
இரும�ொழி �ற்றும் 
உரைமெயர்ப்புச் சேரைகள்

9280 1955 என்ற இலககதரதை அரழப்ெதைன மூலம் உஙகளுரைய 
�ற்றும் உஙகளுரைய ெிள்ரளையின சதைரைகரளைப் ெற்்றிக 
கரதைப்ெதைற்கு உஙகளுககு உதைை, உஙகளுரைய ெிள்ரளையின 
கனிஷை ெொலர்ைகுப்புச் சேரையொனது இலைே உரைமெயர்ப்ெொளைரை 
அணுகலொம்.

கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைதரதைக கண்டுெிடிப்ெதைில் 
குடிசயற்்றத மதைொழிலொளைர்களும் கூை அகதைிக குடும்ெஙகளுககு 
உதைைலொம். 

ச�லும் தைகைல்
கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைஙகள் அல்லது கனிஷை 
ெொலர்ைகுப்புக கடைண �ொனியம் கு்றிததை ச�லும் தைகைலுககு  
www.education.vic.gov.au/childhood/parents/kindergarten/Pages/fees.
aspx Department of Education and Training-இரணயததைளைததைிற்குச் 
மேல்லுஙகள் அல்லது உஙகளுககு அருகிலுள்ளை ெிைசதைே 
அலுைலகதரதைத மதைொைர்புமகொள்ளுஙகள்.

ெிைசதைே அலுைலகத மதைொைர்புகள்

பிரதேச அலுவலகம் இருபபிடம் ஸவிற்தபபோர்டு

வட-கிழக்கு 

விக்தரபோரியபோ 
Benalla 03 8392 9500

Glen Waverley 03 8392 9300

வட-தேறகு 

விக்தரபோரியபோ
Bendigo 03 5440 3111

Coburg 03 9488 9488

தேன்-கிழக்கு 

விக்தரபோரியபோ
Dandenong 03 8765 5600

Moe 03 5127 0400

தேன்-தேறகு 

விக்தரபோரியபோ 
Ballarat 03 5337 8444

Geelong 03 5225 1000

Footscray 03 8397 0300

தையொரிததைைர்: 
Department of Education and Training
2, டமைேரி ெிசளைஸ், கிழககு ம�ல்செொர்ன 
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தைகுதைியுள்ளை மூனறு ையதைொன 
குழநரதைகளுககொன இலைே 
நிகழச்ேித தைிடைஙகள்
உஙகளுரைய மூனறு ையதைொன ெிள்ரளை பூர்ை வீக �ற்றும்/அல்லது 
சைொமைஸ் நவீரிரணத தைவீைினைொக இருநதைொல் அல்லது ேிறுைர் 
ெொதுகொப்ெொல் அல்லது Child FIRST-ஆல் ஆதைைைளைிககப்ெடடுள்ளைது 
என்றொல், அைர் 15 �ணிததைியொலஙகள் ைரையொன இலைே அல்லது 
குர்றநதை மேலவு கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைததைிற்குத 
தைகுதைியுள்ளைைைொக இருககலொம். ச�லும் தைகைலுககு  
www.education.vic.gov.au/childhood/parents/kindergarten/Pages/
earlystart.aspx என்ற இரணயததைளைதரதைப் ெொருஙகள்  

ேிறுையதுத மதைொைகக கனிஷை 
ெொலர்ைகுப்பு நவீடடிப்பு ைழஙகல்
உஙகள் ெிள்ரளை முநரதைய ைருைஙகளைில் ேிறுையதுத மதைொைகக 
கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு (Early Start Kindergarten) அல்லது ேீககிைம் 
கற்்றலுககொன அணுகல் (Access to Early Learning) நிகழச்ேித 
தைிடைதரதைப் மெற்்றிருநதைொல், நவீஙகள் ேிறுையதுத மதைொைகக கனிஷை 
ெொலர்ைகுப்பு நவீடடிப்பு ைழஙகலுககுத தைகுதைியுள்ளைைைொக இருககக 
கூடும். நவீடடிப்பு ைழஙகல் ஆனது கனிஷை ெொலர்ைகுப்புக கடைண 
�ொனியம் மெொருததை�ில்லொதை ேநதைர்ப்ெஙகளைில் மெொருநதும் �ற்றும் 
உஙகளுரைய ெிள்ரளைரய நிதைியளைிககப்ெடும் கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு 
நிகழச்ேித தைிடைததைில் இலைே�ொக அல்லது ஒரு குர்றநதை 
கடைணததைில் கலநதுமகொள்ளைச் மேயகி்றது.

இலைே அல்லது ஒரு 
குர்றநதை கடைண 
கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு
கனிஷை ெொலர்ைகுப்புக கடைண �ொனியம்

Tamil Translation



நொன எப்ெடி ைிண்ணப்ெிப்ெது?
நவீஙகள் உஙகளுரைய ெிள்ரளையின தைகுதைியுரைர� ெற்்றி 
உஙகளுரைய கனிஷை ெொலர்ைகுப்புச் சேரையிலுள்ளை 
ெணியொளைருைன கரதைககலொம், ச�லும் உஙகளுரைய தைள்ளுெடி 
அடரை, ைிேொ, ெி்றப்புச் ேொன்றிதைழ அல்லது ெி்ற மதைொைர்ெொன 
ஆைணம் முதைலியைற்ர்ற அைர்களைிைம் கொடைலொம். 

உஙகளுரைய ெிள்ரளையின கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு உஙகளைின 
ேொர்ெொக கடைண �ொனியததைிற்கொக ைிண்ணப்ெிககும். கடைணம் 
உஙகளுரைய ெிள்ரளையின கனிஷை ெொலர்ைகுப்புகசக சநைடியொகச் 
மேலுததைப்ெடும், இதைனொல் உஙகளுரைய ெிள்ரளை இலைே�ொக 
அல்லது குர்றநதை மேலைில் உயர் தைை�ொன நிகழச்ேித தைிடைதரதைப் 
மெ்றக கூடியதைொகி்றது. 

ைருைததைின எநதை சநைததைிலும் கனிஷை ெொலர்ைகுப்ெின கடைண 
�ொனியததைிற்கொக நவீஙகள் ைிண்ணப்ெிககலொம், உஙகளுரைய ெிள்ரளை 
இனனும�ொரு கனிஷை ெொலர்ைகுப்புககு �ொ்றினொல் கூை இரதைச் 
மேயயலொம்.

எனனுரைய ெிள்ரளைககுரிய 
கனிஷை ெொலர்ைகுப்ரெ நொன 
எப்ெடிக கண்டுெிடிப்ெது? 
தைனிததைனிக குடும்ெஙகளைின சதைரைகரளைப் பூர்ததைிமேயைதைற்கு, முழு 
நொள் கைனிப்பு ர�யஙகள், ேமூக கனிஷை ெொலர்ைகுப்புகள் �ற்றும் 
ேில ெொைேொரலகள் முதைலியரை உடெை ெல்சைறு அர�ப்புகளைில் 
கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைஙகள் அளைிககப்ெடுகின்றன. 

உஙகளுரைய ெகுதைியிலுள்ளை கனிஷை ெொலர்ைகுப்புச் சேரைரயக 
கண்டுெிடிகக www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx என்ற 
இரணயததைளைதரதைப் ெொருஙகள் அல்லது உஙகளுரைய உள்ளூர்ச் 
ேரெரயத மதைொைர்புமகொள்ளுஙகள் www.dtpli.vic.gov.au என்ற 
இரணயததைளைததைில் உஙகளுரைய உள்ளூர்ச் ேரெயின மதைொைர்பு 
ைிைைஙகரளைக கொணலொம்

உஙகள் ெிள்ரளைககு கனிஷை 
ெொலர்ைகுப்பு (கிண்ைர்கொர்ைன) 
முககிய�ொன ஒரு ெடியொகும். 
கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு மூல�ொக 
ெிள்ரளைகள் தைஙகளுரைய 
ைொழகரகக கொலம் முழுைதும் 
ேொர்நதைிருககவுள்ளை தைி்றர�கரளைக 
கற்றுகமகொள்கி்றொர்கள்.
கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைஙகரளை தைகுதைிமெற்்ற 
ஆைம்ெகொல குழநரதைப்ெருை ஆேிரியர்களும் ெயிற்றுநர்களும் 
ைழஙகுகி்றொர்கள். 

கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைஙகள் முனசனற்்றகை�ொன 
ஆசைொககியம் �ற்றும் நலைொழவு, ேமூக �ற்றும் கற்்றல் 
ெயனகளுககு ைழிைகுப்ெசதைொடு, ெொைேொரலகளுககுச் மேல்ைதைற்கொன 
நிரல�ொற்்றததைிற்கு ெிள்ரளைகரளைத தையொர்மேயகின்றன எனறும் 
ஆைொயச்ேிகள் கொடடுகின்றன.

அநதை ைருைததைில் ஏப்ைல் 30 ஆம் தைிகதைிககு முனபு ெிள்ரளைகளுககு 
குர்றநதைது நொனகு ையதைொக இருநதைொல், அைர்கரளை கனிஷை 
ெொலர்ைகுப்ெில் சேர்ககலொ, அைர்கள் கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு 
நிகழச்ேித தைிடைததைில் கலநதுமகொள்ைர். 

உஙகளுரைய ெிள்ரளையின கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு ஆேிரியர் 
உஙகளுரைய ெிள்ரளையின கற்்றலில் உதைைிபுரிைதைற்கொக 
உஙகளுைன ெணியொற்றுைொர். 

ைிகசைொரியொைில், முழு நொள் கைனிப்பு ர�யஙகள், ேமூக கனிஷை 
ெொலர்ைகுப்புகள் �ற்றும் ேில ெொைேொரலகள் முதைலியைற்்றில் 
தைை�ொன கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைஙகள் 
அளைிககப்ெடுகின்றன.

கனிஷை ெொலர்ைகுப்புக கடைண 
�ொனியம்
ெொைேொரலககுச் மேல்ல ஆைம்ெிககும் முனனருள்ளை ைருைததைில் 
உயர் தைை�ொன கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித தைிடைதரதை ேகல 
ெிள்ரளைகளுககு ைழஙகுைது என்ற ைிகசைொரிய அைேொஙகததைின 
ைொககுறுதைியின ஒரு ெகுதைியொக, உஙகள் ெிள்ரளை இலைே அல்லது 
குர்றநதை கடைண கனிஷை ெொலர்ைகுப்ெிற்குத தைகுதைியரையக கூடும். 

கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு கடைண �ொனிய�ொனது கிழர�மயொனறுககு 
15 �ணிததைியொலஙகள் ைரையொன கனிஷை ெொலர்ைகுப்பு நிகழச்ேித 
தைிடைததைிற்கொன அணுகரல தைகுதைியுள்ளை நொனகு ையதைொன 
ெிள்ரளைகளுககு அளைிககி்றது.

எனது ெிள்ரளை இலைே அல்லது 
குர்றநதை கடைண கனிஷை 
ெொலர்ைகுப்புககுத தைகுதைியுள்ளைைைொ?
ெினைரும் ேநதைர்ப்ெஙகளைில் எதைிசலனும் உஙகளுரைய ெிள்ரளை இலைே 
அல்லது குர்றநதை கடைண கனிஷை ெொலர்ைகுப்புககுச் மேல்லத தைகுதைி 
மெறுைொர்:

• உஙகளுரைய ெிள்ரளை பூர்ை வீக �ற்றும்/அல்லது சைொமைஸ் நவீரிரணத 
தைவீைினைொக மெற்ச்றொைொல், கைனிப்ெொளைைொல் அல்லது ேடைப் 
ெொதுகொைலைொல் அரையொளைம் கொடைப்ெடைொல்

• உஙகளுரைய ெிள்ரளை ெல குழநரதைப் ெி்றப்ெொக (ஒசை ெிைேைததைில் 
மூனறு அல்லது அதைிக ெிள்ரளைகள்) இருப்ெதைொக அரையொளைம் 
கொடைப்ெடைொல் child (triplets or more)

• உஙகளுரைய ெிள்ரளையிைம் அல்லது அைருரைய மெற்ச்றொர் 
அல்லது ெொதுகொைலரிைம் ெினைருெைற்்றில் ஒனறு இருநதைொல்:

 – மெொதுநலைொய உைல்நலக கைனிப்பு அடரை

 – மெொதுநலைொய ஓயவூதைியர் தைள்ளுெடி அடரை

 – முனனொள் துருப்புகளுககொன அலுைல்கள் தைிரணககளை தைஙக 
அடரை அல்லது மைள்ரளை அடரை

 – தைகுதைியுள்ளை அல்லது புகலிைம் சதைடுெைர் ைிேொ


