
 

  

සංක්රාන්තිය: පාසලට 

ධනාත්මක ආරම්භයක 
පවුල් සඳහා ත ොරතුරු පත්රිකාව 

පාසල් ආරම්භය අභියයෝගාත්මක යමන්ම උද්යේගකර විය හැක. යමම 

ය ොරතුරු පත්්රිකාව ඔයේ දරුවායේ මුල් ළමාවිය යසේවය පාසලට 

ධනාත්මක ආරම්භයක ලබා ගැනීමට උපකාර කරන්යන් යකයසේද 

යන්න පැහැදිලි කරයි. 

ඔතේ දරුවා දැනටමත පහ  අවස්ථා වැනි ත ොතහෝ තවනස්කම්වලට 

භාජනය වී ඇ : 

 එක් ක්්රියාවලියකින් තහෝ ක්්රමතේදයකින්  වත එකකට 

මාරුවීම 

 තසල්ලම් කිරීමට තහෝ නිවාඩුවලට යාම 

 ළමාරක්ෂක තහෝ  ාලාාංශය ආරම්භ කිරීම 

තමම අතදැකීම් ඔතේ දරුවා නව ස්ථාන හා තේවලට ප්රතිචාර දක්වන 

ආකාරය සහ ඔවුන්ට අවශ්්ය සහතයෝගය තමොනවාද යන්න පිළි ඳ 

අදහසක් ල ා තදයි. 

පාසලට ධනාත්මක ආරම්භයක අවශ ්ය වන්යන් ඇයි? 

පාසලට ධනාතමක ආරම්භයක් ලැබීම ඔතේ දරුවාට සහය වන්තන්: 

 වඩා තහොඳ ඉතගනුම් සහ යහපැවැතමක් ල ා ගැනීමට 

 ඔවුන්තේ ඉතගනීමට හා සාංවර්ධනයට  ාධා වීම් වළක්වයි 

 ආරක්ෂි , විශ්වාස සහ සම් න්ධි   වක් දැනීමට. 

ඔයේ දරුවා පාසලට ඇතුළත් කිරීම 

ත ොතහෝ පාසල් ළමුන් පාසැල් ආරම්භ කිරීමට තපර වසතර් මැයි 

මාසතේදී  ඳවා ගැනීම ආරම්භ කරයි. ලියාපදාංචි වීතමන් ඔ ට පාසල 

දැන හඳුනා ගැනීමට සහ පාසල් කටයුතුවලට මාරුවීමට සහභාගී වීමට 

වැඩි අවස්ථාවක් ලැතේ. තමම ක්්රියාකාරකම් වසර අවසානයට 

ත ොතහොමයක් තපර ආරම්භ වීම මඟින් පාසතල් පළමු දන කිහිපතයන් 

පසුව ද ළමයින් වඩා තහොඳින් සාංක්්රමණය වීම සිදු තේ. 

පාසල් වැඩසටහන් හා ක්රියාකාරකම්වලට මාරුවීම 

පාසල් ක්්රියාකාරකම්වලට මාරුවීම ඔ ට සහ ඔතේ දරුවාට පහ  

අයුරින් උපකාරී තේ:  

 පාසල යනු කුමක්ද යන්න තතරුම් ගැනීමට 

 අතනකුත ළමයින් හා පවුල් සමඟ මිත්රකම් ඇති කර 

ගැනීමට.  

සංක්රාන්ති ඉයගනුම් හා වර්ධන ප්රකාශය 

ඔතේ දරුවාතේ මුල් ළමාවිතේ ගුරුවරයා සාංක්්රාන්ති ඉතගනුම් හා 

සාංවර්ධන ප්රකාශයක් ලියයි (එය සාංක්්රාන්ති ප්රකාශයක් තලස 

හැඳින් තේ). සාංක්්රාන්ති ප්රකාශය ඔතේ දරුවාතේ පාසලට සහ තපර 

ගුරුවරයාට ඔතේ දරුවා දැන හඳුනා ගැනීමට සහ ඔවුන්තේ ඉතගනුම් 

සැලසුම් කිරීමට උපකාරී තේ. සාංක්්රාන්ති ප්රකාශයට අඩාංගු වන්තන්: 

 ඔතේ දරුවාතේ නම, උපන්දනය සහ ඡායාරූපයක් 

 ඔතේ නම සහ සම් න්ධ ා ත ොරතුරු 

 මුල් ළමාවිය තසේවතේ නම සහ සම් න්ධ ා ත ොරතුරු සහ 

ඔතේ දරුවාට සහාය තදන තවනත මුල් ළමාවිය 

වෘතතිකයන්  

 ඔතේ දරුවාතේ රුචිකතව, කුසල ා සහ හැකියා ගැන 

ත ොරතුරු 

 ඔතේ දරුවාට වඩාතම ගැලතපන ඉගැන්වීම් උපක්්රම. 

ඔතේ දරුවා පාසල් කාලතයන් පිට  රැක  ලා ගැනීමට (OSHC) 

යන්තන් නම්, සාංක්්රාන්ති ප්රකාශය OSHC තසේවාව සමග ද හුවමාරු 

කර ගැතන්. 

ඔතේ දරුවාතේ සම්පූර්ණ කරන ලද සාංක්්රාන්ති ප්රකාශතේ පිටප ක් 

ඔ ට තදනු ලැතේ. එය ඔ ට ඔතේ දරුවාතේ අධ්යාපනය පිළි ඳව 

තතරුම් ගැනීමට, සහය වීමට සහ කථා කිරීමට සහය තේ. 

ඔතේ දරුවාතේ සාංක්්රාන්ති ප්රකාශය සහය වන්තන්:  

 ඔතේ දරුවාතේ රුචිකතවයන් සම් න්ධව සැලසුම් කිරීමට 

 ඔතේ දරුවාට මුල් ළමාවිය තසේවතයන් පාසලට මාරුවීමට 

සහාය වීමට.  

සාංක්්රාන්ති ප්රකාශ සාමාන්්යතයන් 4 වන වාරතේ ලියනු ලැතේ. 

තකතසේ තව ත, ඔතේ දරුවාට ආ ාධි   තතවයක් තහෝ සාංවර්ධන 

ප්රමාදයක් ඇති නම්, සාංක්්රාන්ති ප්රකාශය ජුනි තහෝ ජූලි මාසවල 

කලින් ලිවිය හැකිය. ඔතේ දරුවාට අවශ්්ය අම ර උපකාර සැලසුම් 

කිරීම ආරම්භ කිරීමට තමය ඔ ට සහ පාසලට උපකාරී තේ. 

සාංක්්රාන්ති ප්රකාශතේ ඔ ට පිරවීම සඳහා තකොටසක් ඇ . ඔතේ 

දරුවා ගැන ඔ  ත ොතහෝ තේ දන්නා නිසා, ඔතේ ආදානය ඉ ා වටී. 

එය පාසලට ඔ ටත ඔතේ දරුවාටත ධනාතමක ආරම්භයක් සැලසුම් 

කිරීමට සහය තේ. 

ඔ  තහෝ ඔවුන්තේ මුල් ළමාවිය ගුරුවරයින් වැනි වැඩිහිටිතයකුතේ 

උපකාරතයන් ඔතේ දරුවාට පිරවීම සඳහා තකොටසක් ද තිතේ.  එයට 

ඇතුළත වන්තන්: 

 චිත්රයක් 

 ඔතේ දරුවා පාසල ගැන කුතුහලතයන් සිටින්තන් කුමක් 

ගැනද  

 පාසල් ආරම්භය ගැන ඔවුන්තේ අදහස් තමොනවාද යන්නයි. 

ය ොරතුරු යබදා ගන්නා ආකාරය  

සාංක්්රාන්ති ප්රකාශයන් Insight Assessment Platform 

භාවි තයන් ත දාතගන අන් ර්ජාලතේ ග ඩා කරනු ලැතේ. Insight 

Assessment Platform හි අඩාංගු වන ත ොරතුරු ඕස්ට්තර්ලියාව තුළ 

ආරක්ෂි ව ග ඩා කර තිතේ. 



 

  

සියලුම වික්තටෝරියානු රජතේ පාසල් (සහ සමහර කත ෝලික හා 

ස්වාධීන පාසල්) එක් එක් දරුවාතේ ඉතගනුම් හා සාංවර්ධනය වාර් ා 

කිරීමට Insight Assessment Platform භාවි  කරයි. ඔතේ 

දරුවාතේ පාසල Insight Assessment Platform භාවි  

තනොකරන්තන් නම්, ඔවුන්ට ලියවිල්ලක් තලස තහෝ ඉතලක්ට්තරොනික 

පිටප ක් තලස සාංක්්රාන්ති ප්රකාශය තදනු ලැතේ. 

අධ්යාපන හා පුහුණු තදපාර් තම්න්තුව සමහර විට  ාහිර තසේවා 

සපයන්නන් භාවි  කරයි. තදපාර් තම්න්තුව සඳහා තසේවා සපයන 

ආය න දත  ආරක්ෂණ ක්්රමතේද අනිවාර්යතයන්ම භාවි  කළ යුතු 

තේ. Insight Assessment Platform තදපාර් තම්න්තුතේ ය ොරතුරු 

යපෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියට  

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy අනුකූල තේ. 

අධීක්ෂණ හා පර්තේෂණ සඳහා තදපාර් තම්න්තුව සාංක්්රාන්ති 

ප්රකාශනවල ත ොරතුරු භාවි  කළ හැකිය. තමම ත ොරතුරු අාංක සහ 

ප්රස් ාරවලින් ඉදරිපත තකතරන අ ර ළමයින් නම් යනොයකයර්. 

Insight Assessment Platform පිළි ඳ වැඩි විස් ර සඳහා, 

psts@edumail.vic.gov.au හරහා තදපාර් තම්න්තුව සම් න්ධ කර 

ගන්න. 

සමහර විට වික්තටෝරියානු අධ්යාපනය සහ සතකාර වෘතතිකයන් 

දරුතවකුතේ යහපැවැතම තහෝ ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා 

ත ොරතුරු ත දා ග  යුතුය. ඔතේ මුල් ළමාවිය අධ්යාපන තසේවාව 

මගින් ඔතේ දරුවා සහ පවුතල් අයතේ රැකවරණය, තවනස ්තකොට 

සැලකීම, වෘතතීය තසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව සහ දරුවන්තේ 

යහපැවැතම සහ ආරක්ෂණ  ැඳීම් ඉටු කිරීමට අවශ්්ය අවස්ථාවල 

ත ොරතුරු ත දා ග  හැකිය. වැඩි විස් ර සඳහා, 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

the-maram-framework තව  තයොමු වන්න.  

වැඩිදුර ය ොරතුරු සඳහා 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. තව  තයොමු 

වන්න 

තමම තල්ඛනය විවිධ භාෂාවලින් 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool හරහා ල ා ග  

හැකිය. 
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