சமூக மையங்கள்

சமூக மையங்கள் ஆேரவுத் திட்டத்தின் கீழ், தகாவிட்-19ன் கட்டவிழ்ந்ே நிமலயிலும், ைாடிக்மகயாளர்களுக்கு
ஆேரவுகள் தோடர்ந்து கிமடக்கின்றன. இருப்பினும் அதிகாரபூர்ைைான சுகாோர அறிவுமரக்கு ஏற்றைாறு,
தசமைகள் ைழங்கப்படும் முமற ைாறலாம்.
அதநகைான மையங்களில், தநருக்கு தநரான சந்திப்புகளில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. மையத் ேமலைர்கள்
ேனித்ேனியாக ைாடிக்மகயாளர்களுடன் தோமலதபசி ைாயிலாக சந்திப்பிமன தோடர்ந்து தசயலாற்றுகிறார்கள்.
சமூகத்தினர் மையத் ேமலைர்கதளாடும், ஒருதைாதராதடாருைரும் தோடர்பில் இருந்து தகாள்ைமேயும், ஆங்கில
உமரயாடல் ைகுப்புகள் தபான்ற முக்கியைான தசயற்பாடுகளில் தோடர்ந்து பங்குதபறுைமேயும் உறுதிப்படுத்ே
குழு அைர்வுகள் இமையைழிக்கு ைாற்றப்படும்.
ககாவிட்-19 ைற்றும் அதன் அறிகுறிகள் பற்றி அறிந்து தகாள்க.

சமூக மையங்கள் என்றால் என்ன?
சமூக மையங்கள் (தேசிய சமூக மையத் திட்டம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது) குடிதயறிய ைற்றும் அகதியாகிய
குடும்பங்களுக்கு, அதிலும் குறிப்பாக இளம் பிள்மளகமள மைத்திருக்கும் ோய்ைார்களுக்கு, நல்ைரைளிக்கின்ற
இடங்களாைன.
சமூக மையங்கள் தோடக்கப் பள்ளிகளில் அமைந்திருப்பதோடு ைக்கள் ஆங்கிலம் கற்கவும், புதிய திறமைகமள
ைளர்க்கவும் உேவுகின்றன, ைற்றும் அரசாங்க ஆேரவு தசமைகமள அணுக உேைக்கூடிய தசயலுபகாரமும் ைழங்குகிறது.

சமூக மையங்கள் எங்கக அமைந்துள்ளன?
•

நியூ சவுத் தைல்ஸ் (NSW): பரைட்டா, பிளக்டவுன், தகண்டர்பரி, தபங்க்ஸ்டவுன், ஃதபர்ஃபீல்ட், கம்பர்லாண்ட்,
வுல்தலாங்தகாங், லிைர்பூல்

•

விக்தடாரியா (VIC) : பிரிம்தபங்க், தடன்டினாங், ஹியூம், பான்யூல், ஜீலாங், தெப்பர்ட்டன்

•

குவீன்ஸ்லாந்து (QLD) : தலாகன், இப்ஸ்விச்

•

சவுத் ஆஸ்திதரலியா (SA) : தபார்ட் அடிதலய்ட் - என்ஃபீல்ட், தசால்ஸ்பரி

சமூக மையங்கமளக் தகாண்டிருக்கும் தோடக்கப் பள்ளிகளின் ஒரு பட்டியமலயும் தோடர்புத் ேகைல்கமளயும் இங்கக
கண்டு தகாள்ள முடியும்.

சமூக மையங்கள் என்ன கசமைகள் ைழங்குகின்றன?
ைழங்கப்படுகின்ற தசமைகள் சமூக மையங்களுக்கிமடதய தைறுபடுகின்றன; இது உள்ளூர் சமூகங்களின் தேமைகமள
பூர்த்தி தசய்ைமே உறுதிப்படுத்துைேற்காகதை. தசயற்பாடு ைமககளின் உோரைங்கள் கீழ்க் காண்பன:
•

பிள்மள விமளயாட்டுக் குழுக்கள் ைற்றும் ஆரம்ப ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்வுகள்

•

ஆங்கில ைகுப்புகள் ைற்றும் உமரயாடல் நிகழ்வுகள்

•

ஆதராக்கிய ைாழ்வுமுமற ைற்றும் இேர ைாழ்க்மகத் திறமைகளுக்கான பட்டமறகளும் குழுக்களும்

•

தபற்தறார் ஈடுபாடும், ஆற்றல் கட்டமைப்பு நிகழ்வுளும்

•

பிள்மளகளின் தைாழி ைற்றும் எழுத்ேறிவுக்கான நிகழ்வுகள்

•

ேன்னார்ைத் தோண்டாற்ற ைாய்ப்புகள் ைற்றும் தைமலைாய்ப்பு ஆேரவு

•

தைற்கல்வி (TAFE/தடஃப்) நிறுைனங்கள் ைற்றும் பதிவுதபற்ற பயிற்சி அமைப்புகளுடன் கூட்டிமைந்து முமறசார்
தோழிற்பயிற்சி

•

முமறசாரா திறமைகள் ைளர்த்தேடுக்கும் பட்டமறகள்

•

சிறப்பு ஆர்ைங்கள் ைற்றும் சமுோயக் குழுக்கள்

•

களப் பயைங்கள் ைற்றும் குழுைான சுற்றுலாக்கள்

•

பிரச்சமனகளுக்கு உேைக் கூடிய இேர திட்டங்களுக்கு பரிந்துமர தசய்ேல்

நான் கசமைகமளப் பெறுைதற்கு தகுதி பகாண்டுள்களனா?
அமனத்து குடிதயறிகளும் சமூக மையங்களில் ைரதைற்கப்படுகிறார்கள். பிள்மளகள் மைத்திருக்கும் குடிதயறி ைந்ே
ோய்ைார்கள் மீது ேனிக்கைனம் தசலுத்ேப்படுகிறது.

சமூக மைய கசமைகள் ெற்றி கைலதிகைாக எவ்ைாறு நான் அறிந்து பகாள்ள முடியும்?
நீங்கள் தைலதிக ேகைல் தபற விரும்பினால் சமூக மையம் இமையேளத்திற்கு தசன்றிடுக அல்லது 03 8614 3430ஐ
அமழத்திடுக.

