இந்த கடினமான காலங்களில் SIARI குழுவின் உறுப்பினர்கள் மக்களின் சேவவயில்
இருக்கிறார்கள்.
ததாற்றுச ாய் காரணமாக எங்கள் அலுவலகங்கள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், ததாவலதூரத்தில் எங்கள்
சேவவகவள ாங்கள் ததாடர்ந்து வழங்குகிசறாம்:
1. விளக்கம்:
முன்வப விட இப்சபாது , அவனவாின் பாதுகாப்பிற்காக அவனவாிடமும் ததாடர்பில் இருப்பது
அவேியம் .
SIARI குழுவினர் தங்களது விளக்க சேவவ, தமாழி தபயர்ப்பு சேவவகவள இலவேமாக வழங்க
முடிவு தேய்துள்ளார்கள்.
இது ஒவ்தவாரு மக்களுக்கும் தங்கள் தோந்த தமாழியில் முக்கியமான தகவல்கவளப் தபற
அனுமதிக்கும்.
2. வருமானவாி சேவவ
வருமானவாி சேவவ ததாவலதூரத்திலும் தேயலில் உள்ளது. ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சபால , SIARI
குழுவினர் உங்கள் வருமானவாி சேவவவய உங்களுக்கு தேய்வதில் உறுதியாகஇருக்கிறார்கள் .
உங்கள் பத்திரங்கள் அனுப்புவவத எளிதாக்குவதற்கு, அவற்வற ஒரு வவல பயன்பாடு மூலம்
ஸ்சகன் தேய்யலாம். இங்சக ேில பாிந்துவரகள் உள்ளன:
சுலபமான ஸ்கேனர்
கேேமான ஸ்கேனர்
தட்டும் ஸ்கேனர்
E TRANSFERT மூலம் இந்த சேவவக்கான ிர்வாக கட்டணங்கவள ீங்கள் எங்களுக்கு தேலுத்தலாம்.
இது பற்றிய விபரங்கள் குறித்து ாங்கள் உங்களுக்குத் ததாிவிப்சபாம்.

3. குடிவரவு ிவல:
உங்கள் படிக்கும் சவவல தேய்யும் பத்திரங்கவள புதுப்பிப்பதற்கான வடமுவறகளுக்கு உதவும்
சேவவகவள ாங்கள் ததாடர்ந்து வழங்குகிசறாம்.
ிரந்தர குடியிருப்பு, குடியுாிவம மற்றும் ஸ்பான்ேர்ஷிப் விண்ணப்பங்கவள புதுப்பிப்பதற்கான
வடமுவறகளுக்கு உதவும் சேவவகவள ாங்கள் ததாடர்ந்து வழங்குகிசறாம்.

4. தபற்சறாருக்கு ஆதரவு:
இந்த காலகட்டத்தில் தபற்சறார்களுக்கும் குழந்வதகளுக்கும் ஆதரவாக SIARI மழவலயர் பள்ளி
தினோி கருவிகள் மற்றும் தேயல்பாடுகவள வழங்குகிறது.

« Halte-garderie Siari » என்ற சபஸ்புக் Facebook குழுவில் சேர்ந்து ீங்கள் இவத
அணுகலாம் https://www.facebook.com/groups/869943093367349/.

5. பிரஞ்சு தமாழி :
- குளிர்கால, பிதரஞ்சு பாடங்களுக்கான பங்சகற்பு தகாடுப்பனவுகள் கலந்து
தகாண்டவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
-மார்ச் 31 அன்று ததாடங்கிய தற்சபாவதய பிதரஞ்சு வகுப்புக்கு , உங்கள் ததாவலதூரக்
கல்விவயத் ததாடர ஒரு பிதரஞ்சு ஆேிாியர் மின்னஞ்ேல் அல்லது ததாவலசபேி மூலம்
உங்களுடன் ததாடர்புதகாள்வார்.
ீங்கள் ததாவலதூரத்தில் பங்சகற்க முடியாவிட்டால் மற்றும் உங்கள் பயிற்ேிவய ிறுத்த
விரும்பினால், தயவுதேய்து வாடிக்வகயாளர் ததாடர்பு வமயத்வத ததாடர்பு தகாள்ளவும்:
514 864-9191

6.

பண கஷ்டம் / ிதி ேிக்கல்கள்:
தற்சபாவதய ிவலவம உங்கள் அன்றாட வாழ்க்வகவய தவவ்சவறு
ிவலகளில் பாதிக்கும். உங்களுக்கு உதவ ேில கருவிகள் மற்றும்
ஆதாரங்கள் இங்சக.

COVID19 ச ாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ீங்கள் ிவனத்தால்:

Québec
1 877-644-4545
பயணம் தேய்வதற்கு முன், தகவல்-ோந்தா 811 ஐ ததாடர்பு தகாள்ளவும்

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Canada
உங்கள் அறிகுறிகவள சுய மதிப்பீடு தேய்யுங்கள்.
பயன்பாட்வடப் பதிவிறக்கவும்https://ca.thrive.health/
குடிவரவு ிவல மற்றும் கவனிப்புக்கான அணுகல்:

http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations

உங்கள் சவவலவய இழந்தால்:
Québec

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761

Canada

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html

உணவு வங்கிகளுக்கு:

http://jam-montreal.com/
www.madacenter.com
www.multicaf.org
https://lesnac.com/web/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/
உங்களுக்கு அருகிலுள்ள உணவு வங்கிவய ததாிந்துதகாள்ள 211 ஐ ததாடர்பு தகாள்ளவும்
வீட்டு வன்முவறயில் ீங்கள் ேிரமங்கவள ேந்திக்கிறீர்கள் என்றால்:
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
1 800 363-9010
24 மணி ச ரமும் 7 ாட்களும்
COVID-19 தகாசரானா வவரஸ் ச ாயுடன் ததாடர்புவடய மன அழுத்தம், பதட்டம் மற்றும்
மனச்சோர்வு இருந்தால்

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid19/
தகவல் ேமூகத்வத 811 இல் ததாடர்பு தகாள்ளவும்
தகவல் மற்றும் பாிந்துவர சேவவ ததாடர்பு 211
211 MONTREAL ததாவலசபேி மற்றும் இவணயத்தில் ஒரு உதவி சேவவயாகும், இலவேம்
மற்றும் பன்தமாழி, இது உங்கவள ேமூக ிறுவனங்கள் மற்றும் சேவவகளுக்கு
வழி டத்துகிறது.
https://www.211qc.ca/

அவேர சகள்விகளுக்கு, ீங்கள் எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முவறயில் FACEBOOKல் எழுதலாம்
Messenger : https://www.facebook.com/siari.org/
அல்லது எங்கவள ச ரடியாக அவழக்கவும்: 514-738-4763.

குறுகிய தாமதம் இருந்தசபாதிலும், எல்லா சகாாிக்வககளுக்கும் ாங்கள் பதிலளிக்கிசறாம்.
ீங்கள் பிதரஞ்சு அல்லது ஆங்கிலம் சபேவில்வல என்றால், உங்கள் தமாழியில் எங்களுக்கு
எழுதலாம். ாங்கள் உங்கவளப் புாிந்துதகாள்சவாம்!
#வீட்டில் தங்கியிருங்கள் # அது

ன்றாக இருக்கும்

