
ஜூன் 7ம் திகதி அன்று

அந்த வாக்குசச்ீட்டில் உயர ்பாடசாலலக்குப் பின்பான கல்வி உள்ளது

உங்களுக்குத் ததரிந்திருக்க வவண்டியது இதுதான்

டிப்வளாமா 
பாடதநறிகள்

இளங்கலலப் பட்டப் 
பாடதநறிகள்

கட்டணங்கள்

மாணவர ்கடன்

முன்கூட்டிவய கட்டணம்தசலுத்தமுடியாத 
குலைந்த வருமானமுள்ள குடும்பத்தவரக்லளயும் 
மாணவரக்லளயும் உயர் கட்டணங்கள் நியாயமை்ை 
வலகயில் பாதிக்கின்ைன. குறைந்த வருமானமுள்ள 
குடும்பங்களில் இருகக்ும் அனனகமான மாணவரக்ள், 
மாணவரக்ளுக்கான கடன்களில் தங்கியிருப்பதை்கான 
வாய்ப்புக்கள் அதிகமாகும்.  ஒரு கல்வி ஆண்டுகக்ுரிய 
ஒன்ராறினயாக் கல்லூரிப்  பாடநநறிகளுக்கான சராசரிக ்
கல்விச ்நசலவுகள் பின்வருமாறு உள்ளன:

மாணவர-்கடனால் உருவான கடன் 
ஒன்ராறிவயாவில், படிப்லப நிலைவுதசய்யும் 
மாணவர் ஒருவருக்குக் கிட்டத்தட்ட சராசரியாக 
$22,785 ஆகும்.
கடன்கறளக் நகாண்ட குறைந்த வருமானம் 
நபறும் மாணவரக்ள், முன்கூட்டினய கட்டணம் 
நசலுத்தக்கூடிய மை்றைய மாணவரக்றளவிட 
அதிகமான நதாறகறயத் திருப்பிச ்நசலுத்த 
னவண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர.்  
கடன்களுக்கான வட்டி, அனனகமாக வாங்கிய 
கடனின் அளவிலும் பாரக்்க இரண்டு முதல் 

மூன்று மடங்கு அதிகமாகும். மாணவர ்கடனால் உருவான கடன்கறளச ்நசலுத்துவதை்கான சுறம 
ஒரு நபரின், னசமித்தல், முதலீடு நசய்தல், ஓய்வூதியத் திட்டமிடல், குடும்பநமான்றை ஆரம்பித்தல் 
அல்லது வீநடான்றை வாங்குதல் னபான்ை திைன்கறளக் கட்டுப்படுத்துகிைது. கட்டுபடியாகக்கூடிய உயர ்
பாடசாறலகக்ுப் பின்பான கல்விறய அணுகுவதை்கு ஒன்ராறினயா அரசாங்கத்தின் உதவி ஒன்ராறினயா 
மாணவரக்ளுகக்ுத் னதறவயாகவுள்ளது. 

கல்விக்கான கட்டணம் மை்றும் கடன் அதிகரிப்பு, மாணவரக்ள் பல்கலலக்கழகம் 
அல்லது கல்லூரிக்குச ்தசல்வதை்கான பாரிய தலடயாக இருக்கக்கூடும்.

பட்டச ்சான்றிதழ் 
பாடதநறிகள்

$22,785

$2,400 $3,600 $6,100

கடன்



உயர ்பாடசாலலக்குப் பின்பான கல்வி 
கட்டுபடியாகக்கூடியதாக இருப்பது ஏன் 
முக்கியமாகும்?

எங்களுறடய சமூகங்களின் சமூக மை்றும் 
நபாருளாதார வளரச்ச்ியில் பங்குநபறுவதை்கான 
அறிறவயும் அனுபவதற்தயும் அறனவரும் 
நபறுவதை்கு கல்லூரி அல்லது பல்கறலக்கழகக ்
கல்வி உதவிநசய்கிைது. அதிகரித்துவரும் 
கல்விச ்நசலவுகள், குறைந்த வருமானமுள்ள 
மக்கள் அவரக்ளுறடய  பட்டப்படிப்றபப் 
பூரத்்திநசய்வதை்காகப் பாரிய அளவில் 
கடன்களுகக்ுள் அமிழ்கிைாரக்ள் அல்லது 
கல்லூரிகன்கா அல்லது பல்கறலக்கழகத்துகன்கா 
நசல்லாமலிருப்பறதத் நதரிவுநசய்கிைாரக்ள் எனப் 
நபாருள்படுகிைது. இந்தக் கட்டுபடியாகாத உயர ்
பாடசாறலகக்ுப் பின்பான கல்வி, எங்களுறடய 
சமூகங்களுகக்ுள் சமத்துவமின்றமறயத ்
நதாடரந்்து னபணுகிைது. உதாரணமாக, 
ஆதிவாசிகள், நபண்கள், அண்றமயில் 
குடிநபயரந்்தவரக்ள், மை்றும் சிறுபான்றம 
மக்களுகக்ு, அவரக்ள் என்னதான் கல்விரீதியான 
இலகக்ுகறளப் நபை்றிருந்தாலும், பட்டப்படிப்பின் 

50,000

=
தடாலருக்குக் குலைவான வருமானமுள்ள 

தபை்வைாரக்ளின் மாணவரக்ள் கல்லூரி அல்லது பல்கலலக்கழகத்துக்கான 
சராசரி கல்விச ்தசலலவ ஈடுதசய்யத் 

வதலவயான உதவித்ததாலக

தை்வபாது, இது தசய்துமுடிக்கப்பட்டுள்ளது

210,000த்துக்கும் அதிகமான மாணவரக்ளுக்குக் கல்விக் கட்டணத்லத இல்லாமல் நசய்வறதப் 
பரிந்துறரகக்ும் புதியநதாரு ஒன்ராறினயா மாணவர ்உதவித் திட்டத்துக்கான [OSAP], விண்ணப்பங்கறள 
ஒன்ராறினயா அரசாங்கம் தை்னபாது ஏை்றுகந்காள்கிைது. கல்லூரி அல்லது பல்கறலக்கழகத்துக்கான 
சராசரிக் கல்விச ்நசலறவ ஈடுநசய்யத் னதறவயான உதவிதந்தாறகறயப் நபறுவதை்கு $50,000 அல்லது 
அதை்குக் குறைவான வருமானமுள்ள நபை்னைாரின் மாணவரக்ள் தகுதியானவரக்ளாக இருப்பாரக்ள். 
இந்தப் புதிய OSAP ம் மாணவரக்ளுகக்ு உதவிதந்தாறகறய வழங்கும்.  

இலவசம்

பின்னர ்கடன்கறளத் திருப்பிச ்நசலுத்துவதை்கு 
நீண்டகாலம் எடுக்கின்ைது. 

குலைந்த வருமானமுள்ள மாணவரக்ளுக்கு, 
புதிய OSAPஇன் கீழ் உயர ்பாடசாலலக்குப் 
பின்பான கல்வி  “இலவசமா’’?  

குறைந்த வருமானம் நபறும் மாணவரக்ளின் 
அனனகமான கல்லூரி மை்றும் பல்கறலக்கழக 
இளங்கறல பாடநநறிகளுக்கான கல்விச ்நசலவு 
முழுவறதயும் புதிய OSAP திட்டம் ஈடுநசய்கிைது.
பாடப்புத்தகங்கள், கட்டணங்கள் மை்றும் 
வாழ்கற்க நசலவுகளுக்கான னமலதிக 
நசலவுகறள ஈடுநசய்வதை்காக குறைந்த 
வட்டியில் கடன்கறளயும் வழங்குகிைது. 
இருப்பினும், ஒவ்நவாரு வருடமும் வாழ்கற்கச ்
நசலவுகறள ஈடுநசய்வதை்கு அந்தச ்சராசரி 
மாணவர ்$3,000 பங்களிக்க னவண்டுநமன 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது.

சில நிபுணத்துவ மை்றும் பட்டப்படிப்புகக்ுப் 
பின்பான திட்டங்களின் முழுச ்நசலறவயும் இந்த 
OSAP திட்டம் ஈடுநசய்யமாட்டாது.

ஜூன் 7ம் திகதி அன்று

ஒன்ராறினயா மாகாணதத்ின் இந்தத ்னதரத்லில் உயர ்
பாடசாறலகக்ுப் பின்பான சிைந்த கல்விகக்ு வாகக்ளியுங்கள்

அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்விகள்
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அந்த வாக்குசச்ீட்டில் எலவ உள்ளன என்பது பை்றி வமலும் அறிவதை்கு, 
APATHYISBORING.COM ஐப் பாரல்வயிடுங்கள்

உங்களுலடய வவட்பாளரிடம் 
வகட்கவவண்டிய வகள்விகள்

+ கல்லூரி அல்லது பல்கறலக்கழகப் பட்டதற்தப் 
நபை முயை்சிப்பதால் மாணவரக்ள் கடனுகக்ுள் 
நசல்வறதத் தவிரப்்பதை்கு உங்களுறடய கட்சி 
எப்படி உதவிநசய்யும்?  

+ மாணவரக்ளின் கடன்கறளக் குறைப்பதை்கு 
உங்களுறடய கட்சி எப்னபாது நடவடிகற்க 
எடுகக்ும்?

+ அறனவருகக்ும் கட்டுபடியாகக்கூடியதாக 
கல்லூரி மை்றும் பல்கறலக்கழகக் கல்விக ்
கட்டணங்கறள மாை்றுவதை்கு உங்களுறடய 
கட்சியிடம் என்ன உத்திகள் உள்ளன?

வமலதிக ஆதாரவளங்கள்

Canadian Centre for Policy Alternatives (நகாள்றக 
மாை்றீடுகளுக்கான கனனடிய றமயம்: www.
policyalternatives.ca

Canadian Federation of Students Ontario (ஒன்ராறினயா 
மாணவரக்ளுக்கான கனனடியக் கூட்டறமப்பு): 
www.cfsontario.ca 


