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Sinhalese 

සිංහල  

අතිරේක වසරක් එක ම පංතිරේ රැරෙන්නට සිදු වීම: පවුල්වල 
සාමාජිකයන් රවත වන රතාරතුරු  
ලබන වසරේ දී දරුවන් පාසැරේ ඊළඟ වසර මට්ටමට උසස් වීම පිළිබඳව රදමාපියන් හා රැකවරණ සපයන්නන් 
රවත වන කරුණු රමම රතාරතුරු පත්රිකාරේ ඇතුළත් රේ.   

පාසැරල් ඊළඟ වසර මට්ටමට උසස් වීමැ 
අතිරේක මාස 12 ක් එකම පිංතිරේ රැඳීම, සය සමවයස් දරුවන්ට සාරේක්ෂව රහාඳ කායේසාධනයක් නැති 
දරුවන් දිරි ගැන්වීමට හා ඔවුන් වඩාත් පැසුණුබව ලබා දීමට කිරීමට අවශ්ය බවට මතයක් රේ.  

රකරස් රවතත් පරයේෂ්ණවලට අනුව රපනී යන්රන්, රබාරහෝ අවස්ථාවල දී තවත් වසරක් එක ම පිංතිරේ 
රැඳීම සසුන්ට ප්රතිලාභී රනාවනු ඇති බව හා එමගින් සසුන්රේ අධයාපන කටයුතු සුදුසු මට්ටමට පත් කර 
ගැනීමට වන ඵලදායී මැදිහත් වීමක් රනාවන බවයි. තව වසරක් එම පිංතිරේ ම රැරඳන සසුන් රබාරහෝ විට: 

• සය ඉරගනීම සම්බන්ධරයන් ඇති ආත්ම විශ්්වාසය නැති වීමට, පාසැල ගැන අයහපත් ආකේප 
ඇති කරවීමට, දුවේල ආත්ම විශ්්වාසයක් ඇති කිරීමට හා වැඩිපුර ගැටුම්කාරී හා බාධාකරන සුළු 
චයේාවන් වැඩි කිරීමට  

• අතරමග දී පාසැේ අධයාපනය අත්හැර දැමීමට හා එතරම් තෘතීයීක අධයාපනයට රයාමු රනාවීමට 
• අතිරේක පාසැේ වසර සම්ූණේ කිරීරමන් පසුව ද සම කණ්ඩායම් සසුන් ඉදිරි පිංතියට යෑරම් දී 

නැවත එම පිංතිරේ ම රැඳීමට ඉඩ ඇත. 
• ඉතාම සුවිරශ්්ෂ අවස්ථාවල දී පමණක් තවත් වසරක් එම පිංතිරේ ම රැඳීම සසුන්ට ඇති රහාඳම 

රතෝරා ගැනීම වනු ඇත.  
 

අපරේ සිසුන්ට ඉදිරියට යෑමට සහරයෝගය ලබා දීම 
සසුන්ට තවත් වසරක් එම පිංතිරේ ම ගත කරනු රවනුවට, පවතින මනා සාක්ි පාදක ඉගැන්වීම් උපක්රම මගින් 
යම් යම් ඉරගනුම් අඩුපාඩු ඇරතාත් ඒවා සපුරා ගැනීමට හා ඔවුන්රේ ඉරගනුම් අවශ්යතා සපුරා ගැනීමට 
ගැනීමට පාසැේ විසන් සසුන්ට උදේ කරනු ලැරේ.   

සසුන් අරේක්ිත ප්රගතිය ඉක්මවා රගාස ්ඇත්ද, අරේක්ිත ප්රගතිය ළඟා කර රගන ඇත්ද, ඒ මට්ටමට ළඟා වී 
නැද්ද යන්න 4 වැනි වාරරේ දී පාසැේ විසන් හඳුනාරගන තහවුරු කර ඇගයීමට ලක් කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරනු ඇත.  

අතිරේක ඉරගනීම සදු කළ යුතු සසුන් ඇත් නම්, ඔවුන් රවනුරවන් අපරේ පාසැල විසන් 4 වැනි වාරරේ රමන් 
ම මී ළඟ වසරේ දී ද උපකාර ලබා රදන වැඩසටහනක් සැලසුම් කර ඇත.  
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පාසැරේ දී ඔරේ දරුවාරේ ප්රගතිය සම්බන්ධරයන් ඔබට ගැටලු ඇත්නම්, ඊළඟ වසර මට්ටමට යෑමට සුදුසු 
ප්රගතිදායක මට්ටමකට සූදානම් කර වීමට උදේ ලබා ගැනීමට දරුවාරේ ගුරුතුමිය/තුමා රහෝ විදුහේපතිතුමිය/තුමා 
අමතන්න.  
තව වසරක් එක ම පිංතිරේ ගත කිරීම පිළිබඳ ක්රියාමාගේය  
අධයාපන හා පුහුණු කිරීරම් රදපාතේරම්න්තුරේ (Department of Education and Training) 
ක්රියාමාගේවලට අනුව තව වසරක් එක ම පිංතිරේ ගත කිරීම ගැන රමරස් සඳහන් කර ඇත : 

• පාසැේ විසන් නිරන්තරරේ සසුන් සය සම කණ්ඩායම් සමග ඊළඟ වසර මට්ටමට යැවිය යුතුය.  
• තව වසරක් ඒ පිංතිරේ ම ගත කිරීම සදු විය හැක්රක් සුවිරශ්්ෂී අවස්ථාවල පමණි.  

රමම ක්රියාමාගේය ගැන කියවා බැලීමට: https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-
level/policy.ඊළඟ පිංතියට යෑම රහෝ තවත් වසරක් එම පිංතිරේ ම ගත කිරීම ගැන අවසාන තීරණය 
විදුහේපති සතු රේ. සසුවාරේ දීර්ේ කාලීය යහපත පතා තවත් වසරක් එම පිංතිරේ ම රැඳීම සුදුසු බව 
විදුහේපති තීරණය කර ඇති විට, එම වසර මට්ටරම් තවත් වසරක් ඔරේ දරුවා ගත කිරීම ගැන 
ඔබරේ අනුමැතිය විදුහේපති විසන් විමසනු ඇත.  
 

රෙමාපියන්/රකවරණ සපයන්නන්රේ පැමිණිලි  
ඔරේ දරුවා තවත් වසරක එම පිංතිරේ ම රඳවන රලස ඔබ ඉේලුවත් විදුහේපති විසන් එයට ලබා 
දුන් කරුණු පැහැදිලි කිරීම ගැන, ඔවුන්රේ තීරණය සම්බන්ධරයන් ඉදිරිපත් කරන සාක්ි ගැන ඔබ 
අසතුටු නම්, පාසැරේ පැමිණිලි කිරීරම් ක්රියාමාගේ අනුගමනය කරමින් ඔබට පැමිණිේලක් ඉදිරිපත් 
කළ හැකිය.  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy

