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CANADA 
 வாக்குகள் 

2015 மத்திய அரசுத் ததர்தல் செய்திஅறிக்கக: 
பிள்கைப் பராமாிப்பு 

மாகாணாதீியான ஒழுங்குமுகறப்படுத்தப்பட்ட பிள்கைப் பராமாிப்பு இடவெதி 

கிகடத்த 0-12 வயதுப் பிள்கைகைின் நூற்றுவீதம் —2012 

 

பிரச்ெிகன 

பிள்கை ஒருவகர வைர்ப்பதற்கான செலவுகைால் குடும்பத்தவர்கள் ெிரமப்படுவது, ”பிள்கை ஒருவகர வைர்ப்பதற்கு முழுக் 

கிராமும் ததகவயாகவுள்ைது”, என்ற பகைய வாெகத்கத முன்சனாருதபாதும் இல்லாதைவுக்கு மிகவும் ொியானதாக்குகின்றது. 

அதனகமான வீடுகைில், வெிப்பிடச் செலவுக்கு, அடுத்த, இரண்டாவது சபாிய செலவாக பிள்கைப் பராமாிப்புச் செலவு 

இருக்கின்றது. கனடாவில் பிள்கைப் பராமாிப்பு மாதாந்தக் கட்டண இகட (median), ககக்குைந்கதகளுக்கு $761 ஆகவும், 

ெிறிய பிள்கைகளுக்கு (toddlers) $701 ஆகவும், பாடொகலக்குப் தபாக முன்பான நிகலயிலுள்ை (preschool-வயது) 

பிள்கைகளுக்கு $674 ஆகவும் உள்ைது. 

 

நிகலகம 

அதிகப்படியான செலவு என்பதற்கு தமலாக, வருமானம் எதுவாக இருந்தாலும், பிள்கைப் பராமாிப்கபப் சபற்றுக்சகாள்வது ெிரமமானதாக இருக்கக்கூடும். 0-5 வயதுப் 

பிள்கைகளுக்கான பிள்கைப் பராமாிப்பு இடவெதியில் கால் பங்கக விடக் குகறவான இடங்களும், 0-12 வயதுப் பிள்கைகளுக்கான பிள்கைப் பராமாிப்பு இடவெதியில் 

ஐந்தில் ஒரு பங்குக்கு ெற்று அதிகமான இடங்களுதம கனடாவின் ஒழுங்குவிதிமுகறக்குட்டப்பட்ட இடங்கைாக உள்ைன. 

ததகவ இருந்ததபாதும், ததெிய பிள்கைப் பராமாிப்புத் திட்டம் எதுவும் கனடாவில் இல்கல. Universal Child Care Benefit (UCCB) எனப்படும் பண ஆதாயத்கத மத்திய 

அரசு சபற்தறார்களுக்கு வைங்குகின்றது. இந்த வருடத்தின் திட்டமிடப்பட்ட UCCB அதிகாிப்கபச் தெர்த்தாலும்கூட, 6 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட ஒவ்சவாரு பிள்கைக்கும் 

வருடசமான்றுக்கு $1,920ஐ மட்டுதம சபற்தறார்களுக்குக் கிகடக்கும்.  இது, பிள்கைப் பராமாிப்புச் செலவின் நான்கில் ஒரு பகுதிக்குக் கூட ஈடாக மாட்டாது. 

ததகவக்தகற்ற தபாதுமான ஒழுங்குமுகறப்படுத்தப்பட்ட பிள்கைப்பராமாிப்பு இடவெதி எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்பகத உறுதிசெய்வதற்கு பண ஆதாயம்கூட 

எதுவும் செய்ய மாட்டாது. 

கட்டுபடியாகக்கூடிய பிள்கைப்பராமாிப்புக்குக் காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ை பத்தாயிரக்கணக்கான பிள்கைககையும், தங்களுகடய ெமூகத்தில் மிகவும் தரமான 

பிள்கைப்பராமாிப்கபப் சபற்றுக்சகாள்வதற்குச் ெிரமப்படும் குடும்பத்தவர்ககையும் பார்க்கும்தபாது, ததெிய பிள்கைப் பராமாிப்பு அகமப்பு ஒன்றின் ததகவ 

சதைிவாகவுள்ைது. நிகலயான, பாதுகாப்பான, கட்டுபடியாகக்கூடிய, தரமான பிள்கைப் பராமாிப்கபப் சபற்தறார் அணுகலாம் என்பகத உறுதிப்படுத்துவது 

குடும்பத்தவருக்கு ஆதரவைிப்பதுடன் பிற்கால சவற்றிக்குப் பிள்கைககைத் தயார்செய்கின்றது. மிகத் தரமான ஒழுங்குமுகறப்படுத்தப்பட்ட பிள்கைப்பராமாிப்பு, 

அகனத்துக் கதனடியருக்கும் உதவிசெய்யும். 

தகள்விகள் 

1. பிள்கைப் பராமாிப்புக்கான அதிகாித்த செலகவவும் மானியப்படுத்தப்பட்ட 

இடவெதிக் குகறகவயும் உங்களுகடய கட்ெி எப்படிச் ெமாைிக்கும்? 

2. அகனவராலும் அணுக்க்கூடியசதாரு, ததெியாீதியான ஆரம்பக் கற்கக 

மற்றும் பிள்கைப்பராமாிப்பு அகமப்சபான்கற உங்களுகடய கட்ெி 

அறிமுகப்படுத்துமா? 

ஆதாரவைங்கள்: 

இந்தத் சதாடர் பற்றிய தமலதிக தகவல்கள் மற்றும் கூடுதலான தரவுத்திரட்டுத் 

தாள்களுக்கு: http://spno.ca/canada-votes-2015  

 

2015 மத்திய அரெின் ததர்தல் செய்திஅறிக்கக: 
: 

பிள்கைப் பராமாிப்பு 
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