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දෙමාපියන් හා රැකවරණ සපයන්නන් දවත වන 

පණිවුඩය 
මෙල්බන් මෙමරොම ොලිටන් හො මිමෙල්ෙයර් ප්රමේශවල මෙෙොපියන් සහ රැකවරණ 

ස යන්නන් මවත වන  ණිවුඩය 

 

හිතවත් මෙෙොපියන් හො රැකවරණ ස යන්නන් මවත, 

ෙැනටෙත් ඔබ ෙැන සිටින  රිදි 3 වැනි වොරය සම්බන්ධමයන් විකමටෝරියොනු රජය විසින් වැෙගත් 

නිමේෙනයක නිකුත් කර තිමේ.  
 

විකමටෝරියොනු ප්රධොන මසෞඛ්ය නිලධොරීමේ උ මෙස්  රිදි, මෙමරොම ොලිටන් මෙල්බන් හො 

මිමෙල්ෙයර් ප්රමේශවල රජමේ  ොසැල්වල 3 වැනි වොරමේ 1 වැනි සතියට ෙකවො ඇති මවනස්කම් 

සිදුවනු ඇත. ඉන් සු 2 වැනි සතිය ආරම්භමේ සිට මප්රප් සිට 10 වසර ෙකවො සිසුන්ට දුරස්ථ 

නෙයශීලී අධයො නය සැ මයනු ඇත.  
 

විකමටෝරියොනු ප්රධොන මසෞඛ්ය නිලධොරීවරයො  ොසැල්  වත්වො මගන යොෙට අනුෙැතිය ලබො දී 

ඇති බව ෙතක තබො ගැනීෙ වැෙගත්ය. විකමටෝරියොනු ප්රධොන මසෞඛ්ය නිලධොරී විසින් සිසුන් හො 

කොර්ය ෙණ්ඩලය විසින් අනුගෙනය කළ යුතු යම් යම් මසෞඛ්ය පුරුදු සම්බන්ධමයන් ෙ උ මෙස් 

දී ඇති අතර, අපි ඒවො අනුගෙනය කිරීෙට බලොම ොමරොත්තු මවමු.  

 

මෙෙ නව ක්රියොෙොර්ගවල අරමුණ වන්මන් මකොමරෝනො වවරස (COVID-19) වයොප්තිය අවෙ 

කිරීෙට සිසුන් ඔවුන්මේ මෙෙොපියන් හො රැකවරණ ස යන්නන් මෙමරොම ොලිටන් මෙල්බන් හො 

මිමෙල්ෙයර් ප්රමේශවල ගැවසීෙ අඩු කිරීෙයි.   

 

මකමස් මවතත්, සෙහර සිසුන් මවනුමවන් මුහුණට මුහුණ සිදුවන ඉගැන්ීම් සිදු කිරීෙ වැෙගත් 

මේ. 11 හො 12 වසරවල සිසුන් ( සිය ඉමගනුම් කටයුතුවලට මහෝ ඒකක ඇති  10 වැනි වසර 

සිසුන්) එෙගින් ඔවුන්ට සිට මජයෂ්ඨ ේවියිතියික සහතික  ත්රය එනම් VCE මහෝ VCAL 

 වත්වොමගන යොෙ මහෝ සම්ූර්ණ කිරීෙ සඳහො මෙය අවශය මේ.  

 

විමේෂිත  ොසැල්වල සිසුන්ට, මුහුණට මුහුණ සිදු මකමරන අධයො නය ෙගින්  ගුරුවරුන්මේ 

හො සහොයක කොර්ය ෙණ්ඩලමේ විමේෙ... ෙැනුෙ ලබො ගැනීෙට ඉඩ සැලසීෙ ෙ වැෙගත් ය.  එමස් 

ෙ නිවමස් සිට වැඩ කළ මනොහැකි මෙෙොපියන්මේ හො රැකවරණ ස යන්නන්මේ ෙරුවන්ට මෙන් 

ෙ මසසු උෙේ  අවශය ෙරුවන් මවනුමවන් ෙ මුහුණට මුහුණ  ොසැල්  ැවැත්ීෙ වැෙගත් මේ.  

 

ආරකෙොව තව දුරටත් තහවුරු කිරීෙට මෙමරොම ොලිටන් මෙල්බන් හො මිමෙල්ෙයර් ප්රමේශවල 

රජමේ  ොසැල්වල සිසුන්මේ හො කොර්ය ෙණ්ඩලමේ උෂ්ණත්වය  රීකෙො කිරීෙ දිනය ආරම්භමේ 

දී සිදු වනු ඇත. ඔමේ ෙරුවොට උණ ගතියක ඇත්නම්, ඔහු/ඇයට  ොසැල් ආ සු රැමගන යන 

මලස ඔබට ෙන්වනු ඇත.  

 
 

නව ක්රියොෙොර්ග  හත ෙැකමවන ආකොරයට ක්රියොත්ෙක මේ. 

 
 



 

 2 

ජුලි 13 වැනි සඳුො සිට 17 වැනි සිකුරාො ෙක්වා  

 

11 හො 12 වසර සිසුන් හො VCE මහෝ VCAL සඳහො අධයො නය හෙොරන 10 වසර සිසුන් සහ 

විමේෂිත  ොසැල්වල සිසුන් මවනුමවන් ජුලි 13 වැනි සඳුෙො  ොසැල ආරම්භ වනු ඇත.  

 

ජුලි 13 වැනි සඳුෙො සිට 17 වැනි සිකුරොෙො ෙකවො මප්රප් සිට 10 වසර ෙකවො සිසුන්ට සිසුන් 

මනොෙැති  ොසැල් සතියක මේ. සිසුන් මනොෙැති  ොසැල් සතිය ෙගින් ජූලි 20 වැනිෙො සිට දුරස්ථ 

හො නෙයශීලී අධයො නය ලබො දීෙට අවශය සූෙොනම් ීම් සිදු කිරීෙට අවස්ථොව සළසො මෙයි.  

 

මෙෙ සතිය තුළ  ොසැමල් දී අධීකෙණය අවශය වන සිසුන් මවනුමවන් වැඩසටහන්  ැවැත්ීෙට 

අපි බලොම ොමරොත්තු මවමු. නිවමස් සිට වැඩ කළ මනොහැකි මෙෙොපියන්මේ/රැකවරණ 

ස යනන්නන්මේ ෙරුවන් මවනුමවන් හො මවනත් කරුණු නිසො නිමවස් මනොරැඳිය හැකි ෙරුවන් 

මවනුමවන් මෙෙ වැඩසටහන්  ැවැත්ීෙ සිදු මේ.  
 

ඔබට මෙෙ වැඩසටහන් අවශය නම් අ මේ සැලැසුම් කිරීමම් කටයුතුවලට උ කොරයක 

වශමයන් කරුණොකර ඔමේ  ොසැල අෙතන්න.  
 

මෙමරොම ොලිටන් මෙල්බන් හො මිමෙල්ෙයර් ප්රමේශවල මෙෙ පියවර එක හො සෙොනව 

ක්රියොත්ෙක වනු ඇත.  

 
 

ජූලි 20 වැනි සඳුො සිට ඉදිරියට  

 

ජුලි 20 වැනි සඳුෙො සිට අ මේ  ොසැමල් දුරස්ථ නෙයශීලී අධයො න කටයුතු සිදු මකමරනු ඇත. 

එය  හත ෙැකමවන සිසුන් හැර සියලු සිසුන් මවනුමවන්  ැවැත්මේ: 

• 11 හො 12 වසර සිසුන් හො VCE මහෝ VCAL අධයො නය ලබන 10 වසර සිසුන් 

• විමේෂිත  ොසැල්වල සිසුන් 

 

 හත ෙැකමවන සිසුන්ට  ොසැලට  ැමිණ අධීකෙණමයන් යුතුව දුරස්ථ නෙයශීලී 

වැඩසටහන්වලට සහභොගී විය හැකිය: 

• මෙෙොපියන්ට රැකවරණ ස යන්නන්ට ෙරුවන් නිවමස් දී අධීකෙණය කළ මනොහැකි 

අවස්ථොවල,  ොසැල් යොෙට සිදුවන  ොසැල් ගුරුවරුන්මේ ෙරුවන් ෙ මෙයට ඇතුළත් මේ.  

• අවෙොනෙ සහිත සිසුන් 

•  ොසැල්  ැමිණීෙට තීරණය කරන ආබොධ සහිත සිසුන්  

 

2 වැනි වොරමේ දී අ  සිදු කළ ආකොරයට සෙොනව දුරස්ථ නෙයශීලී අධයො න වැඩසටහන් සිදු 

මකමරනු ඇත.  

 

ඔමේ ෙරුවොමේ අධයො නය උ කොර වන වරණයන් ගණනොවක අධයො න මෙ ොර්තමම්න්තුමේ 

ලර්නින් මරොම් මහෝම් (Learning from Home) මවේ අඩවිමයන් education.vic.gov.au/homelearning.   

ලබො ගත හැකිය.  

 

මකොමරෝනො වවරසය  (COVID-19)  හො  ොසැල් ගැන නවතෙ මතොරතුරු ලබො ගැනීෙට 

අධයො න හො පුහුණු  මෙ ොර්තමම්න්තුමේ (Department of Education and Training) මවේ 
අඩවියට යන්න : education.vic.gov.au/coronavirus  

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus
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සිසුන් හො වැඩිහිටියන් විසින්  ොසැල තුළ දී මුව ආවරණ  ැළඳිය යුතු බව ෙැනට, විකමටෝරියොනු 

ප්රධොන මසෞඛ්ය නිලධොරී විසින් ෙකවො නැත. එමහත් මෙමතක සිදු වූ  රිදි  ොසැල තුළ දී සහ 

යොම් ඒම්වල දී  මුව ආවරණ  ැළඳීෙට කැෙති සිසුන්ට එය සිදු කළ හැකිය.   

 

අවසොන වශමයන් මෙන් ෙ ඔබ සැෙට කරන ෙතක කිරීෙක වශමයන්, ඔමේ ෙරුවොට මහෝ 

 වුමල් මකමනකුට උණ, ෙහඩිය ගැලීෙ මහෝ ඇඟ සීතල කිරීෙ, කැස්ස, උගුමර් මේෙනොව, හතිය, 

නොසමයන් දියර ගැලීෙ, සුවඳ මහෝ රස සංමේෙනයන් මනොෙැනී යොෙ වැනි මරෝග ලකෙණ ඇති 

වුව මහොත්, මකොමරෝනො වවරස (COVID-19)  රීකෙණ ෙධයස්ථොනයකින්  රීකෙොවක සිදු 

කරමගන නිවසට ී සිටිය යුතුය.  

 

අ මේ  ොසැල් ප්රජොව ආරකෂිතව  වත්වො ගැනීෙට මෙය ඉතොෙත් වැෙගත් මේ.  

 

ඔබට මසෞඛ්ය මතොරතුරු අවශය නම් මසෞඛ්ය හො ෙොනව මස්වො මෙ ොර්තමම්න්තුමවන්  

(Department of Health and Human Services), dhhs.vic.gov.au/coronavirus මවත යන්න.  

 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

