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அன்்ாட ைாழைில் ஏற்், இ்க்கஙகத்ள ஒவ்ைாருைரும் 
ேந்ிதது ைருகி்ாரகள ஆனால் உஙகள மன நலம் 
உஙக்ளது அன்்ாட ைாழதை பா்ிக்கி்து அல்லது உஙகள 
பணி அல்லது உ்வுகள ஆகியைற்்ில் குறுக்கிடுகி்து 
என்்ால் உஙகளுக்கு எஙக்ளால் உ்ை முடியும். உஙகள 
நண்பர அல்லது குடும்ப உ்ைினர ஒருைாின் மனநலம் 
அல்லது சபாத்ப்பாருள பயன்பாடு கு்ிதது நீஙகள 
கைதலபபடடால் நாஙகள உ்ை முடியும்.

மனநலம் கு்ித் ்கைல்கள, கல்ைிய்ிவு மற்றும் ஆ்ரவு 

சேதைகளுடன் ்னிநபரகத்ள ேி.எம்.எச்.ஏ பீல் டஃபாின் (CMHA 

Peel Dufferin) இதணக்கி்து. மன நலம் மற்றும் சபாத்ப்பாருள 

பயன்பாடு/சபாத்ப்பாருளுக்கு அடிதமயா்ல் ்்ாடரபாக 

உஙகள ச்தைகத்ள அதடயா்ளம் காண்பது உடபடத ்னிபபடட 

சேதைகத்ள நாஙகள ைழஙகுகிச்ாம். மனநல சநாயக்ளில் 

இருநது இயல்பு நிதலக்கு ்ிரும்பச்்ேயது மீண்்டழும் ேக்்ிதய 

ை்ளரத்்டுக்க மக்களுக்கு உ்வுை்ில் எஙகள ்ேயல்்ிடடம் 

கைனதத் ்ேலுத்ி ைருகி்து.

பைாம்்டன் 
(BRAMPTON)

்ைக்ஸப்டல் (REXDALE), 
வ்ட எட்ப்டா�ிபகாக (NORTH ETOBICOKE),
பமற்கு வுட்�ிாிட்ஜ் (WEST WOODBRIDGE)
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நீஙகள் ்நருககடியில் உள்ளீரகளா? நீஙகச்ளா அல்லது 
உஙகளுக்கு ்்ாிந் சைறு ஒரு நபசரா மனநலம் அல்லது 
சபாத்ப்பாருள ்்ாடரபாக ்நருக்கடியில் இருநது ஆ்ரவு 
ச்தைபபடுை்ாக உணரந்ால் ்்ாடரபு ்காளளுஙகள: 

அைேர கால உ்ைி ச்தைபபடடால் 911 என்் எண்ணுக்கு 
அதழக்கவும் 

அல்லது அருகாதமயிலுள்ள மருததுைமதனக்குச் ்ேல்லவும். 

24.7 ்நருககடி நிரல ஆைைவு 
பீல் டஃபாின் (Peel Dufferin) 
16 அல்லது அ்ற்கு சமற்படட 
ையதுதடய எைருக்கும்

எவாி ரமண்ட் (EveryMind) 
18 ையதுக்கு உடபடடைரகளுக்கு 

சி.எம்.எச்.ஏ. பீல் டஃபாின் இன்ஃ�ரபமஷன் 
அன்ட் ்ைஃப�ைல்்ஸ (CMHA Peel Dufferin 
Information & Referrals) 
7700 Hurontario Street, Suite 314  
Brampton, ON  L6Y 4M3

ைிஙகட்கிழரம முைல் ்வள்ளிககிழரம வரை: 
காரல 9 மணி முைல் மாரல 5 மணி வரை

 905-451-2123   1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca   905-456-7492
 www.cmhapeeldufferin.ca
 CMHAPeelDufferin   @CMHAPeelDuff
 CMHAPeelDufferin  in/CMHA-Peel-Dufferin

டஃபாின் (DUFFERIN)

905-278-9036   •  1-888-811-2222
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ABUSE

வன்முரைககுள்ளான ்�ண்களுககான உைவி எண் T

 416-863-0511  1-866-863-0511

டஃபாின் (Dufferin) �ாலியல் வன்முரைககான உைவி எண் D    519-942-1980

பீல் சில்ைன்்ஸ எய்ட் ்சாரசயிட்டி (Peel Children’s Aid Society) P    905-363-6131

சால்பவஷன் ஆரமி ஃப�மிலி ரலஃப ாிபசார்ஸ ்சன்்டர (Salvation Army 

Family Life Resource Centre) P

 905-451-4115  info@ShelterBrampton.com

ஃப�மிலி டிைான்சிஷன் பபள்ஸ (Family Transition Place) P/D
 905-584-4357 (பீல்)  519-941-4357 (டஃபாின்)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

இர்டப�குைி - ்ைற்கு (Interim Place – South) ்பண்கள மற்றும் குழநத்கள) 
(Women & Children) P

 905-403-0864  womensadvocatesouth@intermplace.com

கதபைாலிக கிைா்ஸ-கல்ச்சுைல் சரவீஸ்ஸ (Catholic Cross-Cultural Services) / 
்பண்கள ஆ்ரவு சேதைகள (Women Support Services) P  
குடும்ப ைன்முத்யால் பா்ிக்கபபடும் அல்லது பா்ிக்கபபடட அனுபைதச்ாடு 
பு்ி்ாக ைருதக ்ரும் ்பண்களுக்கும் அைரக்ளது குழநத்களுக்கும் ஆ்ரவு 
அ்ளிக்க நம்பகமான இரகேிய ஆசலாேதன ைழஙகும் சேதைகள. 

 905-457-7740  905-273-4140 
 www.cathcrosscultural.org

பகலி்டான் டஃபாின் விகடிம் சரவீ்ஸ (Caledon Dufferin Victim Service) P/D

குற்்ச்்ேயல் மற்றும் துயரமான நிகழவுக்ளால் பா்ிக்கபபடட ்னி 
நபரகளுக்கு, ைாரத்ில் 7 நாடக்ளிலும் நா்ளின் 24 மணிசநரமும் 
அைரகளுக்கான ்னிபபடட சநரடியான, நம்பகமான ரகேிய இலைே உ்ைி.

 905-951-3838 (பீல்)  519-942-1452 (டஃபாின்) 
 1-888-743-6496  info@cdvs.ca

சாண்ட்்டல்்ஸ பபள்ஸ (Chantel’s Place) P   905-848-7580 x2548

எவாி ரமண்ட்(EveryMind) / பாலியல் ைன்முத்க்கான ேிகிச்தே  P  
 905-451-4655  www.wheretostart.ca

இர்டப�குைி – வ்டககு (Interim Place – North) ்பண்கள மற்றும் குழநத்கள) 
(Women & Children) P

 905-676-8515  womensadvocatesouth@intermplace.com

பீல் -இன் �ாைிககப�ட்ப்டாருககான பசரவகள் (Victim Services of Peel) P

 905-568-1068  info@vsp.org

ப�ாப 24/7 (Hope 24/7) (�ாலியல் வன்முரை / வண்புணரச்சி ்நருககடி 

ரமயம்) (Sexual Assault / Rape Crisis Centre) P

மருததுை இதடயீடு மற்றும் பாலியல் பலாதகாரம் மற்றும் ைன்முத்தயத 
்டுத்ல் ேமா்ளிபபது என்ப்ில் இருநது நம்பிக்தகதய சநாக்கி முன்சன்ப 
பா்ிபபிலிருநது மீண்டைரகளுக்கு உ்வு்ல்

 905-792-0821  www.hope247.ca
 1-800-810-0180 

பீல் முைிபயாருக்கைிைான வன்முரை ஆைைவுத ைிட்்டம் (Peel Elder Abuse 

Support Program) / 24/7/365 P   
 905-453-5775



E  எடசடாபிசகாக்  0  ஒன்டடாாிசயா   இத்ளஞர சேதை   மு்ிசயார சேதை 5

சுைநைிைமாக வாழபவ �ிைநபைாம் D  
சபாத்ப்பாருள பழக்கத்ால் ்த்்ளிததுக் ்காண்டிருக்கும் மக்களுக்கும் 
சபாத்ப்பாருள பழக்கதத் தகயாளை்ில் அைரகளுக்கு ஆ்ரைாக 
இருபபைரகளுக்குமான ஒரு கி்ிஸ்துை ம் அடிபபதடயிலான ஆ்ரவுக்குழு.

 519-942-0736

மது மற்றும் ப�ாரைப்�ாருட்கள் �ழககதைிற்கான சமுைாய உைவி 
(Community Alcohol & Drug Service) (ப�ாம்வுட்- Homewood) P/D
சபாத்ப்பாருள பழக்கத்ால் ்த்்ளிததுக் ்காண்டிருக்கும் மக்களுக்கும் 
சபாத்ப்பாருள பழக்கதத் தகயாளை்ில் அைரகளுக்கு ஆ்ரைாக 
இருபபைரகளுக்குமான ஒரு கி்ிஸ்துை ம் அடிபபதடயிலான ஆ்ரவுக்குழு.

 289-207-0011 (பீல்)  519-824-1010 (டஃபாின்)

ஃப�மிலி டிைான்சிஷன் பபள்ஸ (Family Transition Place) P/D

 905-584-4357 (பீல்)   519-941-4357 (டஃபாின்)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

பீல் ப�ாரைப்�ாருள் �ழகக மைிபபீடு மற்றும் �ாிநதுரை ரமயம் (PAARC, 
Peel Addiction Assessment & Referral Centre) P

 905-629-1007  www.paarc.com/programs

ப�ாப பபள்ஸ ரமயஙகள் (Hope Place Centres) / ஆண்கள ேிகிச்தே தமயம். 
(Men’s Treatment Centre) (ஹால்டன் ்ரக்கைாி ஹவுஸ்- Halton Recovery House)

 905-878-1120

ப�ாப பபள்ஸ ரமயஙகள் (Hope Place Centres) / ேமூக அடிபபதடயிலான 
ேிகிச்தே தமயம் ஒக்ைில்சல (Community Based Treatment Centre Oakville)

 1-877-399-7299  905-465-3324

பீல் ்வாரக்ஸ நடீில் எக்ஸபசஞ்ச் (Peel Works Needle Exchange) P    647-225-1623

்�யாி்டப�்டாை நாரகபகாட்டிக்ஸ (Narcotics Anonymous) O   1-888-811-3887

சி.ஏ.எம்.எச் மருததுவ சிகிச்ரசரய நிறுததும் வழிமுரைகள் பசரவகள் 

(CAMH Medical Withdrawal Management Services) T

 416-535-8501 x26071  www.camh.ca

ஜி.டி.ஏ �லைைப�ட்்ட குழு – ்�யாி்டப�்டாை மது அருநது�வரகள் (GTA 
Intergroup - Alcoholics Anonymous) T

 1-877-404-5591  416-487-5591   www.aatoronto.org

கிாிடிட் பவலி ப�ாரைப �ழககம் மற்றும் ்ைா்டர பகாளாறு சிகிச்ரச 
ரமயம் (Credit Valley Addictions and Concurrent Disorders Centre) P

 905-813-4402

ப�ாப பபள்ஸ ரமயஙகள் (Hope Place Centres) / ்பண்கள ேிகிச்தே தமயம் 
மில்டன் (Women’s Treatment Centre Milton)

 905-875-3214 x103

ைி ஜீன் ட்வீட் ்சன்்டர (The Jean Tweed Centre) T
 416-255-7359   www.jeantweed.com

ஒன்ட்்டாாிபயா சூைாட்்டப �ிைச்சரன உைவி எண் (Ontario Problem Gambling Helpline) O

 1-888-230-3505

பீல் இரளஞரகள் ப�ாரைப ்�ாருள் �யன்�ாடு ைடுபபுத ைிட்்டம் (Peel 
Youth Substance Abuse Program) / (YMCA) 14 - 24 ைய்ினருக்கு P  

 905-276-9322 x31216  ysapadmin@ymca.com

ப�ாரைப்�ாருள் �ழககஙகள்
ைாப�ிட் ஆகச்ஸ அடிக்ஷன் ்மடிசின் கிளினிக (RAAM, Rapid Access Addiction 
Medicine)  முன் ப்ிவு அல்லது மருததுைப பாிநதுதரகள சபான்் எந் ஒன்றும் 
இருந்ாலும் அல்லது இல்லாைிடடாலும் ்தடயற்் பராமாிபபு சேதைதய 
அணுகும் ைே்ிதய ைாடிக்தகயா்ளரகளுக்கு ைழஙகுகி்து. RAAM மருததுை 
நிதலயம் மருநதுகள மற்றும் ேமூக உ்ளைியல் ோரந் குறுக்கீடுகள உடபட 
சபாத்ப்பாருள பயன்பாடடு சமலாண்தம யுக்்ிகத்ள ைழஙகுகி்து. 
அதை சபாத்ப்பாருள பயன்பாடதட பாதுகாபபாக ைிலக்கிக்்காள்ள 
ஆ்ரை்ளிக்கின்்ன. மருததுை நிதலயஙகள பல்சைறு அதமைிடஙக்ளில் 
(்ரக்ஸ்சடல், பிரமாலியா, பிராம்படன், மிேிோகா, சபால்டன் மற்றும் 
டஃபாின் கவுண்டி (Rexdale, Bramalea, Brampton, Mississauga, Bolton and Dufferin 
County) ்ைவசைறு ்ினஙக்ளில் இயஙகுகின்்ன. உஙகளுக்கு இன்னும் 
ேி்பபாக சேதை புாிய சமலும் அ்ிக ்கைல்கத்ளப ்ப் ேி.எம்.எச்.ஏ பீல் 
டஃபாின் (CMHA Peel Dufferin) -ஐத ்்ாடரபு ்காளளுஙகள.   

 905-451-2123 x2   1-877-451-2123  
  info@cmhapeel.ca  cmhapeeldufferin.ca
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சமூக சுகாைாை ரமயஙகள்  
(COMMUNITY HEALTH CENTRES)

�ைி்காடுதை நிரல 
துககம் மற்றும் குணமர்டைலுககான ரமயம்- ஒன்ட்்டாாிபயாவின் 
துககதைால் �ாைிககப�ட்்ட மககள் P
ப்ி்காடுத் நிதலயின் பல்சைறு அம்ேஙகளுக்கான சுய உ்ைிக் குழுக்கள 
– ேந்ிபபுக்க்ளின் ச்்ிகள மற்றும் சநரஙகள கு்ித் ்கைல்களுக்கு 
அதழயுஙகள.

 905-848-4337 (ஹால்டன் மற்றும் பீல்)   info@cdvs.ca
 www.bereavedfamilies.ca

மககள் சமூகதைின் ஆைைவு P  
ஒசர மா்ிாியான அனுபைதத் பகிரநது ்காளளும் மக்களுக்கு 6 
ைாரத்ிற்கான ஆ்ரவுக் குழு: 6 ைார பயிற்ேி ைகுபபுக்கள, ஒரு ைருடத்ில் 
4 முத்கள, ்கைலுக்கு அதழயுஙகள (டரனர & சபாரடடர ஃபயூனரல் 
சஹாம்ஸ் (Turner & Porter Funeral Homes)).

 416-767-6793   comments@turnerporter.ca

�ாரட் �வு்ஸ �ா்ஸ�ி்ஸ (Heart House Hospice) P
 905-712-8119  info@hearthouse.com

ப�றுகாலம் மற்றும் மகபப�று இழபபு �ிரணயம் (Pregnancy and Infant Loss Network) P  
 1-888-303-7245

�ிைமாலியா சமூக சுகாைாை ரமயம் P   
L6T, L6R மற்றும் L6S அஞேல் கு்ியீட்டண் ்காண்ட பகு்ிக்ளில் ைேிக்கும், 
சுகா்ார பராமாிபபு சேதைகத்ள அணுகமுடியா் மக்களுக்கு சேதை 
்ேய்ல்.

 905-451-8090

ஃப�ார காரனர்ஸ சுகாைாை ரமயம்/மால்்டன் P

 905-677-9599

�ா்ஸ�ி்ஸ டஃப�ாின் (Hospice Dufferin) D   519-942-3313

�ா்ஸ�ி்ஸ பகலி்டான் (Hospice Caledon) P   905-951-3534

மீண்டுவநபைார ஆைைவுத ைிட்்டம் (Survivor Support Program) T  
்ற்்காதல அல்லது மரணம் ைித்ளைித்ல் காரணமாக துக்கத்ிலிருக்கும் 
நண்பரகள, குடும்ப உறுபபினரகள அல்லது உடன் பணிபுாிசைாருக்கு 

ஆ்ரை்ளிக்கி்து- ேந்ிபபுக்கள கு்ித் ்கைல்களுக்கு ்ேய்ிதய பகிருஙகள.
 416-595-1716  alex@torontodistresscentre.com

அல்ர�யான் ்நய்�ர�ஹூட் சரவீஸ்ஸ E
 416-740-3704  ans@albionservices.ca

கிழககு மிசிசாகா சமூக சுகாைாை ரமயம் P  
ஒன்டடாாிசயா ஏாியில் இருநது சம்ிேன் பவுல்ைாரட ைதர ைேிக்கும் 
மக்களுக்கு சேதை ்ேய்ல்; ஹுசரான்டாாிசயாைிலிருநது எடசடாபிசகாக் 

கிாீக் ைதர ( Hurontario St. to Et Etobicoke Creek).
 905-602-4082   mississauga@lampchc.org

வில்லியம் ஆ்ஸலர ்�ல்த சி்ஸ்டம் விதட்ைாவல் பமபனஜ்்மண்ட் 

்சன்்டர (William Osler Health System Withdrawal Management Centre) P

 905-456-3500 x231  www.williamoslerhc.on.ca
வில்லியம் ஆ்ஸலர ்�ல்த சி்ஸ்டம் ப�ாரைப்�ாருள் �ழகக ஆபலாசரன 
பசரவகள் (William Osler Health System Addiction Counselling Services) P

 905-796-3005   www.williamoslerhc.on.ca

�ஞ்சா�ி சமூகதைினர சுகாைாை பசரவகள் (Punjabi Community Health Services) P
 905-677-0889
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ஆபலாசரன வழஙகல்
சி.எம்.எச்.ஏ பீல் டஃபாின் (CMHA Peel Dufferin) ்ஙக்ளது அன்்ாட ைாழக்தகயில் 
்ாக்கதத் ஏற்பபடுத்க்கூடிய ேமூக ாீ் ியான, உணரவுபபூரைமான மற்றும்/
அல்லது உ்வுகள கு்ித் கைதலகத்ள அனுபைிக்கும் ்னிநபரகளுக்கு 
ஆசலாேதன ைழஙகும் சேதைகத்ள அ்ளிக்கி்து.

 905-451-2123   1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca

அபஸாஸிபயட்்டட் யூத சரவீஸ்ஸ ஆஃப பீல் (Associated Youth Services of Peel) P

 905-890-5222  www.aysp.ca

எவாி ரமண்ட் (EveryMind) / 12-24 வயைினருககு P   
பீல் பகு்ியில் ைாழும் இத்ளஞரகளுக்கான சேதைகள ேமூக ஆசலாேதன 

ைழஙகும் ்ிடடம் மற்றும் பல்சைறு சேதைகள ைழஙகபபடுகின்்ன.
 905-451-4655  www.wheretostart.ca

கனடியன் �ியாிங சரவீஸ்ஸ (Canadian Hearing Services) P

 1-866-518-0000   877-215-9530 (TTY)
 connectmentalhealth@chs.ca

எலிச்�த ஃபரை ்சாரசயிட்டி ஆஃப பீல் –�ால்்டன் (Elizabeth Fry Society 

of Peel-Halton) P  

்பண் குற்்ைா்ளிகளுக்கு, சகாப சமலாண்தம உடபட.
 905-459-1315   www.efrypeelhalton.ca

பீல் �குைியில் ஃப�மிலி பசரவகள் (Family Services of Peel) / ஃசபமிலி 

மற்றும் கம்யூனிடடி ேபசபாரட ேரவீஸஸ்(Family &Community Support Services) P

 905-453-5775    fsp@fspeel.org

ப�ாப 24/7 P

பாலியல் ைன்முத்க்கு ஆ்ளாகி மீண்டைரகளுக்கு ்னி நபர மற்றும் குழு 

ஆசலாேதன ைழஙகல்.
 905-792-0821

கதபைாலிக ஃப�மிலி சரவீஸ்ஸ ஆஃப பீல் டஃப�ாின் (Catholic Family 

Services of Peel Dufferin) P/D

 905-450-1608 (பீல்)  905-897-1644 (மிேிோகா)
 1-888-940-0584 (டஃபபாின்)

ஃப�மிலி டிைான்சிஷன் பபள்ஸ (Family Transition Place) D  
்பண்களுக்்க்ிரான ைன்முத், பாலியல் ைன்முத் (்பண்கள மற்றும் 
ஆண்கள), குழுக்கள மற்றும் பயிற்ேிபபடடத்.

 519-942-4122   905-584-4357 
 www.familytransitionplace.ca

ாீ க்னகட் சமூக சுகாைாை ரமயம் E

 416-248-2050

்ைக்ஸப்டல் ்�ண்களுககான ரமயம் T

 416-745-0062  www.rexdalewomen.org

ப�ாம்வுட் சுகாைாை ரமயம் P/D

 905-963-0063 (பீல்)  519-824-1010 (டஃபாின்) 

்ைக்ஸப்டல் சமூக சுகாைாை ரமயம் T

 416-744-0066

டிைான்்ஸ்ஜண்்டர சுகாைாை ரமயம்  D

 519-780-5298

டஃப�ாின் ரசல்ட்& ஃப�மிலி சரவீஸ்ஸ (Dufferin Child & Family Services) / 
ேில்ரன்ஸ் ்மண்டல் ்ஹல்த ேரவீஸ் -Children’s Mental Health Service (18 ையது 
மற்றும் அ்ற்கு உடபடடைர) D  

 1-888-940-0584  519-941-1530
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விட்்டா ்சன்்டர (Vita Centre) / Short stay for pregnant / parenting youth P
 905-502-7933  www.vitacentre.org

்மாபயா ்�ல்த மற்றும் கம்யூனிட்டி சரவீஸ்ஸ (Moyo Health & Community 
Services (முன்னாள் பீல் எச்ஐவி/எய்ட்்ஸ �ிரணயம்) / ்னி நபரகள, 
குழுக்கள ்பற்ச்ாரகள P

 905-361-0523  1-866-896-8700  www.moyohcs.ca

்டாஙகாின் வாக-இன் ஆபலாசரன வழஙகல் (Tangerine Walk-in Counselling) P
 905-795-3530  www.tangerinewalkin.com 

கம்யூனிட்டி ்டாரச்ரலட் கரைசி்ஸ ரலன் (Community Torchlight Crisis Line) / 

கிசைல்ஃப/்ைலிஙடன் / டஃபபாின் (Guelph / Wellington / Dufferin) D
 1-888-821-3760 (TF)  519-821-3760 (துயரம்)

சால்பவஷன் ஆரமீ மிசிசாகா கிரள (Salvation Army Mississauga Branch) / 
சகாப சமலாண்தம உள்ளடஙகியது P

 905-279-3941  www.safamilyservices.com

408 - உைவி எண் / 24-7 / ்நருக்கடி சநர ஆ்ரவு இதணபபு T
 416-408-4357

எவாி ரமண்ட் (EveryMind)  / 18 ையதுக்கு உடபடடைரகளுக்கான ்நருக்கடி 
நிதல ஆ்ரவு P

 905-278-9036 அல்லது 1-888-811-2222  www.EveryMind.ca 

்நருககடி பநை பசரவகள் மற்றும் இ்டர�ாடு இரணபபுகள் 
(CRISIS SERVICES & DISTRESS LINES)
24.7 பீல் டஃபாின் ்நருககடி பநை பசரவகள் (Crisis Support Peel Dufferin) 
மனநல அல்லது சபாத்பபழக்க ்நருக்கடிகத்ள அனுபைிக்கும் ையது 
ைநச்ாருக்கு; ேமா்ளிக்க முடியாமல் ்ிணறும் இ்ளம் ைய்ினருக்கு; 
மற்றும் ஆ்ரவு ச்தைபபடும் குடும்பத்ினர, பராமாிபபா்ளரகள மற்றும் 
நண்பரகளுக்கு ோியான சநரத்ில் எ்ிரைிதனயாற்்ி உ்வுகி்து.

 905-278-9036
 1-888-811-2222 
 www.cmhapeeldufferin.ca

இஙபக 24-7 / ்நருக்கடி சநர அதழபபு எண் D
 1-844-437-3247  www.here247.ca

ஃப�மிலி டிைான்சிஷன் பபள்ஸ / ்நருக்கடி சநர அதழபபு எண் D
 1-800-265-9178

MIAG – பீல் -இன் �ல கலாச்சாை ஒருஙகிரணபபு குழு (Multicultural Inter-
Agency Group of Peel) P  
பலைதகபபடட ்பண்கள மற்றும் குடும்பத்ினருக்கான தமயம் 

 905-270-6252

கற்ைல் குரை�ாடுர்டபயார சஙகம் (The Learning Disabilities Association) P
 416-229-1680  905-272-4100 (Peel)  www.ldapr.ca

ஜான் ப�ாவரட் ்சாரசட்டி - பீல் �ால்்டன் டஃபாின் P/D
சைதல, வீடு, நி்ி, மன நலம், சபாத்ப்பாருள பயன்பாடு, உ்வுகள, குழநத் 
ை்ளரபபு அல்லது சுய சமலாண்தம ஆகியதை கு்ிதது கைதல ்காண்டிருக்கும் 
்னி நபரகளுக்கு ஆசலாேதன ைழஙகல் மற்றும் ஆ்ரவு அ்ளித்ல். 

 905-459-2205 (பீல்)  519-940-3061 (டஃபாின்) 

புைிைாக வருரக ைரு�வருககான பீல் ரமயம் (Newcomer Centre of Peel) / 
்நருக்கடி சநர ஆசலாேதனகள (12 - 24 ைய்ினருக்கு) P  
நிரந்ர குடியிருபசபார, ஒபபந் அக்ிகள மற்றும் உடன் ைாழும் 
பராமாிபபா்ளரகள ஆகிசயாருக்கு இலைே ஆசலாேதன சேதைகள 
ைழஙகபபடும். 

 905-306-0577 x384

ைாபப�ாரட் யூத அண்டு ஃப�மிலி சரவீஸ்ஸ (Rapport Youth and Family 
Services) / 12 - 20 ைய்ினருக்கு P

 905-455-4100
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பீல் மகபப�ற்றுககுப �ிைகான மனநிரலக பகாளாறுகள் ைிட்்டம் 
(Peel Postpartum Mood Disorder Program) / ்ிஙகடகிழதமயிலிருநது 
்ைள்ளிக்கிழதம ைதர காதல 10 மணியிலிருநது இரவு 10 மணி ைதர P

 905-459-7777 (பிராம்படன் டூ மிேிோகா)
 1-877-298-5444 (சகலிடான்)  905-278-4890 

யூதப்டல் கரைசி்ஸ (Youthdale Crisis) P    416-363-9990 

�ிைாம்ப்டன் �ல்முரன கலாச்சாை சமூக ரமயம் P
 905-790-8482  905-828-1328

சிநது சமூக பசரவகள் P
 905-275-2369  info@induscs.ca

ஒன்ட்்டாாிபயா இண்்டர –கல்ச்சுைல் கம்யூனிட்டி சரவீஸ்ஸ (Ontario Inter-
Cultural Community Services) P

 905-696-9963

South Asian Welcome Centre Inc. P        905-790-0676

ைி வாரம் ரலன் (The Warm Line) / இரவு 8 மணி மு்ல் நடுஇரவு ைதர  
(18 ைய்ிற்கு சமற்படடைரகளுக்கு) T

 416-960-9276 (இரவு)  416-323-3721 (பகல்)
 647-557-5882 (்டக்ஸ்ட)  www.warmline.ca

பீலின் ஆப�ிாிகக சமூக பசரவகள் (African Community Services of Peel) P
 905-460-9514

கதபைாலிகக கலபபுக கலாச்சாை பசரவகள் (Catholic Cross-Cultural Services) P
 905-457-7740  905-273-4140  www.cathcrosscultural.org

இ்ஸலாமிய சமூக பசரவகள் P
 905-790-1910 (பிராம்படன் ைடக்கு)

�ஞ்சா�ி சமூக சுகாைாை பசரவகள் (PCHS, Punjabi Community Health Services) P
 905-677-0889  admin.brampton@pchs4u.com

யுரனட்்டட் அச்சீவர்ஸ கம்யூனிட்டி சரவீஸ்ஸ (United Achievers Community Services) P    
 905-455-6789

கலாச்சாை அடிப�ர்டயிலான பசரவகள்

பீல் கரைசி்ஸ ்கப�ாசிட்டி ்நட்்வாரக (PCCN, Peel Crisis Capacity Network) P
ை்ளரச்ேிக் குத்பாடு அல்லது இரு்பாருளுன்தம சநாய கண்ட்ியபபடட 
(11 மற்றும் அ்ற்கு சமற்படட ையதுதடய) ்னிநபரகளுக்கு கால 

ைதரயத்சயாடு கூடிய ்நருக்கடி சநர ஆ்ரதை ைழஙகுகி்து.
 905-273-4900

�ன்முக கலாச்சாை குடிபுகுநபைார மற்றும் சமூகதைிற்கான பசரவ 
(Polycultural Immigrant & Community Service) / பு்ி்ாக குடிசய்ியைருக்கு 
்நருக்கடி சநர குறுக்கீடடு ஆசலாேதன ைழஙகல்கள P

 905-403-8860 x5253  info@polycultural.org
 www.polycultural.org

குழநரைகள் உைவி அரழபபு ்ைாரலப�சி O
 1-800-668-6868  www.kidshelpphone.ca

்ஸ்காயர ஒன் (Square One) / ையது மு்ிரநச்ாருக்கு ்்ாதலசபேி மூலம் 
நம்பிக்தகயூடடும் ்ிடடம் (Older Adult Centre Telephone Reassurance Program) P

 905-615-3207
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ACCES எம்பளாய்்மண்ட் / காதல 8 மணி மு்ல் நடு இரவு ைதர P
 905-454-2316  905-361-2522 
 www.accessemployment.ca

எம்பளாய்்மண்ட் அகச்ஸ / ்கு்ிக் குத்பாடுகள P
 905-459-7890  905-755-9734  1-800-270-3861 

பவரலவாய்பபு வளஆைாை ரமயம் (பீல் யூத வில்பலஜ் (Peel Youth Village)) P
 905-791-5576  www.peelyouthvillage.ca 

ஜான் ப�ாவரட் ்சாரசட்டி பவரலவாய்பபு பசரவகள் (John Howard Society 
Employment Services) P

 905-459-0111  info@johnhowardphd.ca 
 www.johnhowardphd.ca 

ையார நிரலயில், விருப�தபைாடு மற்றும் ைிைரமபயாடு (Ready, Willing and Able) / 
பீல் குடும்ப சேதைகள P

 905-453-5775  www.fspeel.org 

YMCA இரளஞர பவரலவாய்பபு பசரவகள் P
 905-276-9322

டஃபாின் கவுண்டி, ஆைஞ்ச்வில் எம்பளாய்்மண்ட் பவரலவாய்பபு 
வளஆைாை ரமயம் (Dufferin County, Orangeville Employment Resource Centre) D  

 519-941-6991 x2010 (ஆரஞச்ைில்சல)
 519-941-6991 x5711 (்ெல்பரன்)

எம்பளாய்்மண்ட் ஒன்ட்்டாாிபயா �ாட் ரலன் (Employment Ontario Hotline) 
/ காதல 8மணி மு்ல் நடு இரவு ைதர P

 1-800-387-5656

ஜியாரஜியன் காபலஜ் ்காீர மற்றும் பவரல வாய்பபு பசரவகள் (Georgian 
College Career & Employment Services) D

 519-942-9986

Peel Career Assessment Services Inc. P
 905-670-1967  www.peelcareer.com

வாலண்டியர MBC P
 905-238-2622  www.volunteermbc.org

குடும்� ஆைைவு
CMHA பீல் டஃபாின்  அன்பு ்ேலுததும் ஒருைாின் மன நலம் மற்றும் 
சபாத்ப்பாருள பழக்கம் கு்ித் பிரச்ேதனகள ்்ாடரபாக கைதல 
்காண்டிருபபைரக்ளின் குடும்பஙகளுக்கு ஆ்ரவு ைழஙகுகி்து. 

 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca

ஒயிட் அவல் (White Owl) / அபாாிஜினல் ேரவீஸஸ் D   519-772-4399 x2798

பவரல வாய்பபு / ்ைாழில்முரை
CMHA பீல் டஃபாின் சைதல, கல்ைி மற்றும் ்ன்னாரை ைாயபபுகள 
்்ாடரபான கு்ிக்சகாளகத்ள மீட்டடுக்க ்்ாழில் ோரந் ஆ்ரவு 
சேதைகத்ள ைழஙகுகி்து.

 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca
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குழநரைகளின் மன நலம், ஒன்ட்்டாாிபயா (Children’s Mental Health Ontario) O  
நம்பிக்தகக்குாிய மற்றும் நம்பத்குந் ்கைல்கத்ள கண்ட்ிய 
குடும்பஙகள மற்றும் குழநத்கச்ளாடு பணிபுாிபைரகளுக்கு உ்வுை்ற்கு 
ஆ்ாரத்ின் அடிபபதடயிலான ை்ள ஆ்ாரஙகள.

 416-921-2109   www.cmho.org

ஃப�மிலி அபசாசிபயஷன் ஃ�ார ்மண்்டல் ்�ல்த எவாிபவர (FAME, 
Family Association for Mental Health Everywhere) P/D
எந் ஒரு மனநல பா்ிபபுதடய உறுபபினதரக் ்காண்ட குடும்பஙகளுக்கு 
ஆ்ரவு. ்னிநபர அல்லது குழுைினருக்கான ஆ்ரவு இஙசக கிதடக்கும்: 
மிேிோகா, பிராம்படன், ஆரஞச்ைில்லி மற்றும் சகலிடான்: சமலும் 13 – 17 
இ்ளம் ைய்ினர மற்றும் குழநத்க்ளில்  
7-12 ையது நிரம்பியைரகளுக்கான ஆ்ரவு. ேந்ிபபுக்கள நடக்குமிடம் 
மற்றும் சநரஙகள பற்்ி ்்ாிநது ்காள்ள அதழயுஙகள.

 905-488-7716   905-276-8316

ஃப�மிலி அவுட்ாீச் மற்றும் ்ை்ஸ�ான்்ஸ (Family Outreach and Response) T  
்னிமனி் இயல்புக் சகா்ளாறுக்ளின் ைரம்புக் சகாடடில் உள்ள அன்பு 
்ேலுததும் நபதரக் ்காண்ட குடும்பஙகளுக்கு ேி்பபு ஆ்ரவு ைழஙகுைது 

உடபட குடும்பஙகளுக்கான ஆசலாேதனகள.
 416-539-9449    www.familymentalhealthrecovery.org

மூட் டிசார்டர அபசாசிபயஷன் ஆப ஒன்ட்்டாாிபயா (Mood Disorders 
Association of Ontario) O  
மனநலக் சகா்ளா்ால் பா்ிக்கபபடட அன்பு ்ேலுததும் ஒரு நபர உள்ள 
குடும்பஙகளுக்கு ்்ாதலசபேி மூலமாக, ஆசலாேதன ைழஙகு்ல் மற்றும் 
கா்ணா்ளிக்காடேி ஆசலாேதனகள ைழஙகு்ல்.

 1-866-363-MOOD (6663)

டஃபாின் குழநரைகளுககான கூட்்டணி (Dufferin Coalition for Kids) D   
 www.dufferincoalitionforkids.ca 

டஃபாின் குழநரைகள் மற்றும் குடும்� பசரவகள் (Dufferin Child and Family 
Services) D
குழநத்கள, இத்ளஞரகள மற்றும் குடும்பஙகளுக்கு மன நல ஆ்ரவு.

 519-941-1530  www.dcafs.on.ca

டஃபாின் ்�ற்பைார ஆைைவு �ிரணயம் (Dufferin Parent Support Network) D  
 519-940-8678

குடும்�தைினருககான கல்வியைிவு ரமயம் P
 905-452-0332  info@familyedcentre.org 
 www.dufferincoalitionforkids.ca 

இன்்ஸடிட்யூட் ஃ�ார அட்வான்்ஸ்மண்ட் இன் ்மண்்டல் ்�ல்த (Institute 
for Advancements in Mental Health) P
ஆ்ரவு சேதைக்ளின் மூலம் மனச்ேித்வு சநாயால் (ெீசோஃபாீனியா) 
பா்ிக்கபபடட குடும்பஙகளுக்கு உ்ைி புாிகி்து. 

 1-855-449-9949  support@iamentalhealth.ca

ஏஞ்சலா்ஸ பபள்ஸ / ்�ண்களுககான பசரவகள் (Angela’s Place / Women’s Services) P  
்ாஙகமுடியா் அ்ளவு ்பாறுபபுகத்ள சுமக்கும் 21 ையது நிரம்பிய மற்றும் 
அ்ற்கும் குத்ைான ையதுதடய ்ாயமாரகளுக்கு.

 905-791-3887 x7058
ஒன்ட்்டாாிபயா ்�ற்பைார ஆைைவு குழுககள் சஙகம் (Association of Parent 
Support Groups of Ontario) O  
ேீரகுதலந் ்ேயல்பாடுதடய இத்ளஞரக்ளின் ்பற்ச்ாரகளுக்கு 
சபால்டன், பிராம்படன் மற்றும் மிேிோகா ஆகிய இடஙக்ளில் ைாராந்ிர 
ேந்ிபபுக்கச்ளாடு கூடிய சுய உ்ைி மற்றும் ஆ்ரவு குழுக்கள.

 1-800-488-5666

ஒன்ட்்டாாிபயா டி்ஸ்ச�ிலிட்டி சபப�ாரட் பபைாகைாம் (ODSP-MCSS) P/D
 905-460-5025 (பிராம்டன்)   519-822-7500 (கிசைல்ஃப)
 1-877-466-5025 (TF)  905-897-3100 (மிேிோகா)
 1-800-567-2953
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ஒன்ட்்டாாிபயா ்வாரக்ஸ (பீல் �ிைாநைியம்) P
 905-793-9200

ைி காம்�்ஸ (The Compass) P
 905-274-9309  info@thecompass.ca

ஈ்டன் உணவு மாற்ைதைிற்காக (Eden Food For Change) P
 905-785-3651  info@edenfoodbank.org

மிசிசாகா உணவு வஙகி P
 905-270-5589  info@themississaugafoodbank.org

ரநட்்ஸ ப்ட�ிள் (Knight’s Table) / $1 உணவு / சபன்டாி P
 905-454-8725  www.knightstable.org

மீல்்ஸ ஆன் வீல்்ஸ (Meals on Wheels) / டஃபாின் அன்ட பீல் P/D  
சுயமாக உணவு ்யாாிததுக்்காள்ள இயலா் மூத் குடிமக்கள 
உடல்குத்பாடுள்ள மக்கள ஆகிசயாருக்கு ஊடடச்ேதது மிக்க உணதை 
ைழஙகுகி்து.

 905-453-4140 (பிராம்டன்)  905-857-7651 (சகலிடான்)
 519-925-5452 (டஃபாின்)  905-821-3254 (மிேிோகா)
 www.mealsonwheels.ca

உணவு வஙகிகள் (FOOD BANKS) 

பகலி்டான் உணவு வஙகி P
 905-951-2300 x276  info@ccs4u.org 

அன்ைா்ட �ி்ைட் உணவு வஙகி E
 416-203-0050  www.dailybread.ca 

ைி எக்ஸபசஞ்ச் (பகலி்டான்) P
 289-966-1715

மால்்டன் ்நய்�ர�ஹூட் சரவீஸ்ஸ – ஃபுட் ப�ன்ட்ாி (MaltonNeighbourhood 

Services - Food Pantry) P
 905-677-6270  www.mnsinfo.org

ைி ஓப�ன் ப்டார (The Open Door) P
 905-276-9136   theopendoor@hotmail.com

ICNA ாிலீப கன்டா P

4-6120 Montevideo Rd. Mississauga, ON L5N 3W5
 905-997-8777  www.icnareliefcanada.ca/food-banks 

ஒன்ட்்டாாிபயா ்வாரக்ஸ (எட்ப்டா�ிபகாக) E
 416-392-6400

ஒன்ட்்டாாிபயா ்வாரக்ஸ (டஃபாின் கவுண்டி) D
 519-941-6991

யாரக்டவுன் குழநரை மற்றும் குடும்� நல பசரவகள் (Yorktown Child and 
Family Services) T  
குழநத்கள, இத்ளஞரகள மற்றும் அைரக்ளது குடும்பஙகளுக்கு ஒரு 
ைிாிைான அ்ளைில் மனநல சேதைகத்ள ைழஙகுகி்து.

 416-394-2424
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்சயின்ட் ஜான் ஆஃப ைி கிைா்ஸ ஃபுட் ப�ன்ட்ாி (St. John of the Cross Food Pantry) P
 905-821-1331

ைி்ஸசில்்டவுன் சமூக பசரவப�ிாிவு (Thistletown Community Services Unit)  
்ரக்ஸ்சடல் மற்றும் எடசடாபிசகாக்குக்கு சேதைகள ைழஙகுகி்து E

 416-745-2822

ஒன்ட்்டாாிபயா வளரச்சிச் பசரவகள் / ையது ைநச்ார ை்ளரச்ேி சேதைகள O
 905-453-2747 (பீல்)  519-821-5716 (டஃபாின்)
 905-453-2747 (கடடணமில்லா சேதை)

குழநரைகள், சமூகம் மற்றும் சமுைாய பசரவகள் அரமச்சகம் (Ministry of 

Children, Community and Social Services) P
 905-567-7177

குரைைரீப�ாளர ஒன்ட்்டாாிபயா (Ombudsman Ontario) (புகார எண்) O
 1-800-263-1830

பீல் �ிைாநைியம் (வாடிகரகயாளர பசரவ) P
 905-791-7800

்ஷப�ரட்்ஸ கபப�ாரடு (்சல்�ரன்) D
 519-925-2600 x350

்சயின்ட் லூயி்ஸ அவுட்ாீச் (St. Louise Outreach) P
 905-454-2144   www.stelouisefoodbank.ca

மதைிய பமற்கு வீடு மற்றும் சமூக �ைாமாிபபு ஆைைவு பசரவகள் P
 905-796-0040    www.centralwestlhin.on.ca

குடும்�ம் மற்றும் சமூக �ைாமாிபபு ஆைைவு பசரவகள்  

மிசிசாகா �ால்்டன் P  
 905-855-9090   www.mississaugahaltonlhin.on.ca

ஒன்ட்்டாாிபயா பநாயாளி குரைைரீப�ாளர (புகார எண்) O
 1-888-321-0339   www.patientombudsman.ca

சரவீ்ஸ ஒன்ட்்டாாிபயா – �ிைாம்ப்டன், பகலி்டான், மற்றும் மிசிசாகா P
 1-866-532-3161

சுகாைாைப �ைாமாிபபு இரணபபு 0  
்ிஙகள மு்ல் ்ைள்ளி ைதர, காதல 9 மணி மு்ல் மாதல 5 மணி ைதர 
குடும்ப மருததுைர அல்லது ்்ாழில்முத் ்ேைிலியதர எவைாறு 

கண்ட்ிைது அல்லது மாற்றுைது.
 1-800-445-1822

அைசு / சுகாைாை அரமபபு  

ஆைஞ்ச்வில்பல உணவு வஙகி (Orangeville Food Bank) D
 519-942-0638  orangevillefoodbank@hotmail.com

பசவா உணவு வஙகி (Seva Food Bank) P
 905-361-7382x2  www.sevafoodbank.com

சால்பவஷன் ஆரமீ (The Salvation Army) P/D
 905-791-1085 ((பிராம்டன்) 
 905-279-3941 (மிேிோகா) 
 519-943-1203 (ஆரஞச்ைில்சல) 
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வீட்டு வசைித ைிட்்டஙகள் மற்றும் பசரவகள் டஃபாின் (Housing Programs 

& Services Dufferin)  P
 519-941-6991  www.dufferincounty.ca

பீல் �குைியில் வீ்டற்ை நிரலரய ைவிரதைல்  P
 905-793-9200

்டாரச்ரலட் எமர்ஜன்சி ்ஷல்்டர ாிபசார்ஸ ரலன் (Regeneration 

Community Outreach) D  
டஃபாின் கவுண்டியில் அைேரநிதலயில் ்ற்காலிகமாக ஒரு பாதுகாபபான 

்ஙகுமிடம் ச்தைபபடும் எைருக்கும் ்்ாதலசபேி சேதைகள.
 519-767-6594 (24/7)  www.torchlightcanada.org

பலக பஷார கம்யூனிட்டி அவுட்ாீச் ்சன்்டர (Lakeshore Community Outreach 

Centre) / ்ி காம்பஸ் P
 905-274-9309

ாீ்ஜ்னபைஷன் கம்யூனிட்டி அவுட் ாீச் (Regeneration Community Outreach) P  
பிராம்படடனில் வீடற்் / ைி்ளிம்பு நிதல மக்களுக்கான ஒரு சுய உ்ைிக் குழு. 
காபி மற்றும் ேிற்றுண்டி ைழஙகபபடுகி்து. ்ேயிண்ட பால்ஸ் யுதனடடட 
ேரச்ேில் கம்யூனிடடி அத்யில் ஒவ்ைாரு ைியாழக்கிழதமயும் காதல 11:30 

மணியிலிருநது ம்ியம் 1:00 மணி ைதர ைழஙகபபடுகி்து.
 905-796-5888  info@regenbrampton.com

ப�ாரைப்�ாருள் �ழககம் மற்றும் மன நல ரமயம் (CAMH) 

தமயபபடுத்பபடட ம்ிபபீடு, ைதகபபடுத்ல் மற்றும் ஆ்ரவு T
 416-535-8501 x6878 (்ை்ளிசநாயா்ளி)
 416-535-8501 x6885 (அைேர ேிகிச்தே)
 info@camh.ca

முைிபயார உள மருததுவ மைிபபீடு, ஆபலாசரன மற்றும் கல்வியைிவு 
(Psychogeriatric Assessment Consultation & Education) 
(PACE பீல்) / North of Hwy 401 T

 416-535-8501 x7716  www.camh.ca

ட்ாில்லியம் ்�ல்த �ாரட்னர்ஸ (Trillium Health Partners) 
ஒன் லிஙக் ைழியாக மனநலம் மற்றும் சபாத்ப்பாருள உட்காளளு்ல் 

(Mental Health & Addictions Intake via One-Link) P
 416-521-4131   905-338-4123  www.one-Link.ca 

மருததுவமரன பசரவகள்

்்டலி ்�ல்த / இலவச மருததுவ ஆபலாசரன O
 1-866-797-0000

வீ்டற்ை நிரல (ப�ாம்்ல்ஸன்ஸ)
பீல் அவுட்ாீச் பசரவகள் வீடற்்ைரகள அல்லது வீடற்் நிதலக்கு 
்ள்ளபபடும் ஆபத்ில் இருக்கும் ்னிநபரகளுக்கு குறுகிய கால ஆ்ரைாக 
ைாரத்ில் 7 நாடகளுக்கு ைழஙகும் ஒரு ்பாறுபபுடன் கூடிய ஒரு நடமாடும் 
குழுதை ைழஙகுகி்து.  

 1-877-848-8481 x2  
 info@cmhapeel.ca  peeloutreachteam@peelregion.ca

குழநரை, இரளஞர மற்றும் குடும்�த ைிட்்டம் (Child, Youth and Family 

Program) / மனநிதல மற்றும் கைதல சேதைகள T
 416-535-4366 x4366  www.camh.ca

்�ட்வாட்்டர்ஸ ்�ல்த பகர ்சன்்டர (Headwaters Health Care Centre) D
 519-941-2410  www.headwatershealth.ca
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வீட்டுவசைி

வீட்டு வசைித ைிட்்டஙகள் மற்றும் பசரவகள் டஃபாின் (Housing Programs 

& Services Dufferin) D
 519-941-6991

பகலி்டான் சமுைாய பசரவகள் (Caledon Community Services) P
 905-951-2300  info@ccs4u.org

நுகரபவார/மீண்்டவர ைகவல் வளஆைாை ரமயம் T
 416-595-2882  csinfo@camh.ca

்�ல்த ரலன் பீல் P
 905-799-7700

பீல் வாழகரக முரை P
 905-790-7335    www.peelregion.ca/peelliving 

�ிைாநைியஙகளில் பசரவகள் மற்றும் வீட்டுவசைி (SHIP) P
 905-795-8742    info@shipshey.ca 

211 பீல் P  
முழுதமயான ்கைல்கள மற்றும் பாிநதுதர உ்ைி ஆகியைற்த் ்ப் ஒரு 

மூன்று இலக்க அதழபபு எண்.
 211

ப�ாரைப �ழககம் மற்றும் மனநல ரமயம் (Centre for Addiction & Mental Health)  
ஆர.சாமுபவல் பமக லாஃபலின் ைகவல் ்ைா்டரபு எண் T

 416-596-6111  1-800-463-6273  www.camh.ca

டிகஸீ பளூர ்நய்�ர�ஹூட் பசரவகள் P
 905-629-1873  info@dixiebloor.ca

ப�ாம் அன்ட் கம்யூனிட்டி பகர/ ்சன்ட்ைல் ்வ்ஸட் O
 905-796-0040  1-888-733-1177  www.healthcareathome.ca

ைகவல்கள் மற்றும் �ாிநதுரைகள் 
மனநலம் அல்லது சபாத்ப்பாருள பழக்க சேதைகள கு்ிதது 
பாிநதுதரகத்ளயும் மற்றும் ்கைல்கத்ளயும் பீல் பிராந்ியம், டஃபாின் 
கவுண்டி, ்ரக்ஸ்சடல், நாரத எடசடாபிசகாக் மற்றும் ்ைஸ்ட வுடபிாிடஜ் 
ஆகிய இடஙக்ளில் CMHA பீல் டஃபாின் ைழஙகுகி்து. சநரடியாக ைருதக 
புாியவும்: 314-7700 Hurontario Street, Brampton & 1 Elizabeth Street, Suite L2, Orangeville. 

 905-451-2123  1-877-451-2123
 info@cmhapeel.ca   www.cmhapeeldufferin.ca

கிைடிட் பவலி மருததுவமரன (Credit Valley Hospital) P
 905-813-2200   www.trilliumhealthpartners.ca

வில்லியம் ஆ்ஸலர ்�ல்த அரமபபு (William Osler Health System) P
 905-494-2120  www.williamoslerhs.ca

மிசிசாகா மருததுவமரன (Mississauga Hospital) P
 905-848-7100   www.trilliumhealthpartners.ca 

குழநரை மற்றும் �ைின்ம வயைினர மன நல பசரவகள் (Child & 
Adolescent Mental Health Services) / பி்ந் குழநத் மு்ல் 19 ையது 
ைதரயுள்ளைரகளுக்கு P

 905-451-4655
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ஒன்ட்்டாாிபயா பசரவ O
 1-866-532-3161   www.serviceontario.ca

�ாைிககப�ட்்டவருககான ஆைைவு உைவி எண். அைசுத ைரலரம சட்்ட 
அைிகாாி அரமச்சகம் O

 416-314-2447  1-888-579-2888   www.ontario.ca

ARCH அட்பவாகசி ாிபசார்ஸ ்சன்்டர T
 416-482-8255  www.archdisabilitylaw.ca

கன்டாவின் மனிை உாிரமகள் ஆரணயம் O
 1-888-214-1090  www.chrc-ccdp.gc.ca

எலிச்�த ஃபரை ்சாரசயிட்டி P
 905-459-1315  efry@efrypeelhalton.ca

பீல் ்ைாழிலாளர சமுைாய பசரவகள் (Labour Community Services of Peel) P
 905-696-7444

அபஸாஸிபயட்்டட் யூத சரவீஸ்ஸ ஆஃப பீல் (Associated Youth Services of Peel) P
 905-890-5222  www.aysp.ca

்்டலி ்�ல்த O
 1-866-797-0000

சமுைாய சட்்ட கல்வி ஒன்ட்்டாாிபயா (CLEO) O
 416-408-4420  www.cleo.on.ca/en

ஜான் ப�ாவரட் ்சாரசட்டி P/D
 905-459-2205 (பீல்)  519-940-3061 (டஃபாின்) 
 www.johnhoward.ca

சட்்ட உைவி ஒன்ட்்டாாிபயா O
 905-453-1723  1-800-531-2227  www.legalaid.on.ca

சட்்டபூரவமானரவ / ஆைாிதது வழககா்டல் 
CMHA பீல் டஃபாின் ேடடதச்ாடு சபாராடி மனநலம் கு்ித் 
கைதலகள ்காண்ட ்னிநபரகளுக்கு மன நலம் மற்றும் நீ்ி சேதைகள 
ஆ்ரை்ளிக்கி்து.

 416-735-2965
 1-877-451-2123
 www.cmhapeeldufferin.ca

மால்்டன் ்நய்�ர�ஹூட் பசரவகள் P
 905-677-6270  www.mnsinfo.org

பநஷனல் ஈட்டிங டிஸார்டர இன்ஃப�ா ்சன்்டர (NEDIC, National Eating 

Disorder Info Centre) O
 1-866-633-4220

எம்.ஐ.ஏ.ஜி – மல்டி கல்ச்சுைல் இன்்டர – ஏஜன்சி குரூப (MIAG, Multicultural 

Inter-Agency Group) P
 905-270-6252   www.miag.ca

பீலின் புைிைாக வருரக ைருபவார ரமயம் / ஆசலாேதன ைழஙகபபடும் P
 905-306-0577    info@ncpeel.ca
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�பளிக காரடியன் அண்டு டிை்ஸட்டீ T
 416-326-2220

QTBIPOC சாகா P  
QTBIPOC ோகா குழு மா்ம் ஒருமுத் மாதல 6 மணி மு்ல் 9 மணி ைதர 
மத்ிய மிேிோகாைில் கூடுகி்து. பாதுகாபபு காரணமாக இந் அதமைிடம் 
ரகேியமாக தைக்கபபடடுள்ளது, சமலும் குழு எபசபாதும் அணுகக்கூடிய/
்தடயற்் இடஙக்ளில் ேந்ிக்கும். உணவு, பானஙகள மற்றும் 
மிேிோகாவுக்கு பயணபபட சபருநது ேீடடுக்கள ைழஙகபபடும்.

 416-993-4221 (எழுதது ைடிை ்ேய்ி)  qtbipocsauga@gmail.com

்ைக்ஸப்டல் சமூக சட்்ட மருததுவ மரன T
 416-741-5201

கிழககு மிசிசாகா கம்யூனிட்டி ்�ல்த ்சன்்டர (East Mississauga 
Community Health Centre) P
்லஸ்பியன், ஓாினச்சேரக்தகயா்ளரகள, இருபாலினத்ார, ்ிருநஙதக, 
்ிருநஙதக பாலின மாற்்ம் அதடநச்ார, புதுதம பாலினத்ார, , 
சகளைிக்குள்ளாக்கபபடசடார மற்றும் இருமனத்ாருக்கான ஆ்ரவு 
சேதைகள. அ்ளிபபது மடடுமல்லாமல் பீல் பிராந்ியத்ில் உள்ள 
(LGBTTIQ2S+) இ்ர மக்களுக்கும் ஆ்ரை்ளிக்கி்து.

 905-602-4082 x455  www.ohrc.on.ca 
 QTBIPOC மிேிோகா

பமாபயா ்�ல்த மற்றும் சமூக பசரவகள் (Moyo Health & Community Services)  

(முன்னாளில் பீல் எச்.ஐ.வி/எய்ட்்ஸ �ிரணயம்) P
 905-361-0523  1-866-896-8700  www.moyohcs.ca

PFLAG கன்டா �ி P  1-888-530-6777

2SLGBTQ+ 

பீல் இன் �ாசிட்டிவ ்ஸப�்ஸ கூட்்டணி (Positive Space Coalition of Peel) P  
்லஸ்பியன், ஓாினச்சேரக்தகயா்ளர, இருபாலினத்ார, ்ிருநஙதக, 
பாலின மாற்்ம் அதடநச்ார, சகளைிக்குள்ளாக்கபபடசடார, 
புதுதமயான பாலினத்ார (LGBTTQQ) ஆகிசயாதர ஏற்றுக்்காண்டு 
்காண்டாடும் பீல் -இல் பாரபடேமற்் ஒரு ேமூகதத் ை்ளரத்்டுக்கும் 
முயற்ேியில் ஈடுபடடுள்ள ஒருமித் குழுக்கள, முகதமகள மற்றும் 
்னிநபரகள. ேந்ிபபுக்கள நடக்குமிடம் மற்றும் சநரஙகள பற்்ி ்்ாிநது 
்காள்ள அதழயுஙகள.

 905-363-6131  positivespacepeel@gmail.com

மிசிசாகா கம்யூனிட்டி லீகல் சரவீஸ்ஸ P/D
 905-896-2050  www.legalclinicsinpeel.ca

ஒன்ட்்டாாிபயாவின் மனிை உாிரமகள் ஆரணயம் 0
 1-800-387-9080  www.ohrc.on.ca

மனபநாயாளி சட்்ட ஆபலாசகர அலுவலகம் (Psychiatric Patient Advocate Office) T
 416-327-7000

நாரத பீல் அன்ட் டஃபாின் கம்யூனிட்டி லீகல் (North Peel & Dufferin Community 
Legal) / சேதைகள பிராம்படன், சகலிடன் மற்றும் டஃபாின் கவுண்டிக்ளில் 
ைழஙகபபடுகின்்ன P/D

 905-455-0160  1-866-455-0160 

LGBT இரளஞர அரழபபு எண் / யார ஒருைருடனாைது கலநதுதரயாடுஙகள ்ிஙகள 
மு்ல் ்ைள்ளி ைதர மாதல 4 மணி மு்ல் இரவு 9:30 மணி ைதர P/D

 1-800-268-9688 (அல்லது ்ேய்ி அனுபபுஙகள  647-694-4275))     www.youthline.ca
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மதுவுககு அடிரமயானவரகளின் வயது வநை குழநரைகளுககு / முழுைதும் 

ைாராந்ிர ேந்ிபபுக்கள இருக்கும். T
 416-631-3614  www.acetoronto.org

ஏ.ஐ –அபனான் ஃப�மிலி கரூப்ஸ (Al-Anon Family Groups) P/D
ஏ.ஐ –அசனான் ஃசபமிலி க்ரூபஸ் என்பது ஒரு உ்ைினர அல்லது 
நண்பனின் குடிபபழக்கத்ால் பா்ிக்கபபடட எந் ஒரு நபருக்கும் 
ஆ்ரதை ைழஙகும் ஒரு ேமூக ை்ள ஆ்ாரம் ஆகும். ஏ.ஐ –அசனான் மற்றும் 
அலாடீன் ஆகியதை உள்ளடஙகும்.

 416-410-3809  1-888-425-2666 (1-888-4AL-ANON)
 www.al-anon.alateen.on.ca

்�யாி்டப�்டாை ்காகரகன் O
 1-866-622-4636  www.ca-on.org

சி.எம்.எச்.ஏ பீல் டஃபாின் – ்ைககவாி ்வ்ஸட் டிைாப இன் P/D
டிராப இன், ேகைய்ினர ஆ்ரவு மற்றும் அவுடாீச் Drop-in at Brampton 
Community Door, 7700 Hurontario St., Unit 601(north end of plaza), ்ேவைாய மு்ல் 
்ைள்ளி ைதர மாதல 4 மணி மு்ல் இரவு 8 மணி ைதர மற்றும் ேனி ம்ியம் 
12 மணி மு்ல் மாதல 4 மணி ைதர இந்

 905-451-3934

்�யாி்டப�்டாை சூைாட்்டககாைரகள் T
 1-855-222-5542   www.gamblersanonymoustoronto.org

GTA �லைைப�ட்்ட குழு – ்�யாி்டப�்டாை மது அருநது�வரகள் T
 416-487-5591   1-877-404-5591
 www.aatoronto.org

நுகரபவார கவுன்சில் P  
மனநலப பிரச்ேதனக்ளால் பா்ிக்கபபடட மக்களுக்காக ஒரு 
ஆ்ரவுக்குரதல அடசைாகேி கவுன்ேில் உருைாக்க சைண்டும்.

 905-451-1718  consumercouncil@cmhapeel.ca

பீல் நண்�ரகள் மற்றும் வழககுரைஞரகள் P/D
 905-452-1002  contact@fapeel.org

ஃர�பபைாமியால்ஜியா ஆைைவுககுழு P
மனநலப பிரச்ேதனக்ளால் பா்ிக்கபபடட மக்களுக்காக ஒரு 
ஆ்ரவுக்குரதல அடசைாகேி கவுன்ேில் உருைாக்க சைண்டும்.

 905-791-2032 (பிராம்டன்)  905-625-6425 (மிேிோகா)
 consumercouncil@cmhapeel.ca

டிைான்்ஸ்ஜண்்டர சுகாைாை ரமயம் D
 519-780-5298

சக வயைினர ஆைைவு/ சுய உைவி 
CMHA பீல் டஃபாின்-இன் ்ைககவாி ்வ்ஸட் பசராகிராம் ேக ைய்ினாின் 
ஆ்ரைின் மீது கைனம் ்ேலுத்ி குழுக்கள, நடைடிக்தககள, மற்றும் 
்்ாழில்முத் சேதைகள மூலமாக மன நலதன மீட்டடுபப்ற்கு 
ஊக்குைிக்கி்து. ைருதக ்ருபைரகள ்ேவைாயக்கிழதம மு்ல் 
்ைள்ளிக்கிழதம ைதர மாதல 4 மணி மு்ல்  இரவு 8 மணி ைதர மற்றும் 
ேனிக்கிழதமக்ளில் ம்ியம் 12 மணியிலிருநது மாதல 4 மணிைதர 
ைரசைற்கபபடுகி்ாரகள.

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

்�யாி்டப�்டாை உ்டன் சாரநைிருப�வரகள் P
்ேயல்பாடடு உ்வுகத்ள பராமாிக்க முடியா் நபரகளுக்கான ைாராந்ிர 
12-படிநிதல ஆ்ரவுக் குழு. யூனிசடாியன் கூடடம், 84 ேவுத ேரவீஸ் சராடு, 
மிேிோகாைில் ்ிஙகடகிழதமக்ளில், இரவு 8 மணி மு்ல் 9 மணி ைதர 
ேந்ிக்கும்.

 www.codacanada.ca
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ஆைைவு மற்றும் வீட்டுவசைி ஆகியவற்ைில் சக வயைினாின் 
முயற்சிகளுககாக ஊககுவியுஙகள் P  
மிேிோகா/ஹால்டன் LHIN ேமூகத்ில் மனநலம் மற்றும் /அல்லது 
சபாத்ப்பாருள பயன்பாடு சபான்் ேைால்க்ளால் ்ைிக்கும் 16 
மற்றும் அ்ற்கு சமலான ையது ்னிமனி்ரகளுக்கு ேக ைய்ினரக்ளால் 
நடத்பபடும் கல்ைி மற்றும் ஆ்ரவு ்ிடடஙகத்ள ஒரு ேக ைய்ினாின் 
முயற்ேி ைழஙகுகி்து.

 905-693-8771 x390   www.t-e-a-c-h.org

்ைளிநை மனபைா்டான ்�ண்கள் D  
மது அல்லது சபாத்ப்பாருடகள மீது ோரந்ிருக்கும் ்பண்களுக்கான குழு

 519-581-1208

வயைானவரகளுககான அட்பவாகசி ரமயம் T
 416-598-2656  www.advocacycentreelderly.org

அல்ரசமர ்சாரசட்டி ஆஃப பீல் மற்றும் டஃபாின் கவுண்டி P/D
 905-278-3667 (பீல்)  519-941-1221 (டஃபாின்)
 www.alzheimer.ca/peel

CANES T   
ையது 55 மற்றும் அ்ற்கு சமற்படடைரகள - பிராம்படன், எடசடாபிசகாக் 
்ேன்டரல், எடசடாபிசகாக் நாரத, மால்டன், மிேிோகா, ்டாராண்சடா 

மற்றும் வுடபிாிடஜ் ஆகிய இடஙக்ளில் சேதைகள ைழஙகுகி்து.
 416-743-3892  www.canes.on.ca

பீல் மூதை வயைினர உைவி P  
ையது 55 மற்றும் அ்ற்கு சமற்படடைரகள- ேமூக ்பாழுதுபசபாக்கு 

நடைடிக்தககள.
 905-457-6055  info@elderhelppeel.org

CMHA பீல் டஃபாின் மூதை குடிமககள் பசரவகள் P/D
 905-451-2123 (பீல்)  1-877-451-2123 (டஃபாின்)

மூதை குடிமககள் மற்றும் அைிக வயதுர்டபயார பசரவகள்
CMHA பீல் டஃபாின் மூத் குடிமக்கள மற்றும் அ்ிக ையதுதடசயாருக்கு 
ஒரு பரந் அ்ளைிலான சேதைகத்ள ைழஙகுகி்து, அ்ில், ்ீைிர நிகழவு 
சமலாண்தம, மூத் குடிமக்கள ேி்பபு சேதைகள, ஆ்ரைான ஆசலாேதன 
மற்றும் ோரபாக ைா்ாடு்ல், அததுடன் ைன்முத் அல்லது பு்க்கணிபபுகத்ள 
அனுபைிபபைரகளுக்கான ஆபத்ில் மூத் குடிமக்கள என்் ்ிடடம் ஆகியதை 
உள்ளடஙகும்.

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

மீண்்்டழுைல் ஒன்ைிரணககப�ட்்டது P  
ப்ற்்மான, உணரவுபபூரைமான மன இறுக்கம், பீ்ியால் ேீரகுதலவு, 
மன அழுத்ம் சபான்் இன்னும் பலைற்்ால் துன்பபபடும் மக்களுக்கு சுய 
உ்ைிக்குழுக்கத்ள ைழஙகுகி்து.

 905-812-7935  www.recoverycanada.org

்�யாி்டப�்டாை நாரபகாட்டிக்ஸ T  
மீண்டுைரும் சபாத்ப்பாருள பழக்க சநாயா்ளிகள அந்ப பழக்கதத் 
ைிடடு ைிலக ஒருைருக்்காருைர உ்ைி ்ேயது ்காள்ள ைாராந்ிர 
்ை்ளிபபதடயான ஆ்ரவுக் குழு.

 1-888-811-3887  www.torontona.org

ஆகடிவ அ்டல்ட் ்சன்்டர மிசிசாகா (AACM, Active Adult Centre Mississauga) P  
50 ையதுக்கு சமற்படடைரகளுக்காக ைடிைதமக்கபபடட பல்சைறு 

்பாழுதுசபாக்கு நடைடிக்தககத்ள ைழஙகும் மூதச்ார கி்ளப.
 905-615-3207  www. aacmiss.ca
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வில்லியம் ஓ்ஸலர முைிபயார அவுட்ாீச் ைிட்்டம் (William Osler Geriatric Outreach Program) P  
65 ையது (அல்லது அ்ற்கு சமற்படடைரகள) ்ேன்டரல் ்ைஸ்ட எல்.
எச்.ஐ.என் (LHIN) -ஆல் சேதைக்குடபடட பகு்ியில் ைேிக்கின்்னர. ஒரு 
மருததுைர அல்லது மு்ிசயார அைேர கால சமலாண்தம (GEM) ்ேைிலியரால் 
பாிநதுதரக்கபபடுகி்து.

 905-494-6482

�ிைாநைியஙகளில் பசரவகள் மற்றும் வீட்டு வசைி P
 905-795-8742  info@shipshey.ca

மூதை குடிமககளுககு ்ைாரலப�சி மூலமாக �ாிபசாைரன (55+) / 
டஃபபாின் கவுண்டி D  
ைாரத்ின் ஏழுநாடக்ளிலும் (ைிடுமுத் நாடகள உடபட) ைருதக ்ாருஙகள 

டஃபாின் கவுண்டியில் உறு்ிபபாடு மற்றும் பாதுகாபபு ைழஙகபபடுகி்து.

 519-415-3764 (ஆஙகில ்மாழிதய ஆ்ாிக்கும்)

மூதை குடிமககளுககு ்ைாரலப�சி மூலமாக �ாிபசாைரன (55 வயைிற்கும் 
பமற்�ட்்டவரகளுககு) / பீல் பிராந்ியம் P  
்னிதமபபடுத்பபடட மூத் குடிமக்களுக்கு பன்்மாழி ஆ்ரவு (அ்ாைது 
உளசநாயா்ளிகள, மருநது எடுததுக்்காளை்ற்கான நிதனவூடடல்கள).

 289-569-1201 (ஆஙகில ்மாழிதய ஆ்ாிக்கும்) 
 289-569-1203 (காண்டடனீஸ் அல்லது மண்டாாின்)   
 289-569-1202 (சபாரததுகீசு அல்லது ஸ்பானிஷ்)  
 289-569-1204 (ஹிந்ி, பஞோபி, அல்லது உருது)  

பீல் மூதை குடிமககள் இரணபபு / ையது 65 மற்றும் அ்ற்கு அ்ிகமாசனார  P
 905-712-4413

பீல் ்�ாது சுகாைாைம் P  
 905-799-7700

்சஞ்சிலுரவச் சஙக �ைாமாிபபு கூட்்டாளிகள் P
 1-800-418-1111  905-452-7118

ஃபளவர சிட்டி மூதை குடிமககள் ்�ாழுது ப�ாககு ரமயம் P
 905-874-3500

கன்டா அைசின் மூதை குடிமககளுககான பசரவகள் O
 1-800-O-Canada (1-800-622-6232)  1-800-926-9105 (tty)

மீல்்ஸ ஆன் வீல்்ஸ / பீல் P/D
 905-453-4140 (பிராம்டன்)  905-857-7651 (சகலிடான்)
 519-925-5452 (டஃபாின்)  905-820-4026 (மிேிோகா)
 www.mealsonwheels.ca

பீல் முைிபயாருக்கைிைான வன்முரை ஆைைவுத ைிட்்டம் (Peel Elder Abuse 

Support Program)  / 24/7/365 P
 905-459-7777 (பிராம்படன் டூ மிேிோகா)
 1-877-298-5444 (சகலிடான்)

டிாில்லியம் ்�ல்த �ாரட்னரகள் (Trillium Health Partners) / மூத் குடிமக்கள 
மனநலச் சேதைகள T

 416-521-4006



E  எடசடாபிசகாக்  0  ஒன்டடாாிசயா   இத்ளஞர சேதை   மு்ிசயார சேதை 21

ஃப�மிலி டிைான்சிஷன் பபள்ஸ (Family Transition Place) P/D
 905-584-4357 (பீல்)  519-941-4357 (டஃபாின்)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

பீல் -இல் நமது இ்டம் II யூத ைஙகுமி்டம் / குறுகிய காலம் 16 -லிருநது 21 

ையது ைதர உள்ளைரகளுக்கு P
 905-238-1383

பீல் சாரலபயாை உைவி அரழபபு எண் / பீல் அவுட ாீச் P
 1-877-848-8481

பீல் ஃப�மிலி ்ஷல்்டர P  
 905-272-7061

வில்கின்சன் சாரல ைஙகுமி்டம் / ஆண்கள் மட்டும் P
 905-452-1335  905-272-7061

யூத சரவீஸ்ஸ
CMHA பீல் டஃபாின் ைாலிபரகள மற்றும் இ்ளம் ைய்ினருக்கு 
பலைதகயான சேதைகத்ள ைழஙகுகி்து அைற்்ில் ஆரம்ப கடட 
குறுக்கீடு ஆ்ரவு, ஆசலாேதனகள ைழஙகு்ல், சபாத்ப்பாருள 
பயன்பாடு /அடிதமயா்ல் சேதைகள உடபட மிகச்ேிக்கலான ச்தைகள 
உள்ள ைாலிபரகளுக்கு அதச்ாடு கூடு்லாக மன நல கல்ைிய்ிவு பாடத 
்ிடடஙகள மற்றும் சேதைகத்ள ைழஙகுகி்து. 

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

ைி எட்ப்டா�ிபகாக  குழநரைகள் ரமயம் E
 416-240-1111   ecc@etobicokechildren.com

ைி ப்டம் (இரளஞரகள் வருரக ரமயம்) / 13 - 19 ைய்ினருக்கு P
 905-826-6558  www.thedam.org

டிகஸீ பளூர ரமயம், மிசிசாகா / 13 - 24 ைய்ினருக்கு P  

பு்ி்ாய ைரும் இத்ளஞரகளுக்கான ேமூக ஈடுபாடு / யூத லவுஞச்.
 905-629-1873 x300

டஃப�ாின் குழநரை மற்றும் குடும்� பசரவகள் D  
 519-941-1530  519-941-1525  www.dcafs.on.ca

எகலிப்ஸ யூத ாிபசார்ஸ ்சன்்டர P
 905-866-6900

கவுதைா பைாட் ைஙகுமி்டம் P
 905-281-1272

சாய்ஸ்ஸ இரளஞரகள் ைஙகுமி்டம் / ஆரஞச்ைில்சல D
 519-942-5970  1-866-947-5970

கம்யூனிட்டி ்டாரச் ரலட் எமர்ஜன்சி ்ஷல்்டர (Community Torchlight 
Emergency Shelter) D

 519-767-6594  1-888-821-3760 (பகு்ிக்ளில் இருநது மடடும்)

எரன்்ஸடீன் ்�ண்கள் காப�கம் (Ernestine Women’s Shelter) E
 416-746-3701     1-888-821-3760 (அந்ப பகு்ியிலிருநது மடடும்)

ைஙகுமி்டஙகள்

எாின் மில்்ஸ யூத ்சன்்டர P
 905-820-3577  info@erinmillsyouthcentre.com
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குழநரைகள் மற்றும் இரளஞரகளுககு மனநல பசரவகள் P  
பின் ைருபதைகளுக்கான அணுகலுக்கு தமயபபடுத்பபடட உளசேரபபு 
சேதைகள: அசோேிசயடடட யூத ேரவீஸஸ் பீல், ்நக்ஸஸ் யூத ்ேன்டர, 
எவாி தமண்ட, ராபசபாரட யூத அண்ட ஃசபமிலி ேரவீஸஸ், டிாில்லியம் 

்ஹல்த பாரடனரஸ், ைில்லியம் ஓஸ்லர ்ஹல்த ேிஸ்டம்.
 905-451-4655   www.youthline.ca

ைர்டகளுககு அப�ாற்�ட்்ட இரளஞரகள் (YBB) P

புதுதமயான பாலினம் மற்றும் மாறுபடட பாலினம், 12-17 ைய்ினர.
 1-800-762-8377 x460  ybb@aysp.ca

யூத அரழபபு எண் T
கடடணமில்லா அதழபபு எண் இத்ளஞரால் இத்ளஞருக்கு 
ைழஙகபபடுைது. ஞாயிற்றுக்கிழதமயிலிருநது ்ைள்ளிக்கிழதம ைதர 

மாதல 4 மணியிலிருநது இரவு 9 மணிைதர
 1-800-268-9688 (அல்லது உதர ்ேய்ி  647-694-4275) 
 www.youthline.ca

்டாரச்ரலட் யூத சபப�ாரட் ரலன் / கிசைல்ஃப / ்ைலிஙடன் / டஃபபாின் D
 519-821-5469 (24/7)  1-888-821-3760
 www.torchlightcanada.org

பீல் யூத வில்பலஜ் / 16-30 ைய்ினருக்கு P
 905-791-5576

Mental health for all La santé mentale pour tous

எவாி ரமண்ட் (EveryMind) P
உ்வுகள, உணரவுகள அல்லது நடதத்கள ்்ாடரபாக ்ீைிரமான 
பிரச்ேதனயிலுள்ள குழநத், ப்ின்ம ைய்ினரகள மற்றும் 
குடும்பஙகளுக்கு ேிகிச்தேய்ளிக்கும் சேதைகள.

 905-451-4655   www.wheretostart.ca

ஃபாீ ஃ�ார ஆல் �வுண்ப்டஷன் / இலைேம் P
 905-499-4486   www.ffaf.ca

கன்டாவின் மன நல சஙகம் (CMHA, The 
Canadian Mental Health Association), ஒவ்ைாரு 
ைருடமும் கனடா முழுை்ிலுமுள்ள 300 
-க்கும் அ்ிகமான ேமூகத்ினாிதடசய 1.3 
மில்லியனுக்கும் அ்ிகமான கனடாைினருக்கு 
சேதைகத்ளயும் ஆ்ரதையும் ைழஙகி 
ைருகி்து.

உளளூர CMHA கித்ளகள மனநல சநாயால் 
பா்ிக்கபபடடைரகளுக்கும் அைரக்ளது 
குடும்பத்ினருக்கும் ஒரு பரந் ைிாிைான நூ்ன 
சேதைகத்ள ைழஙகி ைருகின்்ன. 

இ்ர ேி.எம்.எச்.ஏ கித்ளகத்ளக் காண ்யவு 
்ேயது  
 www.cmha.ca-ககு வருரக ைாருஙகள்
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 நன்்கார்ட வழஙகுஙகள்

Mental health for all

நமது இரளஞரகளுககு, மன நல விழிபபுணரவு 
மற்றும் வாடிகரகயாளரகளின் உ்டல்நலம் ஆகிய 
ந்டவடிகரககளுககு அைசி்டமிருநது நிைியுைவி ்�ைாை 
காைணதைால், உஙகள் நன்்கார்டகள் அைற்கான 
ஆைைரவ வழஙகும். இநை முன்முயற்சிகள் ைனிந�ரகள் 
மற்றும் குடும்�ஙகள் ைஙகளுககுத பைரவப�டும்ப�ாது 
உைவிககு எஙகு ்சல்வது என்�ரை உறுைிப�டுதை 
உைவி வாடிகரகயாளரகள் ப�ாரைப�ழககதைில் 
இருநது மீண்டு வரும்ப�ாது அவரகளின் வாழகரகரய 
மாற்ைியரமககவும் உைவுகின்ைன.

பமலும் அைிக ைகவல்களுககு மற்றும் �ிரணய வழியில் 
�ாதுகாப�ாக நன்்கார்ட வழஙகுவைற்கு வருரக 
ைாருஙகள் www.cmhapeeldufferin.ca. 

பகலி்டான்

மிசிசாகா
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தஹதலடடட கலர ்லஜண்ட

்்ாடரபு/ ேிம்பல் ்லஜண்ட

 CMHA பீல் டஃபாின் ்ிடடஙகளுக்கு நி்ியு்ைி:

 ்்ாதலசபேி  தகசபேி  நகல் அஞேல்      

 மின்னஞேல்  ைதலத்்ளம்

பிராந்ியம் / ஏாியா ்லஜண்ட
D  டஃபாின் கவுண்டி P/D  பீல் & டஃபாின் T  ்டாராண்சடா
P  பீல் பிராந்ியம் E  எடசடாபிசகாக் O  ஒன்டடாாிசயா

சி.எம்.எச்.ஏ. பீல் டஃபாின் இன்ஃ�ரபமஷன் 
அன்ட் ்ைஃப�ைல்்ஸ (CMHA Peel Dufferin 
Information & Referrals) 
7700 Hurontario Street, Suite 314  
Brampton, ON  L6Y 4M3

ைிஙகட்கிழரம முைல் ்வள்ளிககிழரம வரை: 
காரல 9 மணி முைல் மாரல 5 மணி வரை

 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca   905-456-7492
 www.cmhapeeldufferin.ca

 CMHAPeelDufferin   @CMHAPeelDuff
 CMHAPeelDufferin  in/CMHA-Peel-Dufferin

யூத ேரவீஸஸ் மூத் குடிமக்கள சேதைகள

Greater Toronto


