
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ஒன்டாாிேயாவில் உடல்நலப் பராமாிப் : ல் 
பராமாிப்ைப  (ேஹா  ெகயா ) க டைடதல் 
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அேநக , தங்கள் ெசாந்த களிேலேய வா வதற்  உதவி ேதைவப்ப  ஒ  சமய  வ . 
உங்க ேகா அல்ல  நீங்கள் ேநசி  ஒ வ ேகா ப் பராமாிப் த் ேதைவப்ப டால் நீங்கள் 
என்ன ெச யேவ ? இந்தத் தகவல் இத கள் அதற்கான ஒ  நல்ல ெதாட க இடமாக அைம . 
ஒன்டாாிேயாவில் உங்க  கிைட க ய அேநக ப் பராமாிப் கைளப் பற்றி நீங்கள் 
இதன் ல  அறிந் ெகாள்ள கள். இந்தப் ப கங்களி ள்ள தகவல்கைள நாங்கள் இர  
ப திகளாக ஒ ங்கைமத்தி கிேறா :  
 

• ப் பராமாிப்  எப்ப  ேவைல ெச கிற  
• ப் பராமாிப்  ேசைவைய எப்ப  ஏற்பா  ெச யலா  

 

நீங்கள் இந்தத் தகவல் இதைழ ேமலதிக ெமாழிகளில் ontario.ca/healthcarebasics என்ற 

இைணயதளத்தில் காணலா .  “ேவற்  ெமாழிகளில் தகவல்கள்” என்ற விைசப் ெபாறிைய 
அ த்த . ஒன்டாாிேயாவில் ம த் வப் பராமாிப்ைபப் ெபற் ெகாள்வ  பற்றி ேமலதிகமாகத் 
ெதாிந் ெகாள்வதற்கான இைணப்ைப  இந்த இைணயதள  உங்க  ெகா .  

ப் பராமாிப்  எப்ப  ெசயற்ப கிற   

1. ப் பராமாிப்  என்றால் என்ன? 

ம கள் தங்கள் ஆேரா கிய  மற்  தந்திரத்ைதத் தங்கள் களிேலேய ேபணிப் பராமாி க ப் 
பராமாிப்  ேசைவகள் உத கின்றன. இந்த ேசைவகளில் அேநகமானவற்றிற்  ஒன்டாாிேயா 
அரசாங்கத்தால் நிதி தவி வழங்கப்ப கிற . 
 
2. ப் பராமாிப்பின் லமாக நான் என்ன வைகயான ேசைவகைளப் ெபற்  ெகாள்ள ? 

இந்த ப யல் ப் பராமாிப்  ேசைவகளின் நான்  பிரதான வைககைள  த கிற : 

உடல்நலப் பராமாிப்  ேசைவத் ெதாழில் ெநறிஞைர  சந்தித்தல்  

நீங்கள் ம த் வமைனயில் சிறி  கால  தங்கியி ந்த பின்ன , அல்ல  நீங்கள் ேநா ற்றி ேபா  
அல்ல  காயப்ப ேபா  இந்த ேசைவகள் உங்க  உதவி ெச ய .  
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யா  உத  ெச யலா :  நீங்கள் த தி ள்ளவராக இ ந்தால், தாதிகள், ெபௗதீக சிகி ைசயாள , 
ெதாழில் சா ந்த சிகி ைச வல் ன கள், ச க ேசைவயாள கள், ெமாழி-ேப  வல் ன கள், மற்  நல 
உண  வல் ன கள் என்பவ களிடமி ந்  நீங்கள் பராமாிப்ைபப் ெபற் ெகாள்வதற்காக உங்கள் 
உள்  Community Care Access Centre (CCAC) ஏற்பா கைள  ெச .  

அவ கள் உங்க  எப்ப  உதவி ெச யலா : 

• உங்கள் ேதைவகைள மதிப்  ெச வா கள் 

• தி டமி வா கள் மற்  பராமாிப்  ெகா ப்பா கள், அல்ல   

• உங்கைள நீங்கேள பாராமாித் ெகாள்ள  கற்  ெகா ப்பா கள் 

 ேதைவயான ெபா கள் மற்  உபகரணங்கைள  நீங்கள் ெபற் ெகாள்ள .  
 
தனிப்ப ட பராமாிப்  மற்  ஆதர  

இந்த  ேசைவகள் அேநக தினசாி வா ைக நடவ ைககளில் உங்க  உதவி ெச யலா . 

யா  உதவி ெச யலா : நீங்கள் த தி ள்ளவ களாயி ந்தால், சில உதவிகைளப் ெபற் ெகாள்ள  
உங்கள் உள்  Community Care Access Support (CCAC) உதவி ெச யலா . இவ கள் ெப பா , 
தனிப்ப ட ஆதரவளி  பணியா கள், உடல்நலப் பராமாிப்பளி  உதவியாள கள், தனிப்ப ட 
பராமாிப்பளி  பணியாள கள், அல்ல  உதவியாள கள் என அைழ கப்ப வா கள்.  
 
அவ கள் எப்ப  உங்க  உதவி ெச வா கள்:  

• க தல் மற்  ளித்தல், வாையப் பராமாித்தல், ையப் பராமாித்தல், ேதால் ச பந்தப்ப ட 
ேநா களி ந்  பரமாாிப் , ஒ ங்கான ைக அல்ல  கால் பராமாிப்  ேபான்ற உங்கள் 
தனிப்ப ட காதாரப் பராமாிப்  உதவி ெச வா கள்  

• நாற்கா கள், வாகனங்கள் அல்ல  க ல் அமர அல்ல  அவற்றி ந்  இட  மாற 
உங்க  உதவி ெச வா கள். 

• நீங்கள் உைடகைள அணிவதற்  அல்ல  உைடகைள கழற் வதற்  உதவி ெச வா கள்  
• நீங்கள் உண  உ பதற்  உதவி ெச வா கள் 
• நீங்கள் கழிவைற  ெச வதற்  உதவி ெச வா கள் 
• நீங்கள் சந்திப் த் தி டங்கள் ெச வதற்  வழித் ைணயாக வ வா கள். 

 
ைட நி வகித்தல் 

ைட நி வகி  ேசைவகள் உங்கள் வழ கமான  ேவைலகைள   ெச வதற்  உங்க  
உதவி ெச .  
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யா  உதவி ெச வா கள்: நீங்கள் த தி ள்ளவ களாக இ ந்தால், இந்த ேசைவகைள உங்க  
அளி க ய ஒ  நபைர அல்ல  ஒ  நி வனத்ைத  க பி க உங்கள் உள்  Community Care 
Access Centre (CCAC) உங்க  உதவி ெச .  

அவ கள் உங்க  எப்ப  உதவி ெச வா கள்: 

• உண  வைகப் ப யைலத் தி டமி தல் மற்  உண  தயாாித்தல் 
• ெபா கைள வாங் வதற்  கைடக  ெசல் தல்  
• ைட  த்தப்ப த் வதில் எளிதான  ேவைல  மற்  சலைவ ெச தல்  
• க டண  சீ கள் க தல் அல்ல  வங்கி  ெசல் தல் 

ச க ஆதர  ேசைவகள் 

நீங்கள் ல் பா காப்பாக  தத்திரமாக  வாழ இந்த  ேசைவகள் உதவி ெச . 

யா  உங்க  உதவி ெச யலா :  இந்த  ேசைவகைள ஆதாயத்ைத எதி பா காத 
த்தாபனங்கள் அல்ல  தனியா  நி வனங்கள் லமாக நீங்கள் க டைடயலா .  

அவ கள் உங்க  எப்ப  உதவி ெச வா கள்: 

• ேபா  வர  
• உண   
• பராமாிப்பளிப்பவ  உதவி 
•  உதவி 
• பகல்ேநரத் தி டங்கள் 
• ச க மற்  ெபா ேபா  ேசைவகள் 

 

3. ப் பராமாிப்  ேசைவக  யா  நிதி தவி ெச வா கள்? 

ப் பராமாிப்  ேசைவக  அேநக வழிகளில் நிதி தவி ெச யப்ப கின்ற : 
அரசாங்க  லமாக (ஒன்டாாிேயா மற்  /அல்ல  நகரா சி அரசாங்கங்கள்)  

• தன்னா வ நி வனங்க  நன்ெகாைடகள் அளிப்பதன் ல  ( ெப பா  இந்த 
வைககளான ேசைவகைள அளிப்பவ கள்)  

• உங்கள் தனிப்ப ட காப் தி அல்ல  உதவி நிதித் தி டங்கள் ( உதாரணமாக, தனியா  
உடல்நல  காப் தி) லமாக 

• உங்கள் லமாக (உதாரணமாக, நீங்கேள உங்க களி கப்ப  ேசைவக  க டண  
ெச த் ேபா )  

             

தங்கள் ெசாந்த ல் தங்கியி க வி  அேநக , பல வழிகளில் நிதி தவி வழங்கப்ப  
ேசைவகளின் ஒ  கலைவைய ஏற்பா  ெச வா கள்.  
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ப் பராமாிப்  ேசைவைய எப்ப  ஏற்பா  ெச யலா  
4. ப் பராமாிப்  ேசைவைய, என  அல்ல  நான் ேநசி  ஒ வ  நான் எப்ப  
க பி கலா ?  

உங்கள் உள்  Community Care Access Centre (CCAC) உங்க ப் பின்வ மா  உதவி 
ெச யலா : 

• உங்கள் பராமாிப் த் ேதைவகைள அைடயாள  க ெகாள் தல் 
• உங்கள் ேதைவகள் மற்  நிைலகைள மிகசிறந்த வழியில் த்தி ெச ய ய ேசைவகைள 

ஆரா தல் 
• இந்த ேசைவகைள உங்க  எவ  அளி க  என்பைதப் பற்றிய தகவல்கைள  ேசகாித்தல் 
• நீங்கள் ேக ெகாள்  ேசைவகைள உ வா கி  ெகா த்தல் 

 

தற்ப  எ ப்பதற் , உங்க  அ காைமயி  ஒ   CCAC அ  ைமயத்ைத  க  
பி த்தல். 
 

5. அரசாங்கத்தினால் நிதி தவி ெச யப்ப  ப் பராமாிப்  நான் த தி ள்ளவனா(ளா)  
என்பைத  நான் எப்ப  க பி க ?  

உங்கள் உள்  Community Care Access Centre (CCAC) நீங்கள் ெதாட  ெகாள்ளேவ . 
அரசாங்கத்தினால் நிதி தவி ெச யப்ப  ப் பராமாிப்  நீங்கள் த தி ள்ளவரா என்பைத 
உங்கள் ைமய  தீ மானி .  

 

6. அரசாங்க நிதி தவி  நான் த தியற்றவனா(ளா)னால் எப்ப  உதவி ெபறலா ? 

உங்க த் ேதைவப்ப  ேசைவக  நீங்கள் க டண  ெச த்த ேவ . நீங்கள் ெதாி  
ெச  நப கள் அல்ல  நி வனங்க  நீங்கள் ேநர யாக வி ணப்பி கலா . ேசைவகைள  
க பி ப்பதற்  உங்கள் உள்  Community Care Access Centre (CCAC) உங்க  உதவி 
ெச யலா .  

 

7. ஒன்டாாிேயாவி ள்ள உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதா திையப் பயன்ப த் வ  ச பந்தமாக என  
ேகள்விகள் இ கின்றன. நான் யாைர அைழ க ?  

காைல 8:30 தல் மாைல 5:00 மணிவைர ேச வி  ஒன்டாாிேயாைவ இன்ஃேபாைலனில் ெதாட  
ெகாள்ள . பணியாள களால்  ஆங்கில , பிெர  மற்  ேவ  20 ெமாழிகளில் உங்க  உதவி 
ெச ய . பின்வ  எ ைண அைழ க : 

• 1-866-532-3161 
• ைவ 1-800-387-5559 

• ெடாெரான்ேடாவில், ைவ 416-327-4282 
 
இங்  ேம மதிகத்ைத இைணயத்தளத்தில் கற்கலா  health.gov.on.ca 
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