எங் க�ைடய நிகழ் ச ்�த் �ட்டங் கள் மற்�ம் ேசைவகள்

ACSA Main Site
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4155 Sheppard Ave East, Suite 100, Toronto, ON, M1S 1T4 | 416-321-6912

� டற் ேறார ் மற்�ம் ெவளிக்கள ேசைவகள்
����ப்� ேசைவகள்
ோைதப் பழக்கத்���ந்� ��வதற் கான உத�ச ் ேசைவகள்
ெபண்கள் ��
மசாஜ் நிைலயம் மற்�ம் ��ய பா�யல் கணக்கான
��ப்�ணர ்� ேசைவகள்
நி�ர ீ�யாக பலப்ப�த்�தல் மற்�ம் நி�ப் �ரச ்ைனக�க்�த் �ர ்�
கா�தல்
இலவச வ�மானவரி உத�க்கள் ளம்
இலவச சட்ட உத�க்கள் ளம்
ொய் ஸ் ைம�ல் ேசைவகள்
���யல் ��ப்�ணர ்�க் க�த்�ட்டம்

ACSA Child and Family Centre
•
•
•
•
•

4139 Sheppard Ave East, Toronto, ON, M1S 1T4 | 416-299-9872

ெபற் ேறார ் மற்�ம் இளம் �ராய் நிகழ் ச ்�த் �ட்டங் கள்
�ழந்ைத வளர ்ப்� மற்�ம் ெபற் ேறார ் �ழந்ைதக�க்கான
ப�ற் �ப்பட்டைறகள்
இளம் �ராய் தாய் மா�க்கான நிகழ் ச ்�கள்
பாடசாைலக்� �ன்னான கல் � நிகழ் ச ்�கள்

ACSA Chester Le Community Corner
•
•
•
•
•
•
•

இைளஞர ்க�க்கான நிகழ் ச ்�த் �ட்டங் கள்
��ேயா�க்கான நிகழ் ச ்�த் �ட்டங் கள்
உண�ப்பா�காப்�/ உண� ேவைலத்�ட்டங் கள்
ச�கத் ேதாட்டம்
Steeles/Lʼamoreaux �ற் றப் �ரேதச மாற் றத்�ற் கான
ெசயல் �ட்டம் (ANC)
Playing For Keeps

ACSA Dorset Park Community Hub
•
•
•
•
•

201 Chester Le Blvd, Toronto, ON, M1W 2K7 | 416-491-3456

1911 Kennedy Road, Unit 105, Toronto, ON, M1P 2L9 | 416-292-6912

��ய ��வரவாள�க்கான ேசைவகள்
உண� வங் �
ெதாடக்கக் கல் �த் �ட்டங் கள்
Dorset Park �ற் றப் �ரேதச மாற் றத்�ற் கான ெசயல் �ட்டம் (ANC)
ச�க வளர ்ச ்�த் �ட்டங் கள்

எங் கைளத் ெதாடர ்� ெகாள் �ங் கள்
எங் கள் இைனந்� ெசயற் ப�ங் கள்
www.agincourtcommunityservices.com
www.facebook.com/AgincourtCommunityServices
www.twitter.com/@ACSATORONTO
www.agincourtcommunity.wordpress.com/
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அைம�டங் கள்
1. ACSA Main Site
2. ACSA Child and Family Centre
3. ACSA Chester Le Community Corner
4. ACSA Dorset Park Community Hub

4

எங் க�டன் இைண�ங் கள் !
எம� ச�கத்��ள் ள ��ம் பங் கள்,
�ைழந்ைதகள், இைளஞரகள்
்
, ��யவரகள்
்
,
�டற் றவரகள்
்
, ��ய ��வரவாளரகள்
்
, மற்�ம்
பா�க்கப்பட்ட மக்க�க்கான நிகழ் ச ்�
�ட்டங் கள் மற்�ம் ேசைவகள் வழங் ��ற�.

ஆேராக்�யமான, வ�வான, மற்�ம் �ன்ேனற் றகரமான
ச�தாயத்ைத உ�வாக்க எங் க�க்� உத�ங் கள்.

