
நீங்கள் சேவைக்குச் 
சேன்றுபார்க்கும் சபாது பார்க்்க 
சைண்டியவை என்்ன

• ைரசைற்கபபடுைதா்க உங்கவை உணர 
வைததார்்கைா? உயர் தரமா்ன ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டங்கள் 
குடும்பங்களுக்கும் பயிறறுந்களுக்கும் 
இவ்டயிலுள்ை கூடடுரிவமவய 
அடிபபவ்டயா்கக் ச்காண்்டவை. பயிறறுநர்்கள் 
உங்களுவ்டய பிள்வை மறறும் உங்களுவ்டய 
குடும்பதவதப பற்ிய ச்கள்ைி்கவைக் 
ச்கட்ட்னரா? பயிறறுநர்்கள் உங்களுவ்டய 
ச்கள்ைி்கைிலும் ்கருதது்கைிலும் அக்்கவ் 
்காடடி்னரா? 

• உங்களுவ்டய பிள்வை உங்களு்டன் 
இருநதால், பயிறறுநர்்கள் (உங்கைின் ஊ்டா்க 
உங்களுவ்டய பிள்வையு்டன் ்கவதக்்காமல்) 
சநரடியா்க உங்களுவ்டய பிள்வையி்டம் 
்கை்னம் சேலுததி்னரா?

• சேவைவயப பயன்படுததும் ேிறுைர்்கைின் 
்கலாச்ோரங்கவைக் ச்காண்்டாடு்கின்் 
பல்ைவ்கயா்ன சைடிக்வ்க மறறும் 
ேைால்ைிடும் ்கற்ல் ைாய்பபு்கள் உள்ை்னைா?  

• உடபு் மறறும் சைைிபபு்ப பகுதி்கள் 
ேிறுைர்்களுக்கு தூண்டுதலைிக்கும் ்கற்ல் 
அனுபைங்கவை அைிக்்கின்்்னைா - 
உதாரணமா்க, புதிய ைி்டயங்கவை ஆராய்நது, 
்கண்டுபிடிக்கும் ைாய்பபு? ேிறுைர்்கள் 
மற்ைர்்களு்டன் அல்லது த்னியா்க 
ைிவையாடுைதறகு அஙகு இ்டம் இருக்்கி்தா? 
ேிறுைர்்கள் அவமதியா்க இருக்்கக் கூடியதா்க 
அஙகு இ்டங்கள் உள்ை்னைா?

உங்களுவ்டய ச்கள்ைி்கவைத 
தயாரா்க வைததிருங்கள்

• பயிறறுநர்்கள் உங்களுவ்டய பிள்வையின் 
்கற்லுக்கு ஆதரைைிக்்க உங்களு்டன் எபபடிப 
பணியாறறுைர்? 

• பயிறறுநர்்கள் உங்களுவ்டய பிள்வையின் 
ஆர்ைங்கவை எபபடிச் சேர்ததுக்ச்காள்ைர்?  

• பயிறறுநர்்கள் உங்களுவ்டய பிள்வையின் 
முன்ச்னற்தவதக் ்கலநதுவரயாடுைதறகு 
அஙகுள்ை ைாய்பபு்கள் எவை?

• உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு சமலதி்கத 
சதவை்கள் இருநதால், சேவையா்னது 
உங்களுக்கும் உங்களுவ்டய பிள்வைக்கும் 
எபபடி உதைிசேய்யும்?

• ோத்கமா்ன ந்டதவதவய நி்கழச்ேித திட்டம் 
எபபடி ஊக்குைிக்்கி்து?

• உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு சு்கை்ீனம் அல்லது 
ம்னக்குழபபம் ைநதால் என்்ன ந்டக்கும்?

• சேவையா்னது ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபுச் 
ோன்்ிதவழ ்காடேிக்கு வைததிருக்்கி்தா? 
இநதச் ோன்்ிதழ ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டம் ைிக்சராரிய 
அரோங்கததி்டமிருநது நிதிவயப 
சபறு்கி்து என்பவதயும் அது தகுதியுள்ை 
ஆரம்ப்காலக் குழநவதபபருை ஆேிரியரால் 
்கறபிக்்கபபடு்கி்து என்றும் ்காடடு்கி்து.

• சதேிய தர நியமததிறகு எதிரா்க 
சேவையின் தரைரிவே என்்ன 
(அவுஸதிசரலியா முழுைதுமா்ன 
்கல்ைி மறறும் ்கை்னிபபுச் சேவை்கைின் 
தர அவமபபின் பகுதி)? எழுததுமூல 
மதிபபபீடவ்ட நீங்கள் பார்க்்க முடி்கி்தா?

• இ்டங்களுக்்கா்க ்காததிருபசபார் படடியல் 
உள்ைதா?   
பதிவுசேய்ைதறகு அல்லது ்காததிருபசபார் 
படடியலில் இடுைதறகு நீங்கள் ஏசதனும் 
பணவைபவபச் சேலுதத சைண்டியுள்ைதா? 
உங்கைால் பணவைபவபச் சேலுதத 
முடியாது என்்ால் சேவையி்டம் கூறுங்கள்.

என்னுவ்டய பிள்வை 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபவபத 
சதா்டஙகும் சபாது அைருக்கு 
என்்ன ையதா்க இருக்்க 
சைண்டும்?
பிள்வை்கள் பாலர் பா்டோவலவயத 
சதா்டஙகும் முன்்னருள்ை ைரு்டததில் ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபிறகுச் சேல்ைது அைர்்களுக்கு 
ைழக்்கமாகும். இது அடிக்்கடி “நான்கு ையது 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு” என்று அவழக்்கபபடும்.

உங்களுவ்டய பிள்வை பா்டோவலவயத 
சதா்டஙகும் ைரு்டததின் ஏபரல் 30 ஆம் 
தி்கதிக்கு முன்்னர் அைருக்கு ஐநது 
ையதா்கி்னால், அைர் பா்டோவலக்குச் சேல்லத 
சதா்டங்கலாம். உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு 
ைிதிைிலக்கு இருநதால் தைிர, அைர் ஆறு 
ையவத அவ்டயும் முன்்னர் பா்டோவலயில் 
சேர்க்்கபப்ட சைண்டும். ஆ்கசை, நாட்காடடி 
ைரு்டததில் ஏபரல் 30 ஆம் தி்கதிக்கு முன்்னர் 
உங்களுவ்டய பிள்வையின் பி்நதநாள் 
ைநதால், உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு ஐநது 
ையதாகும் ைரு்டததிலா அல்லது அடுதத 
ைரு்டததிலா அைவர பா்டோவலயில் சேர்பபது 
என்று உங்களுக்கு ஒரு ைிருபபதசதரிவு 
இருக்்கி்து. ேிறுைர்்கள் சைவசைறு 
சை்கங்கைில், சைவசைறு ைழி்கைில் மறறும் 
சைவசைறு சநரங்கைில் ்கற்கி்ார்்கள். ேில 
ேநதர்பபங்கைில், உங்களுவ்டய பிள்வை 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டதவத 
பிநதி ஆரம்பிபபதால் நன்வமவயப சப்க் 
கூடும். 

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபவப 
ஆரம்பிக்்கச் ேி்நத சநரம் 
என்்ன என்பது பற்ிய 
ஆசலாேவ்னவய நான் எஙகு 

சப்லாம்?
உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டதவத ஆரம்பிபபதற்கா்ன 
ேி்நத சநரம் பற்ி உங்களுக்குச் ேரியா்கத 
சதரியாைிட்டால், ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
பயிறறுநரி்டம் ஆசலாேவ்ன ச்களுங்கள். 
உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டம் எபபடி உதைலாம் என்பவதக் 
்கண்டுபிடியுங்கள். 

உங்களுவ்டய பிள்வை அசந்கமா்கச் சேல்லவுள்ை 
பா்டோவலயிலுள்ை அதிபர் அல்லது ஆேிரியவரச் 
ேநதியுங்கள். பாலர் பா்டோவலவயத சதா்டங்க 
உங்கள் பிள்வைக்்கா்ன ேி்நத சநரம் பற்ிக் 
்கவதயுங்கள். உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு பாலர் 
பா்டோவல நி்கழச்ேித திட்டம் எபபடி உதைலாம் 
என்பவதக் ்கண்டுபிடியுங்கள்.

அசதாடு, நீங்கள் உங்கள் பிள்வையின் தாய் 
மறறும் சேய் உ்டல்நலத தாதி, குடும்ப 
வைததியர் மறறும் உங்களுவ்டய பிள்வை 
பார்க்்கின்் ஏவ்னய நிபுணர்்கள் (உதாரணமா்க, 
சபச்சு வைததியர், ஃபிேிசயாசதரபிஸட்கள் 
அல்லது குழநவத வைததிய நிபுணர்) 
முதலியைர்்களு்டன் ்கவதக்்கலாம். 

என்னுவ்டய பிள்வை ஒரு 
ைரு்டததிறகும் கூடிய 
்காலததிறகு ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபுக்குச் சேல்ல 
முடியுமா?
ேிறுைர்்கள்,

• பூர்ை்ீக மறறும்/அல்லது சராசரஸ நீரிவணத 
தீைி்னரா்கவும் அல்லது 

• ேிறுைர் பாது்காபபுக்கு அ்ியபபட்டைர்்கைா்க 
அல்லது Child FIRST-க்கு ேிறுைர் பாது்காபபால் 
கு்ிக்்கபபட்டால் அைர்்கள் இலைே ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபிறகுச் சேல்லத தகுதியுள்ைைர்்கள். 

ைழக்்கமா்க அைர்்களுக்கு மூன்று ையதாகும் 
சபாது ஆரம்பிக்்கின்் பாலர் பா்டோவலவய 
ஆரம்பிக்கும் முன்்னர் இரண்டு ைரு்டங்களுக்கு 
இலைேமா்க அல்லது குவ்நத ்கட்டணததில் 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபுக்குச் சேல்லலாம்.  

மூன்று ையதுள்ைைர்்களுக்்கா்ன இலேை ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபவபப பற்ிய சமலதி்க த்கைலுக்கு 
பக்்கம் 4-க்குச் சேல்்க. 

நான்கு ையது ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபவபப 
பூர்ததிசேய்யும் அபிைிருததித தாமதங்களுள்ை 
ேில ேிறுைர்்கள் பா்டோவலக்குச் சேல்லும் 
முன்்னர், நிதியைிக்்கபபடும் ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபின் இரண்்டாம் ைரு்டதவத 
முடிபபதால் நன்வமயவ்டயக் கூடும். 

இநதத சதரிவு்கள் பற்ி சமலதி்கமா்க 
அ்ிய ைிரும்பி்னால், ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
பயிறறுநரு்டன் ்கவதயுங்கள்.

உங்களுக்கு ஒரு 
உவரசபயர்பபாைர் சதவையா?
நிதியைிக்்கபபடும் ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டங்கைில் ்கலநதுச்காள்ளும் 
குடும்பங்களுக்்கா்க ைிக்சராரிய அரோங்கம் ஒரு 
இலைே உவரசபயர்பபாைவர ைழஙகு்கி்து? 
இலைே உவரசபயர்பபாைர் சேவைவய 
அவழக்குமாறு உங்களுவ்டய பிள்வையின் 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு பயிறறுநரி்டம் அல்லது 
சேவை மு்காவமயாைரி்டம் ச்களுங்கள். 

சதா்டர்பா்ன இவணபபு்கள்
இலைேமா்க அல்லது குவ்நத ்கட்டணததில் 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு –   
www.education.vic.gov.au/childhood/parents/
kindergarten/Pages/fees.aspx

மூன்று ையதா்ன பிள்வை்களுக்குரிய இலைே 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு –     
http://www.education.vic.gov.au/childhood/
parents/kindergarten/Pages/earlystart.aspx

அபிைிருததித தாமதங்களுள்ை ேிறுைர்்களுக்்கா்ன 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபின் இரண்்டாம் ைரு்டம் –   
http://www.education.vic.gov.au/childhood/
parents/kindergarten/Pages/secondyear.aspx

தயாரிததைர்: 
Department of Education and Training 
2, டசரேரி பிசைஸ, ்கிழக்கு சமல்சபார்ன்  
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்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு என்பது 
என்்ன?
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு (முன்பள்ைி என்றும் 
அவழக்்கபபடும்) என்பது தகுதியுள்ை ஆரம்ப்காலக் 
குழநவதப பருைததி்னருக்்கா்ன ஆேிரியரால் 
ைழங்கபபடும் இைம் ேிறுைர்்களுக்்கா்ன ஒரு 
நி்கழச்ேித திட்டமாகும்.

எ்னது பிள்வை ஏன் ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபுக்குச் சேல்ல 
சைண்டும்?
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு என்பது இைம் 
ேிறுைர்்களுக்குரிய முக்்கிய படியாகும், இது 
எல்லாச் ேிறுைர்்களுக்கும் ்கண்டிபபா்கச் ேிபாரிசு 
சேய்யபபடு்கி்து.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு ஆ்னது ேிறுைர்்கைின் 
ஆசராக்்கியம் மறறும் நலைாழவை 
முன்ச்னறறு்கி்து, ேி்நத ேமூ்கத தி்வம்கவை 
உருைாக்்க அைர்்களுக்கு உதவு்கி்து மறறும் 
்கற்லிலுள்ை ைிருபபதவத ஊக்குைிக்்கி்து 
என்று ஆராய்ச்ேி ்காடடு்கி்து. 

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டததிறகுச் 
சேல்லும் ேிறுைர்்கள் அதி்கம் சுதநதிரமா்கச் 
சேயறபடுபைர்்கைா்கவும் தன்்னம்பிக்வ்க 
உள்ைைர்்கைா்கவும் இருக்்கி்ார்்கள், அைர்்கள் 
பாலர் பா்டோவலக்குச் சேல்ல ேீரா்ன 
நிவலமாற்தவத அவ்ட்கி்ார்்கள்.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபில் என்்ன 
ந்டக்்கி்து?
உயர் தரமா்ன ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித 
திட்டம் உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு பலதரபபட்ட 
்கற்ல் அனுபைங்கவையும் சேயறபாடு்கவையும் 
அைிக்கும், அவை தூண்டுதலா்கவும் 
சைடிக்வ்கயா்கவும் இருக்கும். இயறவ்கயா்ன 
உலவ்க ஆராய்தல், புதிய சயாேவ்ன்கவைப 
பட்ட்ிய ைிடுதல், பிரச்ேவ்ன்கவைத தீர்ததல் 
சபான்் அனுபைங்கள் மறறும் சேயறபாடு்கள் 
ஊ்டா்க உங்களுவ்டய பிள்வையின் ்கற்லும் 
ஆர்ைமும் ஊக்குைிக்்கபபடும்.

உங்களுவ்டய பிள்வையால்:

• குழுச் சேயறபாடு்கள் மறறும் கூடடு 
ைிவையாடடு ஊ்டா்க மற்ைர்்களு்டன் 
பணியாற் ்கற்க இயலும் மறறும் 
ேிசந்கிதர்்கவை உருைாக்்க இயலும்

• அைர்்களுவ்டய ஆக்்கததி்வ்ன சைைிபபடுதத 
இயலும், உதாரணமா்க ந்ட்னம், அவேவு்கள் 
மறறும் ேிததிரம் ஊ்டா்க

• பயிறறுநர்்கள் மறறும் ஏவ்னய 
ேிறுைர்்களுவ்டய உவரயா்டல்்கவைக் ச்கடடும், 
அைர்்களு்டன் உவரயாடியும் தம்முவ்டய 
த்கைல்சதா்டர்வப ைைர்க்்க இயலும்  

• ைாேிததல், எழுதுதல் மறறும் ்கணிதம் 
முதலியைறறுக்கு அைர்்களுக்குத 
சதவைபபடும் தி்வம்கவை உருைாக்்க 
இயலும்.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபவப நான் 
எஙச்க ்கண்டுபிடிக்்கலாம்?
ேில ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு்கள் த்னிதது இயஙகும் 
சேவை்கைா்க இயஙகு்கின்்்ன (உதாரணமா்க, 
ேமூ்க ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு்கள்). மற் 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு்கள் முழு நாள் ்கை்னிபபு 
வமயங்கள் அல்லது பா்டோவல்கைின் ஊ்டா்க 
இயக்்கபபடு்கின்்்ன. 

நீங்கள் இருக்கும் பகுதியில் (அல்லது  
ைிரும்பிய பகுதியில்) ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டதவதக் ்கண்டுபிடிக்்க,   
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.
aspx என்் இவணயததைதவதப பாருங்கள் 
அல்லது உங்களுவ்டய உள்ளூர் ேவபவயத 
சதா்டர்புச்காள்ளுங்கள், இவத  
www.dtpli.vic.gov.au என்் இவணயததைததிறகுச் 
சேன்று ்கண்டுபிடிக்்கலாம்

உங்களுவ்டய குடும்பததிறகுப சபாருததமா்ன 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டதவதப 
பற்ிய ஆசலாேவ்னவயப சப்  பக்்கம் 4-க்குச் 
சேல்்க. 

ே்கல ேிறுைர்்களும் 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபில் 
்கலநதுச்காள்ைலாம்
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு ே்கல ேிறுைர்்களுக்கும். 
உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு ஊ்னம் அல்லது 
்கற்ல் ேிரமம் இருநதால், நி்கழச்ேித திட்டமும் 
சுற்ா்டலும் உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு எவைாறு 
ஆதரைைிக்்கலாம் என்பது பற்ி பயிறறுநர்்கள் 
உங்களு்டன் ்கவதபபார்்கள்.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டததில் 
உங்களுவ்டய பிள்வைவயச் சேர்பபதில் அல்லது 
உங்களுவ்டய குடும்பததிறகுப சபாருததமா்ன 
ஒரு நி்கழச்ேித திட்டதவதக் ்கண்டுபிடிபபதில் 
உங்களுக்கு உதைி சதவைபபட்டால், 
உங்களுவ்டய உள்ளூர் ேவபவயத 
சதா்டர்புச்காள்ளுங்கள்.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபுக்கு 
எவைைவு சேலைாகும்?
நிதியைிக்்கபபடும் ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டதவத இயக்கும் சேலவுக்குப 
பங்கைிபபதற்கா்க ைிக்சராரிய அரோங்கம் 
நிதிவய அைிக்்கி்து, இது நான்கு ையது ்க்னிஷய 
பாலர்ைகுபபுக்்கா்ன ்கட்டணங்கவை முடிநதைவர 
குவ்ைா்க வைததிருக்்க உதவு்கி்து. 

இநதச் ோன்்ிதவழப பாருங்கள், இது ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டம் ைிக்சராரிய 
அரோங்கததி்டமிருநது நிதிவயப சபறு்கி்து 
என்பவதயும் அது தகுதியுள்ை ஆரம்ப்காலக் 
குழநவதபபருை ஆேிரியரால் ைழங்கபபடு்கி்து 
என்றும் ்காடடு்கி்து.  

உங்களுவ்டய பிள்வை பின்ைருமாறு இருநதால், 
தகுதிசபறு்கி்து:

• பூர்ை்ீக மறறும்/அல்லது சராசரஸ நீரிவணத 
தீைி்னரா்க இருநதால்

• மூன்று பிள்வை அல்லது நான்கு 
பிள்வையா்கப பி்நதைர் என்்ால்

• பிள்வையி்டம் (சபறச்ார் அல்லது 
பாது்காைலரி்டம்) தகுதியுள்ை தள்ளுபடி 
அடவ்ட அல்லது அ்கதி, ம்னிதாபிமா்ன 
அல்லது பு்கலி்டம் சதடுபைர் ைிோ இருநதால்.

உங்களுவ்டய பிள்வை ்கட்டண மா்னியததிறகுத 
தகுதியுள்ைைரா்க இருக்்கலாம் என்று நீங்கள் 
நிவ்னததால், உங்களுவ்டய பிள்வையின் 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபுப பயிறறுநர் அல்லது 
சேவை மு்காவமயாைரி்டம் ச்களுங்கள்.  

மூன்று ையதா்ன 
பிள்வை்களுக்குரிய இலைே 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு
ைிக்சராரிய அரோங்கம் ேில ேிறுைர்்களுக்கு 
்கட்டணங்கவைக் குவ்க்்கி்து, ஆ்கசை அைர்்கள் 
ைழக்்கமா்க மூன்று ையதா்க இருக்கும் சபாது 
பாலர் பா்டோவலவயத சதா்டஙகும் முன்்னர் 
இலைேமா்க இரண்டு ைரு்டங்களுக்கு ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபிறகுச் சேல்லலாம்.  

உங்களுவ்டய பிள்வைக்கு ஏபரல் 30 தி்கதிக்கு 
முன்பு குவ்நதது மூன்று ையதா்கவும்:

• பூர்ை்ீக மறறும்/அல்லது சராசரஸ நீரிவணத 
தீைி்னரா்கவும் அல்லது

• ேிறுைர் பாது்காபபுக்கு அ்ியபபட்டைரா்க 
அல்லது Child FIRST-க்கு ேிறுைர் பாது்காபபால் 
கு்ிக்்கபபட்டால் அைர் இலைே ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபிறகுச் சேல்லத தகுதியுள்ைைர்.  

உங்களுவ்டய பிள்வை பா்டோவலக்குச் சேல்லும் 
முன்்னர் ஒரு இலைே நி்கழச்ேித திட்ட இரண்டு 
ைரு்டங்கவைப சபற்ிருநதால், அைர் அடுதத 
ைரு்டம் இலைேமா்க அல்லது குவ்நத சேலைில் 
நான்கு ையதா்னைருக்்கா்ன நி்கழச்ேித திட்டததில் 
்கலநதுச்காள்ைலாம்.

மூன்று ையதுள்ைைர்்களுக்்கா்ன இலைே 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டங்கள் 
பற்ிய சமலதி்கத த்கைல்்களுக்்கா்க 
உங்களுவ்டய பிள்வையின் ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபுப பயிறறுநரி்டம் அல்லது சேவை 
மு்காவமயாைரி்டம் ச்களுங்கள்.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டதவதத 
சதர்வுசேய்தல்
ஒவசைாரு குடும்பமும் ைிததியாேமா்னது. 
நீங்கள் சதர்வுசேய்யும் ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு 
நி்கழச்ேித திட்டம் உங்களுவ்டய பிள்வையு்டனும் 
குடும்பதது்டனும் நன்கு சபாருநத சைண்டும்.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டதவத 
ேீக்்கிரமா்கசை சத்டத சதா்டஙகுைது நல்ல 
சயாேவ்னயாகும், ஏச்ன்னில் ைிக்சராரியா எஙகும் 
சேர்க்வ்கச் சேயலாக்்கங்கள் சைறுபடு்கின்்்ன. 
பிள்வை்களுக்கு இரண்டு ையதாகும் சபாசத ேில 
சேவை்கள் ைிண்ணபபங்கவை ஏற்கின்்்ன.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டங்கைின் 
சுருக்்கமா்ன படடியவல நீங்கள் சபற்தும், 
அைர்்கள் சபறச்ார்்களு்டன் ்கலநதுவரயாடும் 
நாட்கவை அல்லது த்கைல் அமர்வு்கவை 
வைக்்கி்ார்்கைா என்பவத அ்ிய அல்லது 
ேநதிபபிற்கா்ன முன்பதிவை சமறச்காள்ை 
சேவை்கவைத சதா்டர்புச்காள்ளுங்கள். 

இது ஒவசைாரு நி்கழச்ேித திட்டததிறகும் ஒரு 
‘உணர்வைப’ சப், ச்கள்ைி்கவைக் ச்கட்க மறறும் 
உங்களுவ்டய பிள்வைவயப பற்ிய த்கைவலப 
ப்கிர ேி்நதசதாரு ைழியாகும். நீங்கள் ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டம் இயஙகு்கின்் 
நாட்கள் மறறும் சநரங்கள், உங்களுவ்டய 
பிள்வைவய எபபடிப பதிவுசேய்ைது, 
அ்ைி்டபபடும் ஏசதனும் ்கட்டணங்கள் மறறும் 
்கிவ்டக்்கின்் மா்னியங்கள் முதலியைறவ்ப 
பற்ியும் அ்ிநதுச்காள்ைலாம்.

உங்கைால் முடிநதால், ஒன்றுக்கும் சமறபட்ட 
நி்கழச்ேித திட்டங்கவைச் சேன்றுபாருங்கள். 
மற்க் குடும்பங்கள் கூறுைதில் மடடுசம 
ோர்நதிருக்்க சைண்்டாம்.

்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டங்கவை 
ைழஙகு்கின்் சேவை்கள், அநத நி்கழச்ேித 
திட்டங்கவை இயக்கும் சேலவைப பூர்ததிசேய்ய 
உதவுைதறகு சபரும்பாலும் ்கட்டணங்கவை 
ைசூலிக்்கின்்்ன. ்கட்டணங்கள் த்னிபபட்ட 
சேவை்கைால் அவமக்்கபபடு்கின்்்ன மறறும் 
உங்களுவ்டய பிள்வை ்கலநதுச்காள்ளும் 
மணிததியாலங்கைின் எண்ணிக்வ்க, குழுைின் 
அைவு, சுறறுலாக்்கள் சபான்் சமலதி்கச் 
சேலவு்கள் முதலியைற்ின் அடிபபவ்டயில் 
மாறுப்டலாம்.

ஒரு ்கிழவமயில் எததவ்ன 
மணிததியாலங்களுக்கு 
என்னுவ்டய பிள்வை ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபுக்குச் சேல்லலாம்?
சபரும்பாலா்ன நான்கு ையதா்ன ்க்னிஷ்ட 
பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டங்கள் ்கிழவமக்கு 15 
மணிததியாலங்கள் அைிக்்கபபடு்கின்்்ன. 

பா்டோவலக்கு முன்புள்ை 
ைரு்டததிலுள்ை 
ேிறுைர்்களுக்்கா்ன இலைே 
அல்லது குவ்நத சேலவு 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு
ைிக்சராரிய அரோங்கம் ேில ேிறுைர்்களுக்கு 
்கட்டணங்கவைக் குவ்க்்கி்து, ஆ்கசை அைர்்கள் 
ைழக்்கமா்க நான்கு ையதா்க இருக்கும் சபாது 
பாலர் பா்டோவலவயத சதா்டஙகும் முன்்னர் 
இலைேமா்க அல்லது குவ்நத சேலைில் 
்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபிறகுச் சேல்லலாம். 

ைழக்்கமா்க ேிறுைர்்களுக்கு நான்கு ையதாகும் சபாது, அைர்்கள் பா்டோவலவய 
ஆரம்பிபபதறகு முன்்னருள்ை ைரு்டததில் ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித 
திட்டததிறகுச் சேல்்கி்ார்்கள். ேில சேவை்கள் மூன்று ையதா்ன ேிறுைர்்களுக்கும் 
கூ்ட ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபு நி்கழச்ேித திட்டங்கவை அைிக்்கின்்்ன.

உங்களுவ்டய பிள்வை ்க்னிஷ்ட பாலர்ைகுபபுக்குச் சேல்லத சதா்டஙகும் ேி்நத 

சநரதவதத சதர்வுசேய்ைது பற்ிய ஆசலாேவ்னக்கு பக்்கம் 6-க்குச் சேல்்க.
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