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அந்த வாக்குசச்ீட்டில் பிள்ளளப் பராமரிப்பு உள்ளது

உங்களுக்குத் ததரிந்திருக்க வவண்டியது இதுதான்

$1,758 
ர�ொறன� ்�ொவில�  மொதத�துக�கு 

சராசரி மாதாந்த பிள்ளளப் பராமரிப்புக் 
கட்டணங்கள்

மொறொக

பிள்ளளப் பராமரிப்புக்கான கட்டணச ்
தசலவுகள்

காத்திருக்கும் காலம்

2017 இல� , குழந்ளதகளுக்கான பிள� ளளப� 
ப�ொம�ிப�புக� கட�டணங� கள� , தமான்றியலில் 
மாதத்துக்கு $168 ஆக மட்டும் இருந்தவபாது, 
தராறன்வராவில் அது மாதத்துக்குச ்சராசரியாக 
$1,758 ஆக இருந்தது. கனடொவில�  பிள� ளளப� 
ப�ொம�ிப�புச� ரசலவு அதிகமொக இருக�கும�  ஐந�து 
நக�ங� களில�  நொன� கு ஒன� �ொறியொவில�  உள� ளன.  

தராறன்வராவிலுள்ள ததாண்ணூற்றி ஐந்து 
சதவீதமான (95%) பிள்ளளப் பராமரிப்பு 
நிளலயங்களில் காத்திருப்புப் பட்டியல்கள் உள்ளன.  
ஒன� �ொறி்யொ முழுவதும�  உள� ள பல நக�ங� களில�  
இப�படியொன கொத�திருப�புப�  பட�டியல� கள�  உள� ளன. 
குளறந�த வருமொனம�  உள� ள குடும� பங� களுக�குப� 
பிள� ளளப�  ப�ொம�ிப�பு கட�டுபடியொகக�கூடியதொக 
இருப�பதற�கொக ஆகக� குளறந�த மொதொந�த 
மொனியமொக ர�ொறன� ்�ொவில�  $90  கிளடக�கக�கூடும� .

ஒன்ராறிவயாவில் வாழும் பல குடும்பங்களுக்குத் தரமான பிள்ளளப் பராமரிப்பு 
கட்டுபடியாகாததாக அல்லது கிளடக்காததாக உள்ளது. சில குடும்பங்களுக்கு இரண்டுவம 

தபாருத்தமானதாக இருக்கிறது. கனடாவிவலவய, ஒன்ராறிவயாவில்தான் பிள்ளளப் 
பராமரிப்புக்கான கட்டணங்கள் மிகவும் அதிகமாகும். 

தராறன்வராவிலுள்ள 
ததாண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதமான 
(95%) பிள்ளளப் பராமரிப்பு 
நிளலயங்களில் காத்திருப்புப் 
பட்டியல்கள் உள்ளன. 

அணுகலில் உள்ள பிரசச்ிளனகள்

இந�த மொகொணம�  முழுவதும�  உள� ள, 4 
வயதுக்குட்பட்ட ஐந்து பிள்ளளகளில்  
ஒருவருக்கு மட்டுவம 
உரிமம் தபற்ற 
பிள்ளளப் பராமரிப்புக் 
கிளடக்கிறது.

$168 
ரமொன� றியலில�  மொதத�துக�கு 
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ஒன்ராறிவயா மாகாணத்தின் இந்தத் வதரத்லில் 
சிறப்பான பிள்ளளப் பராமரிப்புக்காக வாக்களியுங்கள்

தற்வபாது, இது நளடதபறுகின்றது

பிள்ளளப் பராமரிப்பு ததாழில்முளற வல்லுநரக்வள, சமூக வசளவப் 

பணியாளரக்ளிளடவய  குளறந்த ஊதியம் தபறுபவரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள்.  

சராசரியாக மணித்தியாலத்துக்கு $16 அவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.  

அவதவநரத்தில் தாதி உதவியாளர ்ஒருவர ்ச�ொச�ியொக $19.94 சம�பொதிக�கிறொ��, 

பிள�ளள மற�றும�  இளளஞ��களுக�கொன பணியொள�� ஒருவ�� (child and youth worker) 

மணித�தியொலத�துக�கு $18 சம�பொதிக�கிறொ��, கட�டுமொனத� ரதொழிலொள�� ஒருவ�� 

மணித�தியொலத�துக�கு $19.33 சம�பொதிக�கிறொ��, உடற�பயிற�சி பயிற�றுந�� (fitness instructor) 

ஒருவ�� மணித�தியொலத�துக�கு $24.30 சம�பொதிக�கிறொ��.

தராறன்வராவில் இருக்கும் அண்ணளவான 
72,000 உரிமம் தபற்ற பிள்ளளப் பராமரிப்பு 
இடங்கள் உள� ளங� கலொக உரிமம் தபற்ற 
அண்ணளவான 390,000 பிள்ளளப் 
பராமரிப்பு இடங்களில�, 12 வயது  வள�யொன 
பிள� ளளகளுக�கு ஒன� �ொறி்யொ அ�சொங� கம�  
வருடாந்தம் 
$1.37 பில்லியளனச ்ரசலவழிக�கின� றது,  

மணித்தியாலத்துக்கு

அ்னகமொன குடும� பங� கள�  இந�த மொனியங� களளப�  ரபறுவதற�கு கொத�திருப�புப�  பட�டியல� களில�  
இருக�கின� றன��, தராறன்வராவிவல அது 17,500 வபராகும்.  மொனியம�  ரபறும�  
குடும� பங� களின�  அளளவவிட அதிகமொன குடும� பங� களுக�கு மொனியம�  ்தளவயொகவுள� ளது.

$1.37 $141 
பில� லியளன உ�ிமம�  ரபற�ற 

பிள� ளளப�  ப�ொம�ிப�பு இடங� களில�  
ரசலவழிக�கின� றது,  

பில� லியன�

ஒன� �ொறி்யொ அ�சொங� கம�  
வருடொந�தம�  

மொகொண வ�வுரசலவுத� 
திட�டம�



அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்விகள்

ஏன் தரமான பிள்ளளப் பராமரிப்பு முக்கியம்?

பிள�ளள ஒருவ�ின�  முதல�  வருடங� கள�  
முக�கியமொனளவயொகும�. பிள�ளளப�ப�ொயத�துக�கு�ிய 
பயிற�சிரபற�ற கல� வியொள��களொல�  மிகத� த�மொன 
பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�ளப வழங� குவதன�  மூலம�  
வொழ�க�ளகயில�  ரவற�றிளயப� ரபறுவதற�கு 
பிள�ளளகள�  தயொ�ொக�கப�படுகிறொ��கள�. “மிகத� த�மொன, 
கட�டுபடியொகக�கூடிய daycare (பிள�ளள ப�ொம�ிப�பு) 
பிள�ளளகளின�  வள��ச�சிக�கு ஆத�வளிப�பதுடன�  
உள�ளூ��ப� ரபொருளொதொ�த�துக�கு வளம�்ச��க�கும�  
ரதொழிலொள��களொன உளழக�கும�  ரபற�்றொருக�கு 
உதவிரசய�வதுடன�  வறுளமக�கு எதி�ொகப� ்பொ�ொடவும�  
உதவுகிறது.” த�மொன பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு ரபற�்றொ�� 
்வளலரசய�வதற�கும�  வழிரசய�கிறது. வீட�டில�  
பிள�ளளகளின�  முதன� ளமப� ப�ொம�ிப�பொள��களொக 
இருக�கும�  ரபண� களுக�கு இது முக�கியமொனதொக உள�ளது. 

தரமான, கட்டுபடியாகக்கூடிய பிள்ளளப் பராமரிப்பு 
பாலினச ்சமத்துவத்துக்கு எப்படி உதவுகிறது?

ரதொழிலொள�� சமூகத�தில�  ரபண� கள�  பங� குரகொள�வதற�குப� 
பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு ரபண� களுக�கு வழிவிடுகிறது. 
அத�துடன�  வறுளமயிலிருந�து ரவளி்யறும�  ஒரு 
வழிளயயும�  அது வழங� குகிறது. 
2016இல� , ஒன� �ொறி்யொவின�  பொலின ஊதிய 
இளடரவளி உத�திக�கொன வழிகொட�டும�  குழு (Ontario’s 
Gender Wage Gap Strategy Steering Committee) பொலின 
ஊதிய இளடரவளிளய நி�ப�புவதில�  பிள�ளளப� 
ப�ொம�ிப�பின�  முக�கியத�துவத�ளத வலியுறுத�தியது. 
கியூரபக�கில�  கட�டுபடியொகக�கூடிய பிள�ளளப� 
ப�ொம�ிப�பு 70,000 தொய�மொ�� ரதொழிலொள�� சமூகத�தில�  
இளணய உதவியிருக�கிறது, அத�துடன�  அ�சொங� கம�  
முதலிட�ட ஒவ� ரவொரு ரடொலருக�கும�  $1.75 இனொல�  அது 
ரபொருளொதொ�த�ளதயும�  உய��த�தியது. 

அளனத்துக் குடும்பங்களுக்கும் மிகத் தரமான 
கட்டுபடியாகக்கூடிய பிள்ளளப் பராமரிப்புக் 
கிளடக்கசத்சய்வது பற்றி என்ன தசய்யலாம்?

பல நொடுகள�, உய�� த�மொன, குளறந�த ரசலவிலொன 
பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு வசதிகளள அளனத�துக� 
குடும�பங� களுக�கும�  கிளடக�கச�ரசய�கின� றன. 
கனடொவில� , அளனத�துக� குடும�பங� களுக�கும�  
மொனியமளிக�கப�பட�ட பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு வசதிகளள 
கியூரபக� வழங� குகிறது. அந�த மொனியத�தின�  அளவு 
குடும�பம�  ஒன� றின�  வருவொளயப� ரபொறுத�திருக�கும�. 
ஒன� �ொறி்யொவிலும�, அளனவருக�கும�  உய�� த�மொன 
பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு வசதிகள�  சொத�தியமொனளவ, 
அத�துடன�  ்தளவயொனளவ. கியூரபக�கில�  
மொனியமளிக�கப�பட�ட ஆ்�ொக�கியப� ப�ொம�ிப�பு 

வழங� குவதற�கொன ்மலதிக ரசலவு, குளறவொன 
வருமொனமுள�ள குடும�பங� களுக�கு ஆத�வளிக�கும�  
ஏளனய திட�டங� கள�  வழங� கும�  அளளவவிடக� 
குளறவொக இருந�தது. உளழக�கும�  ரபற�்றொருக�கொன 
கியூரபக�கின�  அதிக�ித�த வ�ி வருவொய�, உலகளொவிய 
மொனியமளிக�கப�பட�ட  ஆ்�ொக�கியப� ப�ொம�ிப�புக�கொன 
நிதிளய உருவொக�கியது.

பிள்ளளப் பராமரிப்பு ததாழில்முளற 
வல்லுநரக்ளுக்கு என்ன கல்வித்தகளம வதளவ?

உ�ிமம�  ரபற�ற அளனத�துப� பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு 
நிளலயங� களினதும�  ்மற�பொ��ளவயொள��கள�  College 
of Early Childhood Educators (ஆ�ம�ப பிள�ளளப� பருவக� 
கல� வியொள��களின�  கல� லூ�ி) உறுப�பின��களொக 
இருக�க்வண� டும�.
உ�ிமம�  ரபற�ற அளனத�து வயதினருக�குமொன  பிள�ளளப� 
ப�ொம�ிப�பு நிளலயத�தின�  பணியொள��களும�, College 
of Early Childhood Educators (ஆ�ம�பகொல பிள�ளளப� 
பருவக� கல� வியொள��களின�  கல� லூ�ி) உறுப�பின��களொக 
இருக�க்வண� டும�  அல� லது அந�த இயக�குன�ொல�  
அங� கீக�ிக�கப�பட�டிருக�க ்வண� டும�.
9-14 வயதிற�கொன உ�ிமம�  ரபற�ற பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு 
நிளலயத�தின�  பணியொள��கள�  பிள�ளள மற�றும�  
இளள்யொ�� ப�ொம�ிப�பு அல� லது ரபொழுது்பொக�கு 
மற�றும�  ஓய�வு ்ந�ச� ்சளவகளில�  டிப�்ளொ்மொ 
ரபற�றிருக�க ்வண� டும�, அல� லது Ontario College of 
Teachers இன�  (ஒன� �ொறி்யொ ஆசி�ிய��கள�  கல� லூ�ி) ஒரு 
உறுப�பின�ொக இருக�க்வண� டும�.

பிள்ளளப் பராமரிப்புக்குக் 
கட்டணம்தசலுத்துவதற்கு உதவிதசய்வதற்காக 
குடும்பங்களுக்கு வரிச ்சலுளககள் வழங்கினால் 
என்ன ?

பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�புக�கு குடும�பத�தவ��கள�  
கட�டணம�ரசலுத�துவதற�கு வ�ிச� சலுளககள�  
உதவிரசய�ய முடியும�, ஆனொல�  தற�்பொளதய 
முன� ரமொழிவுகள�  ரபரும�பொலொன குடும�பங� களுக�கு 
பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�புக�கொன முழுச� ரசலளவயும�  
ஈடுரசய�ய மொட�டொது.
வ�ிச� சலுளககள�  நீண� ட கொத�திருப�புக� கொலங� கள�  பற�றிய 
பி�ச�சிளனகளளத� தீ��க�க்வொ அல� லது குடும�பங� களுக�கு 
உய�� த� உ�ிமம�  ரபற�ற பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�புக� 
கிளடப�பளத்யொ உறுதிரசய�ய மொட�டொது.
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அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்விகள்

உங்களுளடய வவட்பாளரிடம் வகட்கவவண்டிய 
வகள்விகள் 

+ ஒன� �ொறி்யொவில�  வொழும�  அளனத�துக� 
குடும�பங� களுக�கும�, த�மொன பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு 
கட�டுபடியொகக�கூடியதொகவும�  அணுகக�கூடியதொகவும�  
இருப�பளத உறுதிப�படுத�துவதற�கு உங� களுளடய 
கட�சியிடம�  என� ன திட�டம�  உள�ளது?

+ பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு இடங� களுக�கும�  மொனியத�துக�கும�  
ஒன� �ொறி்யொவில�  உள�ள குளறந�த வருமொனம�  ரபறும�  
குடும�பங� கள�  கொத�திருக�கும�  கொலத�ளத உங� களுளடய கட�சி 
எப�படிக� குளறக�கும�?

+ பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�புப� பணியொள��களுக�கு 
நியொயமொன ஊதியம�  வழங� கப�படுகிறது என� பளத 
உறுதிப�படுத�துவதற�கு உங� களுளடய கட�சியிடம�  என� ன 
திட�டம�  உள�ளது?

+ குளறந�த வருமொனம�  ரபறும�  அளனத�துக� 
குடும�பங� களினதும�  மொனியத� ்தளவகளுக�கொன 
நடவடிக�ளககளள உங� களுளடய கட�சி எப�்பொது 
எடுக�கும�?

வமலதிக ஆதாரவளங்கள்

Ontario Coalition for Better Child Care (சிறப�பொன பிள�ளளப� 
ப�ொம�ிப�புக�கொன ஒன� �ொறி்யொ கூட�டணி): 
www.childcareontario.org

அந்த வாக்குசச்ீட்டில் எளவ உள்ளன என்பது பற்றி வமலும் அறிவதற்கு, 
APATHYISBORING.COM ஐப் பாரள்வயிடுங்கள்

பிள்ளளப் பராமரிப்புக்காக ஒரு பிள்ளளளயக் 
காத்திருப்புப் பட்டியலில் வசரப்்பதற்குப் தபற்வறார ்
கட்டணம் தசலுத்த வவண்டுமா?

இல� ளல. 2016 இல� , ஒன� �ொறி்யொ அ�சொங� கம�  இந�த 
நளடமுளறளயச� சட�டவி்�ொதமொனதொக மொற�றியுள�ளது. 

நீங்கள் ததாழில் தசய்யவில்ளல, அத்துடன் 
பாடசாளலக்குச ் தசல்லவுமில்ளல எனில், 
தராறன்வரா பிள்ளளப் பராமரிப்பு மானியம் 
தபறுவதற்கு நீங்கள் தகுதியானவராக 
இருக்கமுடியுமா?

நீங� கள�  ரதொழில�  ரசய�யவில� ளல அத�துடன�  
பொடசொளலக�குச� ரசல� லவுமில� ளல என� றொலும�கூட 
உங� களுளடய பிள�ளளக�கு ஆவணப�படுத�தப�பட�ட 
சிறப�புத� ்தளவயிருந�தொல� , ர�ொறன� ்�ொ பிள�ளளப� 
ப�ொம�ிப�பு மொனியம�  ரபறுவதற�கு நீங� கள�  
தகுதியுளடயவ�ொக இருப�பீ��கள� .

உரிமம் தபற்ற மற்றும் உரிமம் தபறாத பிள்ளளப் 
பராமரிப்புக்கு இளடவயயுள்ள வவறுபாடு என்ன? 

பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு நிளலயங� களும�  வீடுகளில�  
நடத�தப�படும�  பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�புக�களும�  
ஒ்�மொதி�ியொனளவயல� ல. அளனத�துப� பிள�ளளப� 
ப�ொம�ிப�பு ளமயங� களும�  அ�சொங� கத�திடமிருந�து 
உ�ிமம�  ரபற்வண� டும�. உ�ிமம�  ரபற�று வீடுகளில�  
பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு வழங� குபவ��கள�  பொதுகொப�பு 
மற�றும�  பணியொள��களின�  தகுதிகளுக�கொன அ�சொங� கத� 
த�ங� களளப� பூ��த�திரசய�ய்வண� டும�. உ�ிமம�  ரபறொமல�  
வீடுகளில�  பிள�ளளப� ப�ொம�ிப�பு வழங� குபவ��கள�  இந�தத� 
த�நிளலகளளப� பூ��த�திரசய�ய்வண� டியதில� ளல.
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