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மழலலயர் ்பள்ளி ஏன் முககியமானது? 
மழணலயர் ்பளளளி குழநணதகணள ்பளளளி மற்றும ்ாழக்ணகயில 
ச்ற்ைசிச்பை ஆயத்தம செயகதிைது. மழணலயர் ்பளளளியில 
குழநணதகள சமாழளி, எணகள மற்றும ்டி்ஙகள குைசித்துக் 
கற்்பதற்கு ்ிணளயாடணடப் ்பயன்்படுத்துகதிைார்கள. 
மற்ை்ர்களுடன் எப்்படிப் ்பழகு்து, ்பகதிர்்து, செ்ிொயப்்பது 
மற்றும தஙகளளின் உைர்ச்ெசிகணள எப்்படிக் ணகயாள்து 
என்்பணதயும கற்கதிைார்கள. குழநணதகள கற்்பததில 
ஆர்்மளிக்க்ர்களாகவும, ்பணடப்்பாற்ைல மளிக்க்ர்களாகவும 
தன்னம்பிக்ணகணயப் ச்பைவும ஆெசிரளியர்கள உதவுகதிைார்கள. 
இரணடு ்ருட மழணலயர் ்பளளளி ஒரு ்ருடம அஙகு 
இருப்்பணத்ிடச் ெசிைநதது என்று ஆயவுகள கூறுகதின்ைன. 

ஆரம்ப கால மழலலயர் ்பள்ளி என்்பது என்ன? 
ஆரம்ப கால மழணலயர் ்பளளளியானது அகததிகள மற்றும 
புகலிடம நாடும ்பின்னைளியில இருநது ்ரும மூன்று 
்யதுக் குழநணதகளுக்கு, ்ாரத்ததிற்கு 15 மைளி தநர இல்ெ 
அலலது குணை்ான கடடை மழணலயர் ்பளளளிக் கல்ிணய 
்ழஙகுகதிைது. 

ஆரம்ப கால மழணலயர் ்பளளளிக்கான ்ிணைப்்பஙகள 
மழணலயர் ்பளளளிகளளில கதிணடக்கும. ஆரம்ப கால மழணலயர் 
்பளளளிக்கான உத்ித் சதாணக மணழணலயர் ்பளளளிக்கு 
தநரடியாக செலுத்தப்்படுகதிைது.

என் குழநலத தகுதிப்பறுமா?
நீஙகதளா அலலது உஙகள குழநணததயா ்பின்்ரும 
அளவுதகாலகணளப் பூர்த்ததி செயததிருநதால உஙகள குழநணத 
தகுததிச்பறும:

• அகததி அலலது மனளிதா்பிமான ்ிொ ண்த்துளளீர்கள, 
அலலது

• அகததி அலலது மனளிதா்பிமான ்ிொ்ிற்கு 
்ிணைப்்பிக்கதிறீர்கள, அலலது

• நடப்்பிலுளள அலலது காலா்ததியான ImmiCard 
ண்த்துளளீர்கள.

இ்ற்ைசில எதுவும ச்பாருநதாமலிருநது, நீஙகதளா உஙகள 
குழநணததயா அகததியாகத்ா புகலிடம நாடுத்ாராகத்ா 
இருநதால, அலலது அது த்பான்ை ஒத்த அனு்ப்ஙகள 
இருநதால, உஙகள குழநணத அப்்படியும தகுததிச்பைலாம.

்ிலக்கு ்பற்ைசி தகடடைசிய உஙகள உளளூர் கல்ி மற்றும 
்பயிற்ெசி ததிணைக்கள அலு்லகத்ணதத் சதாடர்புசகாளக. 
உஙகளுக்கு ஆதர்ளளிக்கும எநத சதாழளில ்லலுனர் 
மூலமாகவும நீஙகள ததிணைக்களத்ணதத் சதாடர்புசகாளளும 
்ி்பரஙகணளக் தகடடைசியலாம.



என் குழநலதலய எவவாறு வேர்கலகப் ்பதிவு 
பேயவது?
ஆரம்ப கால மழணலயர் ்பளளளி தகுததிச்பற்ை ஆெசிரளியர் உளள 
அணனத்து மழணலயர் ்பளளளி ததிடடஙகளளிலும இருக்கதிைது. 
உஙகள அருகதிலுளள அலலது உஙகள கவுன்ெசிலில உளள 
மழணலயர் ்பளளளிணயத் சதாடர்புசகாள்தன் மூலம உஙகள 
குழநணதணய தெர்க்ணகப்்பததிவு செயயலாம. 

உஙகளுக்கு சமாழளிச்பயர்ப்்பாளர் ததண்சயன்ைால 
மழணலயர் ்பளளளியில சதரளி்ிக்கவும. அ்ர்கள இல்ெ 
சதாணலத்பெசி சமாழளிச்பயர்ப்்பாளர் தெண்கணளப் 
்பயன்்படுத்தலாம.

தெர்க்ணகப் ்பததிவுசெய்தற்கு உத்ி ததண்ப்்படடால, கல்ி 
மற்றும ்பயிற்ெசி ததிணைக்களத்ணத அலலது உஙகளுக்கு 
ஆதர்ளளிக்கும ்பின்்ரும சதாழளில ்லலுனர் எ்ணரதயனும 
தகடடைசியவும:

• ஆதரவுப் ்பைளியாளர்

• இரு கலாச்ொர ்பைளியாளர்

• தாய தெய சுகாதாரச் செ்ிலியர்

• ஆதர்ளளிக்கப்்படட மழணலயர்்பளளளி ஏற்்பாடடாளர்

என் குழநலத நான்கு வயது மழலலயர் 
்பள்ளிககுச் பேலலவவண்டுமா?
ஆம. ஆரம்ப கால மழணலயர் ்பளளளிக்குப் ்பிைகு, உஙகள 
குழநணத இல்ெ அலலது குணைநத கடடை மழணலயர் 
்பளளளிக்குச் செலல தகுததிச்பற்ை்ர் ஆ்ார். இது அ்ர்கள 
தஙகளளின் ஆற்ைலகணளத் சதாடர்நது ்ளர்த்து்ர உதவும.



ஆரம்ப கால மழலலயர் ்பள்ளிலயப் 
்பற்றி அதிகத் தகவலகல் நான் எங்கு 
ப்ப்முடியும?
• education.vic.gov.au இணையதளத்துக்குச் 

சென்று ஆரம்பகால மழணலயர் ்பளளளி (Early 
Start Kindergarten) என்று ததடவும அலலது

• உஙகள ்பிராநததிய கல்ி மற்றும ்பயிற்ெசித்துணை 
அலு்லகத்ணத சதாணலத்பெசியில அணழக்கலாம.

உஙகள சமாழளியில உத்ி ச்பை:

• ததெசிய சமாழளிச்பயர்ப்பு மற்றும 
உணரச்பயர்ப்புச் தெண்ணய 131 450 
என்ை எணைளில அணழக்கவும.

• சமாழளிச்பயர்ப்்பாளரளிடம உஙகள 
்பிராநததியத்துக்கான (தமதல காணக) 
எணணை அணழக்கச் சொலலவும

• உணரச்பயர்ப்்பாளர் அணழப்்பிதலதய 
இருநது உணரச்பயர்ப்்பார்.
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பிராந்திய அலுவலகம் இடம்

்ட கதிழக்கு ்ிக்தடாரளியா
1300 333 231

Benalla
Wodonga
Wangaratta
Seymour
Shepparton
Glen Waverley

்டதமற்கு ்ிக்தடாரளியா
1300 338 691

Bendigo
Mildura
Swan Hill
Coburg
Greensborough

சதன் கதிழக்கு 
்ிக்தடாரளியா
1300 338 738

Moe
Leongatha
Warragul
Sale
Cheltenham
Frankston
Dandenong

சதன்தமற்கு 
்ிக்தடாரளியா
1300 333 232

Ararat
Ballarat
Geelong
Horsham
Warrnambool
Footscray
Keilor

்பிராநதிய அலுவலகத் பதாடர்புகள


