
தாய்க்குாிய மற்றும் தாய்க்குாிய மற்றும் 
குழந்தகள் சுகாதார குழந்தகள் சுகாதார 
சே்ைசே்ை
குழந்தகளுக்கும் அைரகளு்ைய 
குடும்்பஙகளுக்கும் ஆதரைளிததல்

சமலதிக தகைல்களுக்கு, தாய்க்குாிய மற்றும் சமலதிக தகைல்களுக்கு, தாய்க்குாிய மற்றும் 
குழந்த நலக் குழு்ைத ததாைரபு தகாள்ளவும்:குழந்த நலக் குழு்ைத ததாைரபு தகாள்ளவும்:

திஙகள் முதல் தைள்ளி ை்ர கா்ல 8.30 - மா்ல 5  
மணி ை்ர

ததா்லச்பேி: ததா்லச்பேி: 9404 8888
ததா்லநகல்: ததா்லநகல்: 9409 6868
மின்னஞேல்: மின்னஞேல்: mch@whittlesea.vic.gov.au
ைரு்க: ைரு்க: whittlesea.vic.gov.au/mch

இநதச் சே்ை ்பற்்ிஇநதச் சே்ை ்பற்்ி
தாய்க்குாிய மற்றும் குழந்த ஆசராக்கிய (எம்.ேி.எச்)  
(Maternal	and	Child	Health	- MCH) சே்ை என்பது	City	of	
Whittlesea	இல் புதிதாகப் ்பி்நத குழந்தகள் முதல் ்பள்ளி
ையது ை்ரயிலா்ன குழந்தக்ளக் தகாணை 
குடும்்பஙகளுக்கா்ன இலைே சே்ையாகும்.

MCH	சே்ை குடும்்ப ஆசராக்கியம், குழந்தகளின ைளரச்ேி 
மற்றும் ைிருததி கு்ிதது ஆசலாேிக்கச் ேநதிப்புததிடைஙக்ள 
ைழஙகுகின்து.

எஙகளு்ைய ஊழியரகள் த்பற்ச்ாருக்குாிய ஆதர்ை 
ைழஙகுகின்ாரகள், அததுைன ஏ்்னய சே்ைகள் ததாைர்பில் 
தகைல்க்ளயும் ்பாிநது்ரக்ளயும் ைழஙக முடியும்.

உஙகளுக்கு ஒரு உ்ரத்பயரப்்பாளாின சே்ை சத்ை எ்னின, 
எஙகளுக்குத ததாியப்்படுததுஙகள், உஙகளு்ைய ேநதிப்்பில் 
கலநது தகாள்ள ஒருை்ர நாஙகள் ஏற்்பாடு தேய்சைாம்.

சமம்்படுததப்்படை சமம்்படுததப்்படை MCH சே்ைசே்ை
இநத சமம்்படை தாய்க்குாிய மற்றும் குழந்த ஆசராக்கியச்  
(ஈ.எம்.ேி.எச்) (Enhanced	Maternal	and	Child	Health	- EMCH) 
சே்ை என்பது குழந்த ைளரததல், உ்வுகள் மற்றும் 
நல்ைாழ்வு ஆகியைற்்்ப் ்பாதிக்கும் ேைால்க்ள 
எதிரதகாள்ளக்கூடிய ்பி்ப்பு முதல் ்பாலர ையது ை்ரயிலா்ன 
குழந்தக்ளக் தகாணை குடும்்பஙகளுக்கு சமலதிக 
ஆதர்ை ைழஙகும் ஒரு திடைமாகும். இதற்கு ஒரு ்பாிநது்ர 
சத்ைப்்படுகின்து.

முக்கிய ையதும் ்படிநி்ல ைரு்ககளும்முக்கிய ையதும் ்படிநி்ல ைரு்ககளும்
எஙகளு்ைய சே்ை குழந்தயின ைளரச்ேி மற்றும் 
ைிருததியின முக்கிய கடைஙகளில் 10 ைரு்கக்ள 
ைழஙகுகின்து.

வீடடு ைரு்க (த்பாதுைாக குழுந்த ்பி்நத இரணடு வீடடு ைரு்க (த்பாதுைாக குழுந்த ்பி்நத இரணடு 
ைாரஙகளுக்குள்), சமலதிகமாக:ைாரஙகளுக்குள்), சமலதிகமாக:

l 2 ைாரஙகள் l 4 மாதஙகள் l 18 மாதஙகள்
l 4 ைாரஙகள் l 8 மாதஙகள் l 2 ஆணடுகள்
l 8 ைாரஙகள் l 12 மாதஙகள் l 3	1/2 ஆணடுகள்

இலைே ததா்லச்பேி இலைே ததா்லச்பேி 
உ்ரத்பயரப்்பாளர சே்ைஉ்ரத்பயரப்்பாளர சே்ை
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திடீதர்ன நடபுமு்் ைரு்கச் சே்ைகள்திடீதர்ன நடபுமு்் ைரு்கச் சே்ைகள்

நடபுமு்் ைரு்கச் சே்ைகளுக்கு ேநதிப்பு முன ்பதிவு 
சத்ையில்்ல. அமரவு ்பற்்ிய தகைலுக்கு  
whittlesea.vic.gov.au/mch	ஐப் ்பார்ையிைவும். 

உணைளிததல் ஆதரவு சே்ைகள்உணைளிததல் ஆதரவு சே்ைகள்

இது கு்ிதது ஒரு ்பாலூடடுதல் ்பற்்ிய ஆசலாேகர/எம்.ேி.எச்.  
தாதி ஒருைாிைம் க்தக்கவும்:

•  தாய்ப்்பால் ஊடடுதல்
•   உஙகளு்ைய குழந்தக்கு உணைளிப்்பது ததாைர்பா்ன  

ஏசதனும் ைிையஙகள்.

இநதச் சே்ை்ய இயன் அளவு ்பயன்படுதத, அமரைின 
ததாைக்கததிற்கும், உஙகள் குழந்தக்கு உணைளிக்கத தயாராக 
இருக்கும்ச்பாதும் கலநது தகாள்ளுஙகள்.

தி்நத ஆசலாே்்ன அமரவுகள்தி்நத ஆசலாே்்ன அமரவுகள்

•  ேநதிப்பு முன்பதிவு சத்ையில்்ல
•  குறுகிய 15 நிமிை ஆசலாே்்னகள்
•   முக்கிய ையது மற்றும் நி்ல மதிப்பீடுகள் (Key	Age	and	Stage	

assessments) எதுவும் நி்்வு தேய்யப்்பைாது. 

த்பற்ச்ாருக்குாிய ஆரம்்பகால நிகழ்ச்ேித த்பற்ச்ாருக்குாிய ஆரம்்பகால நிகழ்ச்ேித 
திடைஙகள்திடைஙகள்

சுகாதார நிபுணரகளால் ைேதி தேய்யப்்படை இலைே 
நிகழ்ச்ேித திடைஙகள் ்பினைரும் குடும்்பஙக்ள ஆதாிக்க 
ைழஙகப்்படுகின்்ன:

•   த்பற்ச்ாரகளுக்கும் ்பராமாிப்்பாளரகளுக்குமா்ன முதல் 
மு்்யாகக் குழந்த ைளரததல்

•  ேமூகததுைன ஈடு்படு்பைரகள்
•  ஆரம்்பகால உணவு ஊடைல் ்பற்்ிய ைழிகாடடுதல்
•   தூக்கம் ்பற்்ிய ேிக்கல்கள் ததாைர்பில் ஆதரவு ைழஙகுதல்
•   குறுந்ை ச்பாடும் ேி்ாரகள் தேயல்்படும் மு்் ்பற்்ி 

ைிளக்குதல்.

தாய்க்குாிய மற்றும் குழந்த நல ்மயஙகள்தாய்க்குாிய மற்றும் குழந்த நல ்மயஙகள்

Boori MCH Centre
Boori	Childrens	Services
21a	Winchester	Avenue,
Epping

Bundoora MCH Centre
Bundoora	Square	Shopping	
Centre
Shop	7/5	Nickson	Street,
Bundoora

Centenary Drive MCH Centre
2/68	Centenary	Drive,
Mill	Park

Dalton Road MCH Centre
145b	Dalton	Road,
Thomastown

DPVH MCH Centre 
DPV	Health	Medical	Centre	
20	Civic	Drive,	
Mill	Park	

Epping Views MCH Centre
Epping	Views	Family	and
Community	Centre
15a	Lyndarum	Drive,
Epping

Galada MCH Centre
Galada	Community	Centre
10c	Forum	Way,
Epping

Ganbu Gulinj MCH Centre 
Ganbu	Gulinj	Community	Centre	
55	Macedon	Parade,		
Wollert

Hazel Glen MCH Centre
Hazel	Glen	Child	and
Family	Centre
65	Eminence	Boulevard,
Doreen

Jindi MCH Centre
Jindi	Family	and
Community	Centre
48	Breadalbane	Avenue,
Mernda

Korin Korin MCH Centre
Child	and	Family	Centre
20	Champions	Parade,
Wollert	
Laurimar MCH Centre
Laurimar	Community
Activity	Centre
110	Hazel	Glen	Drive,
Doreen
Main Street MCH Centre
Thomastown	Library	உள்சள
52	Main	Street,
Thomastown
Mernda South MCH Centre
Mernda	South	Early
Learning	Centre
2	Goulburn	Street,
Mernda
Mernda Village MCH Centre
Mernda	Village	Community
Activity	Centre
70	Mernda	Village	Drive,
Mernda
Mill Park Drive MCH Centre
7a	Mill	Park	Drive,
Mill	Park
Mill Park Lakes MCH Centre
280b	Gordons	Road,
South	Morang
Orchard Road MCH Centre
Community	and	Early
Learning	Centre
121	Orchard	Road,
Doreen
Pacific Epping MCH Centre
Pacific	Epping	Shopping	Centre
Shop	111/571-583	High	Street,
Epping
Whittlesea MCH Centre
Whittlesea	Community
Activity	Centre
57-61	Laurel	Street,
Whittlesea




