ISANG SPECTRUM NG POSSIBILITIES
SALAMAT SA ATING CENTRE!
Ang Connecting Dots Behavioural Services (CDBS), ay pormal na
kinikinilala ngayon na Always Connected Treatment Network
(ACTN). Ang centro ay pinagmamalahaan ng grupo ng mga
espesyalita na sumusuporta sa mga bata, kabataan at matatanda sa
loob ng Peel, Halton at mga kalapit na pamayanan ng GTA.
Bilang isang sentralisadong hub ng mga suporta, ang aming mga
serbisyo ay nagbibigay ng virtual at personal na suporta sa mga
indibidwal at kanilang pamilya sa pamamagitan ng Applied
Behaviour Analysis (ABA) Therapy, Pagsasalita at Wika Therapy,
Occupational Therapy, Psychological Services, Psychotherapy,
Parental Support Programs at marami pa!
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MULTI-DISCIPLINARY APPROACH

PERSONALISADONG SUPORTA

CENTRALIZED RESOURCES

Ang aming magkakaibang network ng
mga Occupational Therapist, SpeechLanguage Pathologist, Psychologist at
Psychotherapist ay nagtutulungan
upang mapanatili ang kalidad at tuloytuloy na serbisyo na naayon sa
pangangailangan ng kliyente.

Ang mga serbisyo ay pwedeng 1:1 or
maliit na grupo. Pati mga programa ng
pagsasanay para sa magulang. Ang
aming “in-class” (personal) at virtual
(online) na serbisyo ay dinisenyo at
naaayon sa pangangailangan ng mga
kliyente upang maging maunlad at
aktibong miyembro ng komunidad.

Bilang isang interdisiplinaryong pangkat
ng mga therapist, ipinagmamalaki
namin ang aming sentralisadong
diskarte sa pagkonekta ng mga pamilya
sa paggamot, pondo, edukasyon,
adbokasiya at kung paano makakuha
ng tulong sa komunidad.

ANG AMING SERBISYO:
APPLIED
BEHAVIOUR
ANALYSIS
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SERBISYO
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PROGRAMA NG
SUMUSUNOD
NG MAGULANG

1. Mag-iskedyul ng isang Libreng Konsulta sa pamamagitan ng pag-email sa
info@alwaysconnectedtn.ca
2. Kumpletuhin ang Mga Kinakailangan sa pagsusuri (needs/pangangailangan)/
(strengths/mga kayang gawin).
3. Suriin ang Handbook ng Magulang at Kumpletuhin ang Form na Paggamit
4. Ang mga myembro Klinikal ay direktang magsusuri ng mga Indibiduwal na
Pangangailangan.
5. Susuriin ng Koponan ng Klinikal ang Mga Resulta sa Pagsusuri at Magbibigay
ng Mga Rekomendasyon na Therapiya.
6. Makikipagpulong ang Koponan ng Klinikal Sa Pamilya upang pag aralan ang
mga rekomendasyon.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN:
Laging Nakakonekta sa… Komunidad.

MAKIPAG-UGNAY SA IMPORMASYON:

Sa Laging Konektadong Paggamot Network (ACTN), nakatuon
kami sa pagbibigay ng may kalidad na serbisyo at matindimg
pangangalaga para sa malakas at maunlad na pamamayanan.

1-6620 Kitimat Road
Mississauga, ON L5N 2B8

Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga serbisyo,
huwag mag-atubiling makipag-ugnyan sa aming tanggapan sa:
905 542-2327 o sa pamamagitan ng email sa:
admin@alwaysconnectedtn.ca
Maaari mo ring direktang makipag-ugnay sa Mga Direktor
(Sarah at Lina) sa info@alwaysconnectedtn.ca

Telepono: (905) 542-2327
Email: info@alwaysconnectedtn.ca
OPERATING ORAS:
Lunes - Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm

* Libreng mga konsulta (sa appointment lamang)
* Mga interpreter kapag hiniling kung magagamit

www.alwaysconnectedtn.ca

