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පාසල් ආරම්භයට සූදානම් වීම 
පාසල් ආරම්භය ළමුන්ට හා පවුලල් සාමාජිකයින්ට විශාල ලෙනසකි. නෙ 

පුද්ගලයින් සමඟ සිටීමට හුරුවීම, නෙ ස්ථානෙලට හා ක්රියාෙන්ෙලට හුරුවීම 

උද්ලයෝගමත් හා - අභිලයෝගාත්මක විය හැකිය. ඔලේ දරුොට ලහාඳ පාසල් 

ආරම්භයක් ලබාගැනීමට ඔබට කළහැකි ලබාලහෝ ලද් ඇත. 

 

ලහාඳ පාසල් ආරම්භයක් යනු කුමක්ද? 

ඔවුන්ගේ පළමු ගුරුවරුන් වන්ගන් පවුගේ අය හා ආරක්ෂකයින් ය. ඔබ නිවගේදී ඔගේ දරුවා 

සමඟ සිදුකරන ක්රියාවන් ඔවුන්ට ඉගෙනීමට හා වර්ධනයට හා පාසලට සූදානම් වීමට උපකාරී 

ගේ. ඔගේ දරුවාගේ ඉගෙනීමට හා වර්ධනයට සහය වීමට ඇති ගහාඳම ක්රමගේදය ක්රීඩාෙයි.  

පාසලට ගහාඳ ආරම්භයක් ලැබීගමන් ඔවුනට ගහාඳින් ඉගෙනීමට හා සතුටක් දැනීමට උපකාරී 

ගේ. ළමුන් පාසගේදී සතුටින් සිටින විට, ඔවුන්ට දිගින් දිෙටම ඉගෙනීමට අවශ්ය ගේ. ඔගේ 

දරුවාගේ පාසල දරුවාගේ තනි අවශ්යතා, අවශ්ය නම් විගශ්ෂ සහයක් සමඟම සපුරාලීමට 

විගශ්ෂගයන් ක්රියාකරයි. ඔගේ දරුවාට පාසැල හුරු වීමට සහ ආරක්ිත, විශ්වාස සහ 

සම්බන්ධ වීමට උපකාර වන ගේවේ කිරීගමන් ඔබට ඔවුන්ට සහාය විය හැක.  

නිෙලස්දී ක්රීඩා කර ඉලගනගන්න 

ඔගේ දරුවාට ඉගෙනීමට සහය වීගම් ගහාඳම ක්රමය ක්රීඩාවයි. ක්රීඩා කිරීම ඔේගේ ෙණන් 

කිරීම, වර්ෙ කිරීම, කණ්ඩායම් කිරීම සහ ප්රමාණ කිරීම වැනි ෙණිතය පිළිබඳ ජීවිත කාලය 

පුරාම කුසලතා වර්ධනය කරයි. ක්රීඩාව ඔගේ දරුවාට ේවභාව ධර්මය සහ විේයාව ගසායා 

ෙැනීමට උපකාර වන අතර ඔවුන්ට නිර්මාණශීලී වීමට ඉඩ සලසයි. ඔගේ දරුවා ගසේලම් කරන 

විට, ඔවුන් හැඟීම් ෙැන ඉගෙන ෙනිමින් ඔවුන්ගේ භාෂා සහ සාක්ෂරතා කුසලතා වර්ධනය 

කරයි. ඔබට නිවගේදී සිදුකළ හැකි ක්රියාවන් කිහිපයක් පහතින්: 

 එදිලනදා ක්රියාකාරකම්: ඉවුම් පිහුම්, ගම්සය සැකසීමට සහ පිරිසිදු කිරීමට උදේ 

කිරීම, ගේදීම වර්ෙ කිරීම, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ ගසේලම් බඩු ඉවත් කිරීම සහ පැල සහ 

සුරතේ සතුන් රැකබලා ෙැනීම වැනි එදිගනදා ක්රියාකාරකම් හරහා දරුවන් ඉගෙන 

ෙනී. ‘අපට පිටි ගකෝප්ප කීයක් අවශ්යද?’ ගහෝ ‘ඔබට ෙැළගපන ගම්ේ ගසායා ෙත හැකිද?’ 

වැනි ප්රශ්න ඇසීගමන් ඔගේ දරුවාට ඉගෙන ෙැනීමට උපකාර කළ හැකිය. 

 ක්රීඩා: UNO, Snap, Memory, I Spy, සහ Hide and Seek වැනි සරල ක්රීඩා ක්රීඩා කිරීම 

ඔගේ දරුවාට ඉගෙනීමට සහ මාරුවීම් ෙැන ඉෙැන්වීමට උපකාර කරයි.  

 ලගාඩනැගීම් ලකාටස්: LEGO, ලී කුට්ටටි ගහෝ කාඩගබෝඩ ගපට්ටටි වැනි ගොඩනැගීගම් 

ගකාටේ සමඟ ක්රියාකිරීම ගහාඳ ගමෝටර් කුසලතා වර්ධනය කරන අතර ඔගේ දරුවාට 

නිර්මාණශීලී වීමට සහ ෙැටලු විසඳීමට ඉඩ සලසයි.  

 කලා සහ අත්කම්: කලා හා ශිේීය ක්රියාකාරකම් නිර්මාණශීලීත්වය ප්රවර්ධනය 

කරන අතර සියුම් ගමෝටර් රථ සහ ෙැටළු විසඳීගම් කුසලතා ගොඩනඟයි.  
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 ඇඳුම් ඇඳීම: පැරණි ඇඳුමින් සැරසී විවිධ චරිත නිරූපණය කිරීගමන් නිර්මාණශීලීත්වය 

සහ භාෂා කුසලතා ගොඩනැගේ.  

 සංගීතය, කතා සහ නැටුම්: කියවීම, කතන්දර කීම, සංගීතයට සවන් දීම සහ නැටීම, 

සහ නිවස ගහෝ වත්ත අවට ඇති වේූන් ගසවීමට 'නිධන් හෑරීම' යන සියේල ඔගේ 

දරුවාගේ භාෂා කුසලතා ගොඩනඟයි. 

 එළිමහන් ක්රීඩා: ඇවිදීම, නැගීම, බයිසිකලයක් ගහෝ ේූටරයක් පැදීම, ක්රීඩා පිටියට 

යාම, රූප සෑදීම, ගබෝලයක් විසි කිරීම සහ ඇේලීම, ගටනිේ රැකට්ට එකකින් ගහෝ මෘදු 

ක්රිකට්ට පිත්තකින් මෘදු ගබෝලවලට පහර දීම, කුණු සහ මඩ හෑරීම - ගම් සියේල ඔගේ 

දරුවාට ඉගෙන ෙැනීමට සහ සංවර්ධනයට උපකාරී ගේ.  

 විමර්ශනය කර ප්රශ්න අසන්න: ඔගේ දරුවා ක්රීඩා කරන විට, 'ඔබට විේතර කළ 

හැකිද...?', 'ගමගහම කගලාත් ගමාකක් ගේවිද...?', 'ඔබ එම ප්රශ්නයට පිළිතුරු ගදන්ගන් 

ගකගේද...?' වැනි ප්රශ්න අසන්න.  

 චර්යාෙන්: සෑම දිනකම එකම ගේලාවක ගේවේ කිරීම ඔගේ දරුවාට අගප්ක්ෂා කළ යුතු 

ගේ දැන ෙැනීමට සහ ඔවුන්ගේ හැඟීම් කළමනාකරණය කිරීමට උපකාර කරයි. චර්යාවන් 

දරුවන්ට පාසල සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට උපකාරී ගේ. නින්දට යාගම් පුරුේදක් 

තිබීම විගශ්ෂගයන් වැදෙත් ගේ, උදාහරණයක් ගලස: රාත්රී ආහාරය සහ ේනානය, 

පිජාමා පැළඳීම, දත් මදින්න, ගපාත් කියවීම, පසුව නින්දට යන්න.  

පාසල හුරුපුරුදු ස්ථානයක් කරන්න 

‘පාසලට සූදානම්’ වීම යනු අධ්යයන ඉගෙනීම ෙැන ගනාව, පාසල ගකබඳු ගේද යන්න ගත්රුම් 

ෙැනීම සහ ධනාත්මක අගප්ක්ෂාවන් තිබීමයි. ඔගේ දරුවාට සහය වීමට ඔබට කළහැකි 

ක්රියාවන් කිහිපයක් පහතින්: 

 ඔගේ දරුවාගේ ළදරු පාසල ගහෝ පාසල විසින් ලබාගදන පාසේ ගවත හුවමාරු වීමට ඇති 

ඕනෑම සංක්රමණයකට සහභාගී වන්න.  

 පාසලට හා පාසගේ සිට ෙමන්කිරීම හුරුකරන්න. 

 එම පාසලටම ෙමන්ෙන්නා අගනක් ළමුන් සමඟ ක්රීඩාකිරීමට ඔගේ දරුවාට ඉඩ 

ලබාගදන්න. 

 ඔගේ දරුවාට ඇඳුම් අඳින ආකාරය, වැසිකිළියට යන ආකාරය, අත් ගේදීම, හිරු ආවරණ 

පැළඳීම සහ ඔවුන්ගේ පාසේ බෑෙය අසුරන ආකාරය ඉෙැන්වීගමන් ේවාධීනත්වය දිරිමත් 

කරන්න.  

 පාසේ ආරම්භය පිළිඹඳ කතාකරන්න. ඔගේ දරුවා පාසල ෙැන උේගයෝගිමත් කර ඔවුන්ට 

ඇති ඕනෑම කනේසේලක් ෙැන කතා කරන්න.  

 පාසේ ආරම්භ කිරීම ෙැන ගපාත් කියවන්න ගහෝ කතන්දර කියන්න. 

 පාසගලන් පසු සිදු වන ගේ ෙැන කතා කරන්න සහ පුහුණු වන්න.  

 පාසගේ ආරම්භක සහ අවසන් ගේලාවන් පරීක්ෂා කිරීගමන් සහ ඔගේ දරුවා හැරිය යුතු 

සහ එකතු කළ යුත්ගත් ගකාතැනටද යන්න ගසායා බැලීගමන් රැගෙන යාමට සහ බැසීමට 

සූදානම් වන්න. 

 ඔබට හැකි නම්, ගුරුවරයාගේ නම භාවිතා කිරීම ආරම්භ කරන්න. 
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ඔලේ දරුොලේ ලපර පාසල සහය ෙන්ලන් ලකලස්ද? 

දරුවන්ට පාසල ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වීමට ගපර පාසලද උපකාර කරයි. ළදරු පාසගේදී, 

ළමයින් ගසේලම් කිරීගමන්, අන් අය සමඟ වැඩ කිරීගමන් සහ මිතුරන් ඇති කර ෙැනීගමන් 

කුසලතා වර්ධනය කරයි.  

සංක්රාන්ි ඉලගනුම් සහ සංෙර්ධන ප්රකාශයක් (සංක්රාන්ි ප්රකාශය) ලිවීගමන් 

ඔගේ දරුවාගේ බාලාංශ ගුරුවරයා ඔගේ දරුවාට ළදරු පාසගේ සිට පාසලට යාමට උපකාර 

කරයි. සංක්රාන්ති ප්රකාශය ඔගේ දරුවාගේ අනාෙත පාසලට ගදනු ලැගේ. එය ඔගේ දරුවාගේ 

හැකියාවන්, ශක්ීන් සහ රුචිකත්වයන් සහ ඔවුන් ගහාඳින් ඉගෙන ෙන්නා ආකාරය විේතර 

කරයි. ඔගේ දරුවාගේ සංක්රාන්ති ප්රකාශය පිරවීමට උදවු කිරීමට ඔගබන් අසනු ඇති අතර, 

ඔගේ දරුවාට ඔවුන්ගේ සිතුවිලි සහ හැඟීම් ගබදා ෙැනීමටද හැකිය. 

සංක්රාන්ති ප්රකාශය පිළිබඳ වැඩිදුර ගතාරතුරු සඳහා කරුණාකර ගදපාර්තගම්න්තු ගවේ 

අඩවියට පිවිගසන්න (පහත බලන්න). 

ෙැඩි විස්තර සඳහා 

 පාසල ආරම්භය සඳහා ඉඟි (education.vic.gov.au) 

 ගපර පාසගේ සිට පාසලට මාරුවීම (education.vic.gov.au) 

 පාසලක් ගතෝරාගෙන ඇතුලත්වන්ගන් ගකගේද (education.vic.gov.au) 

 පාසල ආරම්භ කිරීම: ඔගේ දරුවා සූදානම් කිරීම | දරුවාගේ සබඳතා වැඩිකිරීම 

 පාසලට ගහාඳ ආරම්භයක් - වඩාත් ගහාඳ ගසෞඛ්ය ක්රමගේදයක් 

 පාසලට මාරුවීම පිළිබඳ පවුගේ අයට මූලාශ්ර (education.vic.gov.au) 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

