
உஙக்ள் குடுமப்தத் ிறக்ு 
ம ிகப் பொருதத்மான 
வ ிளையாட்டுக் குழுவைக் 
கணட்ுப ிடியுஙக்ள்

பசச் ிளம் குழநத்ைகள் முதல் பளள் ி செலல்ும் 
குழநத்ைகள் வரை பலதரபப்ட்ட வயதுடைய 
குழநத்ைகளுகக்ான சமூக வ ிளையாட்டுக் 
குழுகக்ளை வழஙக்ுக ிறோம.்

NSW முழுவதும் இநத் நூறற்ுகக்ணகக்ான 
வ ிளையாட்டுக் குழுகக்ள் ஒவவ்ொரு வாரமும் 
சநத் ிகக் ினற்ன. எஙக்ள ிடம் குழநத்ைகளுளள் 
குடுமப்ஙக்ள,் தநத்ையர,் பெறற்ோர ின் பெறற்ோர,் 
உளந்ாட்டுக் குடுமப்ஙக்ள,் முதல் முறை 
தாயானவரக்ள,் பல மொழிகளைப் பேசுவோர் 
மறற்ும் பல வ ிஷயஙக்ள ின் ம ீது கவனம் 
செலுதத்ும் குழுகக்ள ும் உளள்ன. மேலும் 
நாஙக்ள,் கூடுதல் தேவைகளுளள் குழநத்ைகளைக் 
கொணட் குடுமப்ஙக்ள ுகக்ு ஆதரவள ிகக்ும் பல 
வகையான வ ிளையாட்டுக் குழுகக்ளையும் 
நணப்ரக்ள் ஆதரவுக் குழுகக்ளையும் 
நடதத்ுக ிறோம.்

NSW முழுவதுமுளள் அனைதத்ு வ ிளையாட்டுக் 
குழுகக்ள ிலும் உஙக்ளுடையதைப் போனற் 
புத ிய குடுமப்ஙக்ள ுகக்ு இடமுளள்து. உஙக்ள் 
சமூகதத் ில் ஒர ு வ ிளையாட்டுக் குழுவைக் 
கணட்ுப ிடிகக், எஙக்ள் இணையதளதத் ில் ஒர ு 
வ ிளையாட்டுக் குழுவைக் கணட்ுப ிடி தேடல் 
கர ுவ ியைப் பயனப்டுதத்ுஙக்ள.் உஙக்ளுகக்ு 
ஏதேனும் கேளவ் ிகள் இர ுநத்ால,் எஙக்ளது 
வ ிளையாட்டுக் குழுவ ின் உதவ ிக் குழுவை 

அழையுஙக்ள.்

ஒரு வ ிளையாட்டுக் குழுவைத் தொடஙக்ுஙக்ள்

உஙக்ளுடைய இர ுபப் ிடதத் ிறக்ு அர ுகே 
வ ிளையாட்டுக் குழு இலல்ையெனற்ால,் அலல்து 
ஒர ு குற ிபப் ிட்ட மொழி, கலாசச்ாரம் அலல்து 
ஆரவ்தத் ில் ஈடுபாடுளள்வராக இர ுநத்ால,் ந ீஙக்ள் 
ஒர ு வ ிளையாட்டுக் குழுவைத் தொடஙக் 
வ ிர ுமப்லாம.் மேலும் தகவலக்ளுகக்ு, எஙக்ள் 
இணையதளதத்ைப் பாரவ்ைய ிடுஙக்ள் அலல்து 
எஙக்ள் 1800 எணண்ை அழையுஙக்ள.்

PLAYGROUP NSW 
உறுபப் ினரஉ்ர ிமை 

குடுமப்ஙக்ள் இரணட்ு வ ிளையாட்டுக் குழு 
அமரவ் ுகள ில் கலநத்ு கொளள்லாம,் அதன் ப ினன்ர ் 
உஙக்ள் உளள்ூர ் வ ிளையாட்டுக் குழுவ ில் 
தொடரந்த்ு பஙக்ேறக் Playgroup NSW உறுபப் ினராக 
வேணட்ும.்

குடுமப் உறுபப் ினரஉ்ர ிமைய ில் ஐநத்ு குழநத்ைகள் 
வரைய ிலும,் அவரக்ள ுடைய பெறற்ோரும் 

குழநத்ைகளைப் பராமர ிபப்வரக்ள ும் அடஙக்ுவாரக்ள.்

உறுபப் ினரஉ்ர ிமைய ில:்

•  NSW முழுவதும் 1,000 -கக்ும் மேறப்ட்ட 
வாராநத் ிர வ ிளையாட்டுக் குழு அமரவ் ுகளுகக்ு 
கட்டுபப்ாடுகளறற் அணுகல.்

•  Playgroup NSW சாரந்த் வ ிளையாட்டுக் குழுகக்ள் 
மறற்ும் ந ிகழவ் ுகள ில் கலநத்ு கொளள் ுமப்ோது 
உஙக்ள் குடுமப் உறுபப் ினரக்ள் அனைவருகக்ும் 
ப ிரதய்ேகமாக வடிவமைகக்பப்ட்ட முழுமையான 
வ ிளையாட்டுக் குழு காபப் ீட்டுக் காபப் ுறுத ி

Playgroup NSW உறுபப் ினராவது ம ிகச் ச ுலபம:்

•  எஙக்ள் playgroupnsw.org.au இணையதளதத் ில் ““Join Now” 
ஐகானை க ிள ிக் செயத்ால் போதும்

உஙக்ளது $39 வர ுடாநத் ிர உறுபப் ினரஉ்ர ிமைக் 
கட்டணம,் Playgroup NSW -கக்ு நேரடியாகச் 
செலுதத்பப்டும.் ஹெலத்் கேர ் காரட்ு (Health Care 
Card) உர ிமையாளரக்ள ுகக்ு $20 -கக்ு தளள் ுபடிக் 
கட்டணதத் ில் உறுபப் ினரஉ்ர ிமை (Concession 
Membership) க ிடைகக்ும.் கைவ ினைச் செயலப்ாடுகள,் 
பொமம்ைகள் மறற்ும் இர ுபப் ிட வாடகைகக்ாக 
உஙக்ளுடைய உளள்ூர ் வ ிளையாட்டுக் குழு  
கூடுதலாக ச ிற ிதளவு வாராநத் ிர அமரவ் ுக் 

கட்டணம் வசூல ிகக்லாம.்
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வ ிளையாட்ட
ுக்  

குழுவைப ்பற
ற் ி 

தெர ிந்துகொளள்ுஙக்ள!்

TAMIL

இனற்ே  

இணையுஙக்ள!்
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A PO Box 181, Granville NSW 2142

playgroupnsw.org.au



வ ிளையாட்டுக் குழு 
எனற்ால் எனன்?

வ ிளையாட்டுக் குழு எனப்து குழநத்ைகள் 
மறற்ும் குடுமப்ஙக்ள ுகக்ான முதல் மறற்ும் ம ிக 
முகக் ியமான சமூகக் குழுகக்ள ில் ஒனற்ு.

வ ிளையாட்டுக் குழு எனப்து,  பெறற்ோரும,் 
குழநத்ைகளைப் பராமர ிபப்வரக்ள ும் பளள் ி 
செலல்ும் வயதுடைய குழநத்ைகளும் 
ஒனற்ாக இணைநத்ு, கலநத்ு பழகுவதறக்ும,் 
வ ிளையாடுவதறக்ும,் கறப்தறக்ு ஒனற்ு 
கூடுவதறக்ும் பொருதத்மான தளரவ்ான 
கட்டமைபப் ுளள், முறைசாரா கூட்டமைபப் ு.

வ ிளையாட்டுக் குழுகக்ள,் வாரம் ஒர ுமுறை 
இரணட்ு மண ி நேரதத் ிறக்ு பொதுவாக காலை 
நேரஙக்ள ில் பலதரபப்ட்ட சமுதாயக் கூடஙக்ள ில் 
நடதத்பப்டும.் இத ில் கைவ ினைச் செயலப்ாடுகள,் 
உட்ப ுற, வெள ிபப் ுற வ ிளையாட்டுகள,் இசை 

மறற்ும் காலைநேரத் தேந ீர ் போனற்வை இர ுகக்ும.்

வ ிளையாட்டு குழு உஙக்ள் 
குழநத்ைகக்ு எவவ்ாறு 
உதவ ி செயக் ிறது

•  படைபப் ுதத் ிறன,் வ ிளையாட்டு மூலம் 
முறைசாராக் கறற்ல் ஆக ியவறற்ுகக்ான 
வாயப்ப் ினை வழஙக்ுக ிறது

•  ப ுத ிய வ ிஷயஙக்ளை உர ுவாகக்வும,் 
கணட்ுப ிடிகக்வும,் அதறக்ான காரணதத்ை 
ஆராயவும் மறற்ும் ப ிழை த ீரக்க் ும் 
வாயப்ப் ினையும் அள ிகக் ிறது

•  பெர ியவரக்ள ும் குழநத்ைகளும் சேரந்த்ு 
வ ிளையாடி, நேரதத்ையும் அனுபவஙக்ளையும் 
பக ிரந்த்ு கொளள் ுமப்ோது அவரக்ள ுகக் ிடையே 
ப ிணைபப் ு உர ுவாக ிறது

•  குழநத்ைகள் தஙக்ளது நணப்ரக்ள ுடன் 
உரையாடுதல,் ச ிகக்லக்ளைத் த ீரத்த்ல,் முறை 
வைதத்ு வ ிளையாடுதல,் பக ிரந்த்ு கொளள் ுதல,் 
நணப்ரக்ளை உர ுவாகக் ிக் கொளள் ுதல் போனற் 
சமூகப் பணப்ுகளைக் கறற்ுக் கொளள் 
உதவுக ிறது

•  ப ுத ிய த ீரவ் ுகளை ஏறற்ுக் கொளள் ுதல,் 
மன அழுதத்தத்ை ந ிரவ்க ிதத்ல் மறற்ும் 
மாறற்தத் ிறக்ேறப் மாற ிக் கொளள் ுதல் 
போனற்வறற்ுகக்ு அவரக்ளை தயார ் செயவ்தறக்ான 

மனஉறுத ியை உர ுவாகக்ுக ிறது

குடுமப்ஙக்ளுகக்ு 
வ ிளையாட்டுகக்ுழு 
எவவ்ாறு உதவ ி 
செயக் ிறது

வ ிளையாட்டுக் குழு, அதே போனற் 
சூழந் ிலைய ிலுளள் ப ிற மன ிதரக்ளைச் சநத் ிகக்ும் 
அறப் ுதமான வாயப்ப் ினை வழஙக்ுக ிறது. 
அது ந ீஙக்ள் ப ுத ிய நணப்ரக்ளைப் பெறவும,் 
ஒர ுவர ுகக்ொர ுவர ் கறற்ுக் கொளள்வும,் 
உஙக்ளுகக்ும் உஙக்ள் குடுமப்தத் ிறக்ும் ஆதரவான 
ஓர் உளள்ூர ் நட்ப ுவளையதத்ை வளரக்க்வும் 

வாயப்ப்ள ிகக் ிறது.

வ ிளையாட்டுகக்ுழு உஙக்ளுகக்ும் உஙக்ள் 

குடுமப்தத் ிறக்ும் இவறற்ை அள ிகக் ிறது:

•  பெறற்ோரும,் குழநத்ைகளைப் 
பராமர ிபப்வரக்ள ும் ஒர ுவர ுகக்ொர ுவர ் 
கர ுதத்ுகக்ளையும,் குழநத்ை வளரப்ப் ு 
அனுபவஙக்ளையும,் கவலைகளையும,் 
தகவலக்ளையும் பக ிரந்த்ு கொளள் ஓர ் இடம.்

•  குழநத்ைகள் வளரந்த்ு, பளள் ிகள ுகக்ுச் 
செலல்ும் பர ுவதத் ில் குடுமப்ஙக்ள் நணீட்-கால 
உறவுகளை வளரத்த்ுக் கொளள் ும் இடம.்

•  அனைவரும் ஒனற்ு சேரந்த்ு மக ிழவ்தறக்ு 

குறைநத் கட்டணதத் ில் தொடரச்ச் ியான வாயப்ப் ு

எனது குழநத்ைகள ்நட்பு,  

ப ிறரைச ்சாரந்த் ிர ுதத்ல ்மறற்ும் 

மறற்வரக்ளுடன ்வ ிளையாடுவதில் 

உளள் மக ிழச்ச் ி ஆகியவறற்ைப்  

பறற் ி கறற்ுக ்கொளள்  

வ ிளையாட்டுக ்குழு உதவ ியது.

வ ிளையாட்டுக ்குழு 

மக ிழச்ச் ியானது, சமூகதத்ுடன ்

இணைவதறக்ு ாயப்ப்ள ிகக் ிறது,  

எஙக்ளுடைய வாராநத் ிர 

செயலப்ாட்டின ்ஒரு  

பகுத ி.

வ ிளையாட்டுக ்குழு ஒரு 
சமூகமாகவும,் எனகக்ும ்எனது 
பெறற்ோருகக்ும ்ஆதரவள ிகக்ும் 
குழுவாகவும ்மாற ிவ ிட்டது.


