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පපෞද්ගලිකව උපකාර කරන ගුරුවරුන් සමග වන ඉපගනීම් 

මුලපිරීම (TUTOR LEARNING INITIATIVE): පෙමාපියන්, 
රැකවරණ සපයන්නන් හා පවුල් පවනුපවන් වන ප ාරතුරු  
2021 වසපේ දී සිසුන්ට සිය ඉපගනීම්වලට පපෞද්ගලිකව උපකාර කරන ගුරුවරුන් සමග වන ඉපගනීම් 
මුලපිරීම (Tutor Learning Initiative) සම්බන්ධපයන් වන පමම ප ාරතුරු පෙමාපියන්, රැකවරණ සපයන්නන් 
හා භාරකරුවන් පවනුපවන් පේ.  

සෑම පාසැල් ප්රජාවකට ම 2020 පාසැල් වර්ේය අසාමානය හා අභිපයෝගාත්මක එකක් වූ බව අපි ෙනිමු.  

පබාපහෝ වික්පටෝරියානු සිසුන් පම් වර්ේපේ, 2 වැනි හා 3 වැනි වාරවලින් වැඩි කාලයක් දුරස්ථව ලැබූ අ ර 
වික්පටෝරියානු පාසැල් හා ආශ්රි  ප්රජාවන්ට පම් කාලය තුළ සිසුන්ට ඉගැන්ීම් හා ඉපගනීම් ලබා දීමට 
සුවිසල් ප්රයත්නයන් ෙැරීමට සිදු විය.  

4 වැනි වාරපේ දී, වික්පටෝරියාව පුරා පාසැල් විසින්, සිසුන්පේ මානසික නිපරෝගී ාව හා යහපැවැත්ම 
අවධාරණය කරපගන හා ඊට අම රව, ආපසු පාසැල තුළ අධයාපනය ලැබීම සඳහා හැඩගැස්ීමට උෙේ 
උපකාර ලබා පෙමින් සිටියි. ගුරුවරුන් විසින් පංතිකාමර පාෙක නිරීක්ර්ණ හා ඇගයීම් භාවි පයන් සිසුන්පේ 
අධයාපනය ඇගයීමට ලක් කිරීම, එක් එක් සිසුන්පේ ඉපගනීපම් ඇති හිඩැස් ආමන්රණය කිරීම හා ඉපගනීම් 
ක්රියාවලිය සඳහා අතිපේක උපකාර අවශ්ය සිසුන් හඳුනා ගැනීම ගැන අවධාරණය කරමින් සිටියි.  

එක් එක් සිසුන්ට දුරස්ථ අධයාපන අත්ෙැකීම විවිධ වූ බව අපි ෙනිමු. සමහර සිසුන් එයින් උපරිම ඵල ලබද්දී 
සමහර සිසුන්ට දුරස්ථ අධයාපනය සමග සම්ූණේපයන් ම නිමේන ීමට අපහසු විය. අප සිසුන් පබාපහෝ 

පෙපනකුට 2021 වර්ේපේ දී අපේක්ි  ඉපගනීම් මට්ටම ෙක්වා ප්රගතියක් ලැබීමට, සාමානය ඉහළ 

 ත්ත්වපේ ඉගැන්ීම් ප්රමාණවත් වනු ඇ . ඒ අ ර 2021 වසපේ දී සමහර සිසුන් අතිපේක තීව්ර 
ඉපගනීම්වලින් ප්රතිලාභ ලබනු ඇ .   

සමහර විට ඔබ ෙැනටමත් ෙැන සිටින ආකාරයට, පමයට ප්රතිචාර ෙැක්ීමක් පස් වික්පටෝරියානු රජය විසින් 

2021 වර්ේපේ සඳහා සිය ඉපගනීමට අතිපේක ආධාර අවශ්ය සිසුන්ට උපකාරී ීම සඳහා ගුරුවරුන් 4100 
ක් පමණ පපෞද්ගලික උපකාරක ගුරුවරුන් පස් පයාෙවා ගැනීපම්,  පපෞද්ගලිකව උපකාර කරන ගුරුවරුන් 

සමග වන  ඉපගනීම් මුලපිරීම (Tutor Learning Initiative) උපෙසා පඩාලේ මිලියන 250 ආපයෝජනය කර 
තිපේ. පමම වැඩපිළිපවල සිය සිසුන් පවනුපවන් පයාො ගන්පන් පකපස්ෙ යන්න පාසැල් විසින් තීරණය 
කරනු ලබන අ ර, සිසුන්පේ පවනත් ඉපගනීම් පහෝ පාසැල් ක්රියාකාරකම්වලට අවම වශ්පයන් බාධා වන 
බව  හවුරු කර ගනිමින් සිසුන්ට අවශ්ය උපකාර ලබා දීම සිදුපේ.  

ෙරුවන්පේ තීව්ර ඉපගනීම්වලට උපකාර කිරීමට අතිපේක ගුරුවරුන් පයො ගැනීම ඔස්පස් සියලු සිසුන් සාධන 
මට්ටම්වලට ළඟා ී ඇති බව සහ නිමේන ා හා යහපැවැත්ම පිළිබඳ අවශ්ය ා පිරිමැපසන බව  හවුරු කර 

ගැනීමට පංති කාමර ගුරුවරුන්ට විශ්ාල ඉඩකඩක් ලැපබනු ඇති අ ර පමමගින්  2021 වර්ේපේ දී සියලු 
සිසුන්ට  මාට අවශ්ය උපකාර ලැපබනු ඇති බව  හවුරු කර ග  හැකි වනු ඇ .    

පපෞද්ගලිකව උපකාර කරන ගුරුවරුන් සමග වන  ඉපගනීම් මුලපිරීම (Tutor Learning Initiative)  ගැන 
වැඩිදුර ප ාරතුරු හා අපපේ පාසැපල් පපෞද්ගලික ඉපගනීම් ආධාරක අවශ්ය සිසුන් පවනුපවන් එය 

ස්ථාපනය වන්පන් පකපස්ෙ යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර ප ාරතුරු, 2021 දී සිසුන් අධයාපනය ආරම්භ කිරීමට 
පපර නිකුත් පකපරනු ඇ .  

4 වැනි වාරපේ දී දුරස්ථ අධයාපනය හා ඔවුන් පාසැපල් දී අධයාපනය ලැබීමට නැව  පැමිණීම පිළිබඳ 
සිසුන්පේ අත්ෙැකීම් අවපබෝධකර ගැනීමට පාසැල් විසින් කටයුතු කරනු ඇ . 

නිවපස් සිට ඉපගනීපම් දී පහෝ ආපසු පාසැපල් ඉපගනීම ආරම්භ කළ පසු, ඔපේ ෙරුවාපේ අධයාපනපේ 
නිමේන ීම ගැන ගැටලු ඇත්නම් කරුණාකර ඔපේ පාසැල අම න්න.  


