
Australian Early Development Census (AEDC)
Frequently asked questions for families

‘ஆரம்பகாலக் குழந்தைப்பருவ வளர்ச்சி குறிததை ஆஸதைதிரரலியக் 
கணக்்கடுபபு’
அடிக்கடி ரகடகப்படும ரகளவிகள - குடும்பததைதினரகளுக்கான்வ 

‘ஆரம்பகாலக் குழந்தைப்பருவ வளர்ச்சி குறிததை 
ஆஸதைதிரரலியக் கணக்்கடுபபு’ (Australian Early 
Development Census (AEDC)) என்பது யாது?

AEDC என்பது, ்பாடசாலைக் கல்விலைத் து்ங்கும் நேரத்்வில 
ஆஸ்விநரலிைா்விலுள்ள குழநல்கள எவ்ாறு ்்ளர்சசவிைலடநதுள்ளனர 
என்பல்க் காண்பவிக்கும் ப்பாதுசன அடிப்பலடைவிைான ஒரு அ்ளவீடு ஆகும். 
்மது ்குப்பவில ்படிக்கும் ஒவப்ாரு குழநல்க்குபமன ஆய்வு முலைலம 
ஒனலை ஆசவிாவிைரகள பூரத்்வி பசய்்ாரகள. இந் முலைலமைானது, 
‘ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவி அ்ளவீட்டு ்வினாத்ப்ாகுபபு’ (Early 
Development Instrument (Instrument)) எனும் ஆ்ணத்்வின ஆஸ்விநரலிைப 
்ப்விபபுரு ஆகும். ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவிைவில அடங்கவியுள்ள 
ஐநது முக்கவிைமான ்பகு்விகல்ள இந் Instrument (்வினாத்ப்ாகுபபு ஆ்ணம்) 
அ்ளவீடு பசய்யும்.  

 ∙ உடலாரீ்விைான ஆநராக்கவிைம் மற்றும் ேல்ாழ்வு

 ∙ சமூகத் ்விைனகள 

 ∙ உணரவூபூர் மு்விர்சசவி

 ∙  பமாழவி மற்றும் அைவிநதுணர ்விைனகள (்பாடசாலை 
அடிப்பலடைவிைானது)

 ∙ ப்ாடர்பாடல ்விைனகள மற்றும் ப்பாது அைவிவு.

்ைது்ந் ்பவிைகு ஒரு்ர ப்பற்ைவிருக்கும் உடலேைம், கல்விைைவிவு 
மற்றும் சமூகாரீ்விைான ்விைனகள ஆகவிைன எப்படி இருக்கும் என்பல் 
முனகூட்டிநை காண்பவிக்கும் அைவிகுைவிகந்ளாடு இந்ப ்பகு்விகள பேருக்கமான 
ப்ாடரபுலடைன்ாகும்.  

AEDC -கணக்பகடுப்பானது ஆஸ்விநரலிைா்வில ஆரம்்பகாை குழநல்ப்பரு் 
்்ளர்சசவிலை அ்ள்விடு்ற்கான ‘ந்சவிை குழநல்-்்ளர்சசவி அ்ளவீட்டு-
முலை’ைாகும் எனறு ஆஸ்விநரலிை அரசாங்கம் ஆ்ரவுக்-கருத்து 
ப்்ளவிைவிட்டுள்ளது. 

AEDC-்ய நடததுவது யாரு்டய ்்பாறுபபு? 

ஆஸ்விநரலிை அரசாங்கமும், மாேவிை மற்றும் எலலைப்பகு்வி அரசாங்கங்களும் 
்பலந்று்பட்ட அலமபபுகளுடன இலண்ாக்ச பசைைாற்ைவி AEDC 
கணக்பகடுபபுத்  ்விட்டத்்விலன ்ழங்குகவினைன. பமல்பரன ேகாவில 
உள்ள ‘சமூக ஆராய்்சசவி லமைம்’ (Social Research Centre) AEDC-ைவினது 
்ரவுகல்ளத் ்விரட்டி அ்ற்லை ேவிர்கவிக்கும்.    

AEDC தைரவுகள ஏன தைதிரடடப்படுகதினறன?

்பாடசாலைகள, சமூகங்கள மற்றும் அரசாங்கங்களுக்குத் ந்ல்ப்படும் 
்க்லகல்ள AEDC கணக்பகடுபபு அ்ளவிக்கவிைது என்பந் இ்ன 
ப்பறும்விைாகும். ஆஸ்விநரலிைா்விலுள்ள குழநல்க்ளவின எ்விரகாைம் மற்றும் 
ப்பாதுேைத்்விலன ்டி்லமக்கக் குழநல்களுக்கும், குடும்்பங்களுக்கும் 
ந்ல்ப்படும் நசல்கள, மூை்்ளங்கள மற்றும் ஆ்ரவு்்விகல்ள 
அலடைா்ளம் காண இந்த் ்க்லகள உ்வும்.  

குழநல்களுக்கு அ்ரகளுலடை ்ாழ்க்லகைவில கவிலடக்கும் ்ாய்பபுக்கல்ள  
அ்பவி்விருத்்வி பசய்யும் ்லகைவில உளளூரப்பகு்வி சூழலகல்ள எவ்ாறு 
மாற்ைவிைலமக்கைாம் என்பல் ்வி்ளங்கவிக்பகாள்ள சமூகங்க்ளவில குழநல்க்ளது 
்்ளர்சசவிைவில ஏற்்படும் மாற்ைங்கல்ளக் கணகாணவிப்ப்ற்காகவும் AEDC 
கணக்பகடுபபு ்பைன்படுத்்ப்படைாம். 

AEDC-யின தைரவுகள எவவாறு 
ர்காிக்கப்படுகதினறன? 

்பாதுகாப்பானப்ாரு ்ரவு நசமவிபபு முலைலைப ்பைன்படுத்்வி, ்மது 
முழு-நேரப ்பாடசாலைக் கல்விைவின மு்ைாம் ஆணடில ்பைவிலும் 
குழநல்களுக்கான ‘ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவி அ்ளவீட்டு 
ஆ்ணம்’ (Early Development Instrument (Instrument))-இன 
ஆஸ்விநரலிைப ்ப்விபபுரு ஒனைவிலன ஆசவிாவிைரகள பூரத்்வி பசய்்ாரகள 
(இது ஒரு ்வினாத்ப்ாகுப்பவிலனப ந்பானை்ாக இருக்கும்). ்மது ்குப்பவில 
்படிக்கும் குழநல்கல்ள அ்்ானவித்து அைவிநதுபகாணடுள்ள ்விடைங்க்ளவின 
அடிப்பலடைவில இந் Instrument (்வினாத்ப்ாகுபபு) ஆசவிாவிைரக்ளால 
பூரத்்வி பசய்ைப்படும். ஆசவிாவிைரகள இல்ப பூரத்்வி பசய்யும் ந்ல்ளைவில 
குழநல்கள சமூகமாக ந்ணடிை அ்சவிைமவிலலை. ஆசவிாவிைரகள இ்லனப 
பூரணப்படுத்தும் நேரத்்விற்கான  ஆளமாற்று உ்்விக்காக ்பாடசாலைகளுக்கு 
ேவி்வியு்்வி அ்ளவிக்கப்படும் – ஒவப்ாரு மாண்-மாண்வியுலடை Instrument 
(்வினாத்ப்ாகுபபு)-ஐயும் பூரத்்வி பசய்ை ஆசவிாவிைரகளுக்கு ஏைத்்ாழ 20 
ேவிமவிடங்கள ஆகும்.   

‘நடாாவிஸ ேரீாவிலணத் ்ரீ்கக் குழநல் ஒனைவின Instrument 
(்வினாத்ப்ாகுபபு)-ஐ ஆசவிாவிைர பூரத்்வி பசய்யும்ந்பாது, இைலுமான 
்ருணங்க்ளவில, ‘நடாாவிஸ ேரீாவிலணத் ்ரீ்க கைாசார ஆநைாசகர’ ஒரு்ருடன 
அ்ர கைந்ாநைாசவிக்குமாறு ்பாவிநதுலரக்கப்படுகவிைது. ‘நடாாவிஸ 
ேரீாவிலணத் ்ரீ்கக் குழநல்க்ளவின கற்ைல மற்றும் ேடத்ல்முலைகல்ளப 
்பற்ைவி ‘நடாாவிஸ ேரீாவிலணத் ்ரீ்க கைாசார ஆநைாசகர’களுக்கு இருக்கும் 
கைாசார அைவிவு மற்றும் பசாந்ப புாவி்ல காரணமாக, ஆசவிாவிைரகள இந் 
்வினாத்ப்ாகுப்பவிலனப பூரத்்வி பசய்யும்ந்பாது அ்ரக்ளால ஆசவிாவிைரகளுக்கு 
உ்் இைலும். 

எனனு்டய குழந்தைக்கான AEDC-்ய 
எனனு்டய குழந்தையின ஆ்சிாியர பூரததைதி ்்யய 
ரவண்டியிருக்குமா? 

AEDC கணக்பகடுபபு என்பது, ந்சவிை அ்ள்வில பூரத்்வி பசய்ைப்படும் ஒரு 
முக்கவிைமான ‘ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவி’ குைவித்் கணக்பகடுபபு 
ஆகும். 2018-ஆம் அணடில ்பாடசாலைக் கல்விைவின மு்ல ஆணடில ்படிக்கும் 
ஏைத்்ாழ 309,000 குழநல்கல்ளப ்பற்ைவிை ்க்லகள ்விரட்டப்பட்டன. 
இந்க் கணக்பகடுபபு பூரத்்விைானதும், குழநல்களுக்குத் ந்ல்ப்படும் 
நசல்கள,  மூை்்ளங்கள மற்றும் ஆ்ரவு்்விகல்ள இனனும் பசைலூக்கமான 
முலைைவில ஒதுக்கு்்ற்காக, சமூகத்்வினர, ப்பற்நைாரகள, ்பாடசாலைகள 
மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு AEDC-ைானது இத் ்க்லகல்ள அ்ளவிக்கும்.    

குழநல்கள பசழவிப்பாய் ்்ளர இைலும் ்லகைவில ்பாதுகாபபும் ்பராமாவிபபும் 
மவிக்க கற்ைல சூழல ஒனறு அ்ரகளுக்கு அ்ளவிக்கப்படு்ல் உறு்விபசய்யும் 
நோக்கத்்வில ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப ்பரு்த் ்விட்டங்களும் பகாளலககளும் 
்டி்லமக்கப்படவும் பசைல்படுத்்ப்படவும் AEDC கணக்பகடுபபு 
முடிவுகள உ்வுகவினைன. குழநல்களுலடை ்ாழ்க்லகைவின ஆரம்்பகாை 
ஆணடுக்ளவில அ்ரகளுக்கு உ்வும் ப்பாருட்டு மூை்்ளங்க்ளவில மு்லீடு 
பசய்்்ானது குழநல்களுக்கும், சமூகத்்வினருக்கும் ேரீணடகாைப 
்பைனகல்ள அ்ளவிக்கும். AEDC -ைவில ்பங்கு்பற்று்து சுை்விருப்பாகும், 
இது ஒரு நசா்லன அலை, மற்றும் இது பூரத்்விபசய்ைப்படும் ந்ல்ளைவில 
குழநல் சமூகம்ளவிக்க ந்ணடிை ந்ல்ைவிலலை. ்மது அ்்ானவிபபுகல்ள 
அடிப்பலடைாகக் பகாணடு ஆசவிாவிைரகள இந் Instrument (்வினாத்ப்ாகுபபு)-
ஐப பூரத்்வி பசய்்ர, அத்துடன குழநல்கள, ஆசவிாவிைரகள மற்றும் 
்பாடசாலைக்ளவின அந்ரங்கத்்னலம ்பாதுகாக்கப்படும் ்லகைவில முடிவுகள 
ஒனறு்படுத்்ப்படும். ்ரவுக்ளவிநைா, அைவிக்லகக்ளவிநைா உங்கள குழநல் 
்னவிப்பட்ட முலைைவில அலடைா்ளப்படுத்்ப்படாது.   
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ஒவப்ாரு AEDC ்ரவுத் ்விரட்டலும் து்ங்கு்்ற்கு முன்பாக, அ்ரகளுலடை 
குழநல்ைவின ்பாடசாலை இ்வில ்பங்கு்பற்ைப ந்பாகவிை்ா எனறு ப்ாவி்விக்கும் 
கடி்ம் ஒனறு ப்பற்நைாரகள/்பராமாவிப்பா்ளரகளுக்குக் பகாடுக்கப்படும். 
்மது குழநல்க்கான AEDC-லை ஆசவிாவிைர பூரத்்விபசய்ை ந்ணடாம் 
எனறு ப்பற்நைாரகள/்பராமாவிப்பா்ளரகள ்விரும்்பவினால அ்ரகள அல்ப 
்பாடசாலைக்குத் ப்ாவி்விக்கைாம். 

தைரவுத-தைளததைதிலிருநது எனனு்டய குழந்தையின 
வினாத்தைாகுபபு முடிவுக்ள எனனால் நகீ்க 
இயலுமா? 

ஆம். AEDC- கணக்பகடுப்பவில உங்கள குழநல்ைவின ்பங்நகற்்பவிலன ேரீங்கள 
எவப்ாரு சமைத்்விலும் மரீ்ளப ப்பறும் ப்ாவி்விலன ேரீங்கள நமற்பகாள்ளைாம். 
உங்களுலடை சம்ம்த்்விலன ேரீங்கள மரீ்ளப ப்பற்ைால, ்ரவுத்-்்ளத்்விலுள்ள 
்விரட்டலிலிருநது உங்கள குழநல்லைப ்பற்ைவிை ்க்லகள ேரீக்கப்படும். 
உங்கள குழநல்ைவின ்பாடசாலையுடன ப்ாடரபுபகாணடு ேரீங்கள இல்்ச 
பசய்ைைாம். எனவினும், ்ரவுகள அைவி்விக்கப்பட்டு்விட்ட ்பவிைகு, ேரீங்கள 
உங்களுலடை சம்ம்த்்விலன மரீ்ளப ப்பறுவீரகந்ளைானால, உங்க்ளது 
குழநல்லைப ்பற்ைவிை ்க்லகல்ள ேரீக்க இைைாது. 

எனனு்டய குழந்தை்யப ்பறறிய தைகவல்கள 
்பாதுகாப்பாக ்வக்கப்படுமா? 

ஆம். ‘கல்வி, ்விைனகள, மற்றும் ந்லை்ாய்பபு ்விலணக்க்ளம்’ 
(Department of Education, Skills and Employment (DESE)) AEDC 
்ரவுக்ளவின காப்பா்ளராக பசைல்படுகவிைது. அத்துடன AEDC ்ரவுக்ளவின 
ேம்்பகத்்னலமலையும்,   ்பாதுகாபல்பயும் உறு்விப்படுத்தும் இருபபு-ல்பபு 
மற்றும் அைவி்விபபு குைவித்் ப்ாழவில-நுட்்பங்கல்ளயும், ்ரவு நசகாவிபபுத் 
ப்ாழவில நுட்்பங்கல்ளயும் இந்த் ்விலணக்க்ளம் ேவிர்கவிக்கவிைது. DESE-
ைவிற்கும் மற்றும் ஒப்பந் அடிப்பலடைவிைான நசல் ்ழங்குேரகளுக்கும் 
இலடநை ஏற்்படுத்்ப்பட்டுள்ள ்பாதுகாபபு ்வி்விமுலைகள, AEDC-ைவின 
்ரவுகல்ள அனும்விைவினைவி அணுகு்ல, அ்ற்ைவின எ்விர்பாரா அழவிவு மற்றும் 
அ்ற்ைவில மாற்ைம் ஏற்்படுத்து்ல ஆகவிை்ற்ைவிலிருநது இந்த் ்ரவுகல்ளப 
்பாதுகாக்கந்ணடிை அ்சவிைத்ல் ந்ணடுகவினைன.

எனனு்டய குழந்தை்யப ்பறறிய தைகவல்களின 
்பாதுகாபபு குறிதது எனக்கு இனனும ரகளவிகள 
இருநதைால், அல்லது மு்றப்பாடு ஒன்ற 
நான ்்யய விரும்பினால் நான யாருடன 
்தைாடரபு்காளவது? 

AEDC ்க்லக்ளவின ்பாதுகாபபு குைவித்் ்விசாாவிபபுகளும், முலைப்பாடுகளும் 
எழுத்து மூைமாக aedc@education.gov.au எனும் மவினனஞசல முக்ாவிைவில 
DESE -ைவிற்கு அனுப்பப்பட ந்ணடும். AEDC கணக்பகடுப்பவின 
முனபனடுபல்பப ்பற்ைவிை ்பை ்லகைான ்க்லகள www.aedc.gov.au எனும் 
AEDC-ைவினரது ்லைத்்ைத்்வில உள்ளன.  

DESE-ைவினரது ்லைத்்ைம் ்பவின்ரும் ்க்லகல்ள உள்ளடக்கவிைவிருக்கும்: 

 ∙ DESE அந்ரங்கத் ்க்ல ்பதுகாபபுக் பகாளலக

 ∙  ‘ஆஸ்விநரலிை அந்ரங்கத் ்க்ல ்பாதுகாபபுக் பகாளலககள’ 
(Australian Privacy Principles (APP))-இற்கு இணக்கமாக DESE 
எவ்ாறு ேடநதுபகாளகவிைது என்பல்ப ்பற்ைவிை ்க்லகள

 ∙  சநந்கவிக்கப்படும் அந்ரங்கத்்னலம மரீைல ஒனலைப ்பற்ைவிை 
முலைப்பாடுகள எவ்ாறு பசய்ைப்படைாம்

 ∙  முலைப்பாடுகல்ள DESE லகைாளும் ்வி்த்ல்ப ்பற்ைவிை சுருக்கம் 
ஒனறு.

இநதை ஆஸதைதிரரலியப ்பதைதிபபுரு Instrument 
(வினாத்தைாகுபபு)-ஐ ஆ்சிாியர பூரததைதி 
்்யயுமர்பாது குழந்தை ்மூகமளிக்க ரவண்டுமா?

இலலை. ்பாதுகாப்பான ்ரவு நசகாவிபபு முலைலம ஒனலைப ்பைன்படுத்்வி 
இந் Instrument -(்வினாத்ப்ாகுபபு)’இன ஆஸ்விநரலிை ்ப்விபபுரு்விலன 
ஆசவிாவிைரகள பூரத்்வி பசய்்ர. ்குப்பவில குழநல்கல்ள அ்்ானவித்து 
அ்ரகல்ளப ்பற்ைவி ஆசவிாவிைரகள அைவிநதுள்ள ்விடைங்க்ளவின அடிப்பலடைவில 
இந்க் நகள்விகள பூரத்்வி பசய்ைப்படும். இது ஒரு நசா்லன அலை, மற்றும் 
நகள்விகல்ள ஆசவிாவிைரகள பூரத்்வி பசய்யும்ந்பாது குழநல்கள உடன 
இருக்கந்ணடிை அ்சவிைம் இலலை.  

ஆ்சிாியரகளு்டய அறிக்்ககள எநதை அளவிறகு 
நம்பககரமான்வ?

ஆசவிாவிைரகளுலடை அைவிக்லககள மவிகவும் ேம்்பககரமானல். ஆசவிாவிைரக்ளது 
ப்ாழவில ாரீ்விைான ்லைலமலையும், குழநல்கல்ளப ்பற்ைவி அ்ரகள 
அைவிநதுள்ள ்விடைங்கல்ளயும் ல்த்துப ்பாரக்கும்ந்பாது குழநல்களுலடை 
்்ளர்சசவிலைப ்பற்ைவிை கருத்துக்கல்ளத் ப்ாவி்விப்ப்ற்கு மவிகவும் ஏற்ை்ரகள 
ஆசவிாவிைரகந்ள என்பல் இது குைவிக்கும்.    

குைவித்் அந் குழநல்கல்ளப ்பற்ைவிை அைவிக்லககல்ள ஏற்்படுத்் ப்வந்று 
ஆசவிாவிைரகல்ளப ்பைன்படுத்தும் முலைைவின ேம்்பகத்்னலமலை கனடா 
ோட்டில நமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள உறு்விப்படுத்்வியுள்ளன.   

இந் –(்வினாத்ப்ாகுபபு) Instrument -ஐ துலலிைமாகப பூரத்்வி பசய்ை 
உ்வு்்ற்காக ஆசவிாவிைரகளுக்கு ்விைா்ாவிைான ்ழவிகாட்டி ஒனறு 
பகாடுக்கப்படும், மற்றும் ஒரு மணவி நேரத்்விற்கான ்பைவிற்சவியும் அ்ரகளுக்கு 
அ்ளவிக்கப்படும்.   

ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவிலைப ்பற்ைவிை புாவி்லைக் பகாணடுள்ள 
அ்வியுைர ்விைன ்ாய்ந் ப்ாழவில-்லலுேரக்ளா்ர ஆசவிாவிைரகள. ஆகந், 
குழநல்க்ளவின ்்ளர்சசவிலைப ்பற்ைவி அ்்ானவிக்க இ்ரகள மவிகவும் 
ஏற்ை்ரக்ளா்ர. 

்்பறரறாரகள/்பராமாிப்பாளரகளுக்கு 
அவரகளு்டய குழந்தையின தைனிப்படட முடிவுகள 
கதி்டக்குமா? 

AEDC என்பது ப்பற்நைாரகள/்பராமாவிப்பா்ளரகளுக்கு அ்ரகளுலடை 
்பவிளல்ளகல்ளப ்பற்ைவிை ்னவிப்பட்ட முடிவுகல்ள அ்ளவிக்கும் ‘ந்சவிை 
எழுத்்ைவிவு மற்றும் எணணைவிவு ம்விபபீட்டுத் ்விட்ட’ (National Assessment 
Program in Literacy and Numeracy (NAPLAN)) த்்விலனப ந்பானை்லை. 
AEDC- கணக்பகடுப்பவில உங்கள குழநல் ்சவிக்கும் சமூகத்்விலுள்ள மற்ை 
குழநல்க்ளவிடமவிருநது ப்பைப்பட்ட ்ரவுகந்ளாடு உங்களுலடை குழநல்லைப 
்பற்ைவிை ்ரவுகள ஒனறு நசரக்கப்படும். ்னவிப்பட்ட குழநல்களுக்கான 
முடிவுகள அைவி்விக்கப்படு்்விலலை, மற்றும் AEDC கணக்பகடுபபு என்பது 
்னவிபைாரு குழநல்லைப ்பற்ைவி அைவிநதுபகாள்்ற்கான சா்னம் அலை. 
்னவிபைாரு குழநல்லைப ்பற்ைவிை அைவிக்லக ்ைார பசய்ைப்படு்்விலலை 
என்பல் இது குைவிக்கும். 

உங்களுலடை குழநல்லைப ்பற்ைவிை ்க்லகல்ள அணுகு்ல்ப ்பற்ைவிை 
நமை்விகத் ்க்லகளுக்கு Department of Education, Skills and Employment’s 
Guide to Accessing and Correcting Your Personal Information எனும் 
்லைத்்ைப ்பக்கத்்விலனப ்பாருங்கள. 

AEDC கணக்்கடுபபு இதைறகு முனபு 
்்யயப்படடிருக்கதிறதைா?

2004 மற்றும் 2008-ஆம் அணடுக்ளவில ஆஸ்விநரலிைாப்ங்கும் உள்ள 
60 சமூகங்க்ளவில AEDC கணக்பகடுபபு முைற்சவித்துப ்பாரக்கப்பட்டது. 
ஒவப்ாரு மாேவிைம் மற்றும் எலலைப ்பகு்விைவிலிருநதும் (ோர்ரன 
படாவிநடாாவி ேரீங்கைாக)  ்பாடசாலைக்ளவில இருநது (அரச மற்றும் அரசு-சாரா 
்பாடசாலைகள இரணடும்) 56,752 குழநல்களும் 2,157 ஆசவிாவிைரகளும் 1,012 
்பாடசாலைகளும் இத் ்விட்டத்்வில ஈடு்பாடுபகாணடனர.    

2009-ஆம் ஆணடில AEDC கணக்பகடுப்பானது ந்சவிை அ்ள்வில மு்ல 
முலைைாக ேடத்்ப்பட்டது (இ்ற்கு முன்பாக இது ‘ஆஸ்விநரலிை 
ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவிக் குைவியீடு’ (Australian Early 
Development Index (AEDI) என அலழக்கப்பட்டது) ஆஸ்விநரலிைா்விலுள்ள 
குழநல்க்ளவின ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவிப ்பைா்பைனக்ளவின 
‘்விலரவு்ச-சுருக்கம்’ (snapshot) ஒனலை இது அ்ளவித்்து. 

அ்ச சமைத்்விலிருநது, ந்சவிை அ்ள்வில மூனறு ்ருடங்களுக்கு ஒருமுலை 
AEDC கணக்பகடுபபு ேடத்்ப்பட்டு்ருகவிைது (2012, 2015, 2018). ஒவப்ாரு 
்விரட்டலிலும் ்கு்வி ப்பறும் குழநல்கள உள்ள 95 ச்வீத்்விற்கும் அ்விகமான 
்பாடசாலைகள ்பங்கு்பற்ைவின.  
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‘மக்கள ்தைா்க அள்வ’ (population measure) ஒனறு ்பயன்படுததைப்படுவது ஏன?

மக்கள ப்ாலக அலைது சமூக சனக்-குழுக்கள மரீது ‘சமூக-மக்கள அ்ளல்’ (population measure) ஒனறு க்னம் பசலுத்துகவிைது. ஒரு முழு 
சமூகத்்வினாவிலடநைைான ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவிலை இது ஆய்வு பசய்கவிைது. ்னவிப்பட்ட குழநல்கள மரீது பசலுத்்ப்படும் க்னக்கு்வில் 
சமூகத்்விலுள்ள அலனத்துக் குழநல்கள மரீதும் பசலுத்து்்ாக மாற்ைவிைலமப்பது இனனும் அ்விகக் குழநல்களுக்கு ப்பரும் ்வித்்விைாசம் ஒனலை 
ஏற்்படுத்துகவிைது.  

உகந் அ்ள்விைான ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு் ்்ளர்சசவிக்கு உ்வு்்ற்கான முைற்சவிகல்ளத் ்விட்டமவிடவும், ம்விப்பவிடவும் AEDC கணக்குடுபபுத் ்ரவுகல்ள 
சமூகத்்வினர, ்பாடசாலைகள, பகாளலக உரு்ாக்குனரகள, ஆரம்்பகாைக் குழநல்ப்பரு்க் கல்விைா்ளரகள, மற்றும் சுகா்ார நசல்கள, உளளூர ேகரல்கள 
மற்றும் அரசுகள ஆகவிநைார மற்ை (மாேவிை மற்றும் ந்சவிை புள்ளவி-்வி்ரங்கள ந்பானை) மூை்்ளங்களுடன இலண்ாகப ்பைன்படுத்்ைாம்.   

AEDC-யின ்பலனகள யா்வ? 

சவிறு குழநல்களுக்கும், குழநல்களுக்கும் அ்ரக்ளது ஆரம்்பகாை ்ருடங்க்ளவில ஏற்்படும் அனு்ப்ங்கள மற்றும் ப்ாடரபுைவுக்ளா்ன அ்ரக்ளது எ்விரகாை 
்்ளர்சசவிலை ்லு்ாகப ்பா்விக்கும் எனறு ஆய்வுகள காண்பவிக்கவினைன. ஏற்ை நசல்கள, மூை்்ளங்கள மற்றும் ஆ்ரவு்்விகல்ளக் குழநல்களுக்கு அ்ரக்ளது 
ஆரம்்பகாை ்ருடங்க்ளவில அ்ளவிப்பது அ்ரகளுக்கும் சமூகத்்வினருக்கும் ேரீணடகாைப ்பைனகல்ளக் பகாணரும்.  

AEDC கணக்பகடுப்பவில ்ாம் ்பங்கு்பற்று்து ்னவிப்பட்ட குழநல்களுக்கும், ்குப்பவிலுள்ள ஒட்டுபமாத்்க் குழநல்களுக்குமான ந்ல்கல்ளப ்பற்ைவிை ்மது 
்விழவிபபுணரல் நமம்்படுத்்விை்ாக ஆஸ்விநரலிை ஆசவிாவிைரகள ப்ாவி்வித்்னர. ்பாடசாலைக் கல்விக்குக் குழநல்கள முனநனைவி்ச பசல்்விலும், ்குப்பலைப 
்பாடங்கல்ளத் ்விட்டமவிடவும் AEDC கணக்பகடுபல்பப பூரத்்வி பசய்்து உ்்விைாக இருந்்ாக அ்ரகள ப்ாவி்வித்்னர.  

இ்ளம் குழநல்கள மற்றும்  அ்ரகளுலடை குடும்்பங்கள ஆகவிநைாாவின ்ாழ்க்லகைவில ஒரு மாற்ைத்ல் ஏற்்படு்்ற்குத் ந்ல்ப்படும் ்க்லகள 
அரசாங்கங்களுக்கும், சமூகத்்வினருக்கும் ப்ாடரநது கவிலடத்துக்பகாணடிருக்கும் என்பல் AEDC -கணக்பகடுப்பவிற்குத் ப்ாடரநது அ்ளவிக்கப்படும் ேவி்வியு்்விகள  
உறு்விப்படுத்துகவினைன. கல்வித்துலை, சுகா்ாரத் துலை மற்றும் சமூக நசல்கள ஆகவிை்ற்ைவிற்கவிலடநை ஏற்கனந் உரு்ாகவியுள்ள கூட்டு-முைற்சவிகள 
ஏற்கனந் து்ங்கவியுள்ள ்பணவிகல்ள அடிப்பலடைாகக் பகாணடு நமலும் ப்ாடரநது ்்ளர்சசவிைலடை இைலும்.   

முநல்ை ்ரவுத் ்விரட்டலக்ளவிலிருநது ப்பைப்பட்ட முடிவுகள இ்ளம் குழநல்களுக்கும், குடும்்பங்களுக்கும் உ்வு்்ற்காகப ்பை ்ழவிக்ளவில 
்பைன்படுத்்ப்பட்டுள்ளன:  

 ∙ பு்விை ்வில்ளைாட்டு லம்ானங்கள மற்றும் ்பவிளல்ள-்்ளரபபு நசல்கள ஆகவிை்ற்லை சமூகத்்வினர து்ங்கவி்ருகவினைனர

 ∙ பு்விை எழுத்்ைவிவுத் ்விட்டங்க்ளவின மூைமாக மாண்-மாண்விைரது பசைல்விைம் நமம்்பட்டிருப்பல்ப ்பாடசாலைகள காணகவினைன. 

 ∙ குழநல்களுக்காக இனனும் சவிைந் பகாளலககல்ள உரு்ாக்க அரசுகள இந்த் ்ரவுகல்ள ஆ்ாரமாகப ்பைன்படுத்துகவினைன.

்பாடசாலைக்ளாலும், சமூகங்க்ளாலும் AEDC முடிவுகள எவ்ாறு ்பைன்படுத்்ப்பட்டுள்ளன என்ப்ற்கான உ்ாரணங்கல்ளக் காண AEDC 
்லைத்்ைங்க்ளவிலுள்ள school stories மற்றும் community stories ஆகவிை்ற்லைப ்பாருங்கள. 
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https://www.aedc.gov.au/schools/school-stories
https://www.aedc.gov.au/communities/community-stories

