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ළදරු පාාසල වුදගත් වන්කේන් ඇයි?
ළදරු පාාසල ළමයින්ට පාාසවෙල් සහා ජීවිතය තුළ සාර්ථක වීමට 
සූදානම් වීමට උදවු කරයි. ළදරු පාාසවෙල්, ළමවෙයෝ භාාෂාා�, 
ඉලක්කම් සහා රටා ගැුන දුන ගැුනීමට කී්රී�ා� භාාවිත කරති. 
ඔවුහු අන් අය ඇසුරු කිරීමට, ඔවුන් සමගැ වෙබාදා ගැුනීමට, 
ස�න් දීමට වෙමන්ම ඔවුහු තම හාුඟීම් හාසුරු�ා ගැුනීමටත් 
ඉවෙගැන ගැනිති. ඉවෙගැනීම ගැුන කුතුහාලවෙයන්, නිර්මාණශීලී� 
හාා විශ්�ාසවෙයන් යුතු� කටයුතු කිරීමට ගුරු�රු එහි 
ළමයින්ට උනන්දු කරති. �සරක ළදරු පාාසල් කාලයට ��ා 
වෙද�සරකට එය දීර්ඝ කිරීම ඵලදායී අතින් ඉහාළ බා�ට 
පාර්වෙය්ෂාණය තහාවුරු කරයි.

කල් ඇතිව අරඹන ළදරු පාාසල යනු කුමක්ද?
කල් ඇති� අරඹන ළදරු පාාසල සරණාගැත වෙහාෝ රැක�රණ 
පාතන පාසුබිමින් පාුමිවෙණන අවුරුදු තුනක දරු�න්ට සතියකට 
පාුය 15 ක් වෙනාමිවෙල් වෙහාෝ අඩු වියදමින් අධ් යාපානය වෙදයි.

කල් ඇති� අරඹන ළදරු පාාසල සඳහාා �න අයදුම්පාත් ළදරු 
පාාසලින් සකසන ලදි. කල් ඇති� අරඹන ළදරු පාාසල සඳහාා 
වෙගැ�නු ලබාන මුදල් දීමනා ළදරු පාාසලට සෘජු�ම වෙගැ�නු 
ලුවෙ�.

මකේ� දරුවා සුදුසුකම් ලබයි ද?
ඔබා වෙහාෝ ඔවෙ� දරු�ා පාහාත සඳහාන් කරුණු සපුරා ලන්වෙන් 
නම් ඔවෙ� දරු�ා සුදුසුකම් ලබායි:

• සරණාගැත වෙහාෝ මානුෂීය වීසා බාලපාතර ලාභිවෙයකු වීම, වෙහාෝ

• සරණාගැත වෙහාෝ මානුෂීය වීසා බාලපාතරයක් සඳහාා අයුදුම් 
කරන්වෙන් නම්, වෙහාෝ

• �ත්මන් වෙහාෝ කල් ඉකුත් වූ ImmiCard පාතක් තිබීම.

ඉහාත කිසි�ක් අදාළ වෙනා�න නමුත්, ඔබා වෙහාෝ ඔවෙ� දරු�ා 
සරණාගැතවෙයකු වෙහාෝ රැක�රණ පාතන්වෙනකු වී වෙහාෝ ඒ හාා 
සමාන අත්දුක්රීම් ලබාා ඇති අවෙයකු නම්, ත�මත් ඔවෙ� දරු�ා 
සුදුසුකම් ලුබීමට ඉ� ඇත.

��තිවෙර්ක පිළිබාඳ� විමසීමට ඔවෙ� පාාාවෙේශීය අධ්යා�ාපාන 
හාා පුහුණු වෙදපාාර්තවෙම්න්තු� සම්බාන්ධ්යා කර ගැන්න. ඔබාට 
සහාය �න ඕනෑම �ෘත්තිකවෙයකුවෙගැන් ඔබා වෙ�නුවෙ�න් 
වෙදපාාර්තවෙම්න්තු� සම්බාන්ධ්යා කර වෙදන වෙලස ද ඔබාට ඉල්ලා 
සිටිය හාුකි ය.



මම මකේ� දරුවා ඇතුළත් කර ගන්කේන් කේකකේස් ද?
කල් ඇති� අරඹන ළදරු පාාසල සියලුම ළදරු පාාසල් 
�ු�සටහාන් සමගැ සුදුසුකම් ලත් ගුරු�රවෙයක් වෙහාෝ 
ගුරු�රියක් විසින් වෙදනු ලුවෙ�. ඔබා වෙහාෝ ඔවෙ� කවුන්සිලය 
අසල ඇති ළදරු පාාසලක් සම්බාන්ධ්යා කර ගැුනීවෙමන් ඔබාට 
ඔවෙ� දරු�ා එයට ඇතුළත් කර ගැත හාුකි ය.

ඔබාට භාාෂාණ පාරි�ර්තකවෙයකු අ�ශ� නම් ඒ පිළිබාඳ� ළදරු 
පාාසල දුනු�ත් කරන්න. ඔවුහු වෙනාමිවෙල් දුරකථන මාර්ගැවෙයන් 
භාාෂාණ පාරි�ර්තන වෙ��ය ලබාා ගැත හාුකි ය.

ඔබාට ලියාපාදිංචි වීමට සහාය අ�ශ� නම් අධ්යා�ාපාන හාා 
පුහුණු වෙදපාාර්තවෙම්න්තුවෙ�න් වෙහාෝ ඔබාට සහාය �න ඕනෑම 
�ෘත්තිකවෙයකුවෙගැන් ලබාා ගැන්න, එනම්:

• සහාය වෙ��ක

• ේවි සං�කෘතික වෙ��ක

• මාතෘ හාා ළමා වෙසෞඛ්ය� වෙහාද

• සහාය වෙදන පාන්ති කණ්�ායම්�ලට පාහාසුකම් සපායන්නා.

මකේ� දරුවා වසය අවුරුදු හැතකේ� ළදරු 
පාාසලකට යා යුතු ද?
ඔ�. කල් ඇති� අරඹන ළදරු පාාසලින් පාසු, ඔවෙ� දරු�ා 
වෙනාමිවෙල් වෙහාෝ අඩු මිලට අවුරුදු හාතවෙර් ළදරු පාාසල සඳහාා 
සුදුසුකම් ලබායි. වෙමය ඔවුන්ට තම ශක්තිය මත පාදනම්� 
කටයුතු කර ගැුනීමට උපාකාරී වෙ�යි.



කල් ඇතිව අරඹන ළදරු පාාසල පිළිබඳ වුඩි 
විස්තර මට ලබා ගත හැුක්කේක් කේකාතුනින් ද?
• education.vic.gov.au වෙ�ත පිවිස කල් ඇති� අරඹන 

ළදරු පාාසල වෙසායන්න. නුතිනම්,

• ඔවෙ� පාාාවෙේශීය අධ්යා�ාපාන හාා පුහුණු වෙදපාාර්තවෙම්න්තු� 
අමතන්න.

ඔවෙ� භාාෂාාවෙ�න් සහාය ලබාා ගැුනීමට:

• 131 450 අංකවෙයන් ජාාතික භාාෂාා පාරි�ර්තන  
හාා භාාෂාණ පාරි�ර්තන වෙ��ය අමතන්න

• ඔවෙ� පාාාවෙේශය සඳහාා �න අංකය (ඉහාළින් 
දකින්න) අමතන වෙලස භාාෂාණ පාරි�ර්තකයාට 
කියන්න

• භාාෂාණ පාරි�ර්තකයා දුරකථන ඇමතුවෙම්  
රැඳී සිට පාරි�ර්තනය කරයි.
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පාාකාශන කවෙ� වෙමල්බාර්න්හි අධ්යා�ාපාන සහා පුහුණු 
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