்ட உதவி
அலுவலகத்திடமிருந்து உதவி கோரலாம் (1-800-668-8258).
உங்களால் ஒரு வழக்குரைஞரை நியமித்தக
ு ்கொள்ள
இயலவில்லை எனில், நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தரும்
நாளன்று நீங்கள் துணை ஆலோசகரிடம் (நீதிமன்றத்தால்
வழங்கப்படும் ஒரு இலவச வழக்குரைஞர்) பேசுவதற்குப்
பதிவச
ு ெய்தக
ு ொள்ளலாம். நீதிமன்றத்திற்கு வருகை
தரும் நாளன்று துணை ஆலோசகருடன் பேசுவதற்குப்
பதிவச
ு ெய்தக
ு ொள்ள நீங்கள் கூடுமான வரை முன்னதாக
வருவது சிறந்ததாகும். ஏனென்றால், இதற்கு நீண்ட நேரம்
காத்திரக
ு ்க வேண்டியிரக
ு ்கலாம். www.legalaid.on.ca

உங்கள் உரிமைகள்
உங்களுக்கு உள்ள உரிமைகள்:

உங்கள்
பொறுப்பக
ு ள்
•

 ணியாளர்களையும்
ப
ஊழியர்களையும்
மரியாதையுடன் நடத்த
வேண்டும்

•

 ணியாளர்கள் மற்றும்
ப
ஊழியர்களுடன் முறையாகத்
தகவல்தொடர்பு கொள்ள
வேண்டும்

•

 ங்களுக்கக
உ
ு ் கேள்விகள்
அல்லது புகார்கள் இருந்தால்,
உங்கள் பணியாளருடன் பேச
வேண்டும்

•

 ட்ட ரீதியான
ச
அடையாளத்தை வழங்க
வேண்டும் (எ.கா., ஓட்டுநர்
உரிமம்)

நீங்கள் மரியாதையுடனும், கலாச்சார ரீதியான
உணர்திறனுடனும் நடத்தப்பட வேண்டும்
எதேனும் வருகைகளின் போது மற்றும் Children’s Aid
Society உடனான எல்லா உரையாடல்களுக்காகவும் ஒரு
உரைபெயர்ப்பாளர் உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட
வேண்டும்
உங்கள் குடும்பத்திற்கான சேவைத் திட்டங்களை
உருவாக்குவதில் நீங்களும் பங்கு பெறும் உரிமை
உங்கள் குடும்பம் தொடர்பான முடிவக
ு ளை எடுப்பதில்
நீங்களும் பங்கு பெறும் உரிமை
தொழில்முறையிலான மற்றும் குறித்த நேரத்தில்
சேவைகளை எதிர்பார்ப்பதற்கான உரிமை
உங்கள் கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிக்கப்பட வேண்டும்
மற்றும் உங்களின் தொலைப்பேசி அழைப்பக
ு ளுக்கு
முறையாக பதில் அளிக்கப்பட வேண்டும்
ஏதேனும் முடிவக
ு ள் அல்லது செயல்கள் தொடர்பான
எல்லா விருப்பத்தேர்வக
ு ள் மற்றும் பின்விளைவுகள் குறித்தும்
தெரிந்தக
ு ொள்ளும் உரிமை உங்கள் சூழ்நிலைக்குப்
பொருத்தமானது எனில், சட்ட மற்றும் நீதிமன்றச்
செயல்முறை குறித்து புரிந்தக
ு ொள்ளும் உரிமை
நீங்கள் கருத்தக
ு ளை வழங்க அல்லது கவலைகள்/
புகார்களைத் தெரிவிக்க இயல வேண்டும்
உங்கள் தகவல்கள் இரகசியமாக வைத்தக
ு ்கொள்ளப்பட
வேண்டும்
உங்கள் பதிவேட்டில் உள்ள தகவல்களை உங்கள்
வேண்டக
ு ோளின் பேரில் அணுகுவதற்கான உரிமை

எவ்வாறு
புகாரளிப்பது
உங்கள் கவலைகளைப்
புரிந்தக
ு ொள்ளவும், ஒரு
தீர்வை எட்டுவதற்கு உங்களுடன்
இணைந்து செயல்புரியவும்
விரும்பக
ு ிறோம். உங்கள் கவலைகள்
குறித்து கூடியவரை விரைவாக
உங்கள் பணியாளருடன்
பேசுங்கள். Children’s Aid
Society-இன் முறைப்படியான
புகார் நடைமுறை குறித்த
தகவல்களுக்க,ு தயவுசெய்து
எங்கள் இணையத்தளத்தைப்
பார்வையிடுங்கள்:
www.yorkcas.org/client.asp

உள்ளூர் அடையாளம் மற்றும் மரபுடைமை
நீங்களோ அல்லது உங்கள் குடும்பமோ First Nations, Inuit அல்லது Métis -ஆக அடையாளம்
கண்டறியப்படுகிறீர்கள் எனில், அல்லது உள்ளூர் மரபுடைமையைக் கொண்டிரக
ு ்கிறீர்கள் எனில், உள்ளூர்
சமூகங்களுக்கக
ு ் கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக ரீதியாக ஏற்ற சேவைகளை வழங்கக
ு ின்ற Dnaagdawenmag
Binnoojiiyag Child and Family Services என்ற ஒரு உள்ளூர் குழந்தை மற்றும் குடும்ப நலவாழ்வு முகமையுடன்
உங்களை இணைப்போம். .

அவர்களை 705-295-7135 என்ற எண்ணில் அல்லது www.binnoojiiyag.ca என்ற
இணையத்தளத்தில் தொடர்பக
ு ொள்ளவும்.

எங்களைத் தொடர்பக
ு ொள்க
வளர்ப்புப் பெற்றோரின் பராமரிப்பு
fostering@yorkcas.org

முக்கியமான
தொலைப்பேசி எண்கள்

தத்தெடுத்தல்
adoption@yorkcas.org

Ontario Works வாயிலாகத் தற்காலிகப்
பராமரிப்பு உதவி:

தொண்டூழியர்
volunteering@yorkcas.org
விளக்கவுரை
speakers.bureau@yorkcas.org
நன்கொடை அளியுங்கள்
www.yorkregionchildrensfund.org
வேலைவாய்ப்பு
human.resources@yorkcas.org

York பிராந்தியம்:
1-877-464-9675 • www.york.ca
Toronto
416-397-0330
www.toronto.ca/socialservices
Peel
905-793-9200
www.peelregion.ca/hsapply
Durham
905-428-8982 • www.durham.ca
Simcoe
705-722-3132 • www.simcoe.ca

எங்களை Twitter பின்தொடருங்கள்
@YorkRegionCAS

Canada Child Benefit
1-800-387-1193
Telehealth Ontario
1-866-797-0000
Legal Aid Ontario
1-800-668-8258
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