දෙමාපියන්ට උපදෙස්
ශිෂ්යයන්ගේ අධ්යාපනය සම්බන්ධ වැදගත් කාර්යභාරයක්

ඔබේ දරුවාගේ පළමු භාෂා භාවිතය පවත්වා ගැනීම වයසට සරිලන

දෙමාපියන්ගෙන් ඉටු වෙයි. අධ්යාපන කටයුතුවලදී දෙමාපියන් 

ල�ෝ�ක දැනුම සහ වචන මාලාව වර්ධනය කරගැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ

සහය�ෝ�ගය දක්වන්නේ නම් ශිෂ්යයන් පාසැලේදී වැඩි දක්ෂතා

සලසයි; මේ නිසා ඔවුන්ට එම දැනුම ලබා ගැනීමට අවශ්ය පමණට

දක්වන බව අධ්යයනයන් දිගින් දිගටම පෙන්වා දෙයි. ඔබේ දරුවාගේ 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නා තෙක් බලා සිටීමට සිදු න�ොවනු ඇත.

පාසැල් කටයුතු සඳහා සහාය වීමට ඔබ ඉංග්රීසි භාෂාව හ�ොඳින් දැන
සිටීම අවශ්ය න�ොවේ.

මගේ දරුවාට ඉංග්රීසි ඉගෙනීමට උදව් කිරීම
දෙමව්පියන් වශයෙන්, පහත සඳහන් දෑ කිරීමෙන් ඔබේ දරුවාට
ඉංග්රීසි ඉගෙනීමට උපකාර වන ලෙස අපි ඔබව දිරිමත් කරමු:

• ඔබේ දරුවාට ගෙදරදී නිතිපතා ගෙදර භාෂාවෙන් සහ/හ�ෝ�
ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් කියවීම

• සක්රිය ලෙස ඔබේ ගෙදර භාෂාව භාවිත කිරීම වර්ධනය
කරගැනීම සහ පවත්වාගෙන යාමට ඔබේ දරුවා උනන්දු කරවීම

• ඕස්ට්රේලියානු විෂයමාලාව සහ ඔබේ දරුවා පාසලේදී උගනිති’යි
අපේක්ෂා කරන දෑ පිළිබඳ අවබ�ෝ�ධයක් ලබා ගැනීම

• ඔබේ දරුවා සමග ඔවුන්ගේ පාසල් අත්දැකීම් පිළිබඳ කතා කිරීම
• ඉගෙනුම් වැඩසටහන හ�ෝ� ඔබේ දරුවාගේ අධ්යාපනික දියුණුව
පිළිබඳ ප්රශ්නයක් ඇති විට ඔබේ දරුවාගේ ගුරුවරයා හ�ෝ� අදාළ
කාර්යමණ්ඩළ සාමාජිකයකු සමග කතා කිරීම

• ගුරු-දෙගුරු හමුවලට සහභාගී වීම
ඔබේ දරුවාගේ පාසලට යන අවස්ථාවක, එම පාසලේ පිළිගැනීමේ 
කාර්යාලය ඇමතීමෙන් ගුරුවරුන් සමග කතා කිරීමට වේලාවක්
වෙන්කර ගත හැකිය. ඔබේ පළමු භාෂාව ඉංග්රීසි න�ොවේ නම් සහ
ඔබේ භාෂාවෙන් කතා කිරීම වඩා පහසු සේ දැනේ නම්, ඔබට ඔබේ
පවුලේ සාමාජිකයකුට හ�ෝ� මිතුරෙකුට ඔබ සමග පාසලට පැමිණ
පාසැල් කාර්යමණ්ඩළය සමග කතා කිරීමට උපකාරී වන ලෙස ඉල්ලා 
සිටීමට හැකිය. එසේ නැත්නම්, භාෂා සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවාව
ඔස්සේ භාෂණ පරිවර්තකයකු ලබා ගැනීමට පාසලෙන් ඉල්ලීමක් කළ
හැකිය. මෙම සේවාව සැපයෙන්නේ න�ොමිළේය.

ඔබේම භාෂාව භාවිත කිරීම
දෙමව්පියන් වශයෙන්, ඔබේ පවුලේ මව් භාෂාව ගෙදරදී කතා කිරීම
පවත්වාගෙන යාම වැදගත්ය.
ඔබේ දරුවාගේ පළමු භාෂාව හ�ෝ� උපභාෂාව ඔවුන්ගේ අනන්යතාව
සමග සමීපව බැඳී ඇත. ඔබේ දරුවාගේ ඉදිරිගාමී පළමු භාෂා
සංවර්ධනයට දිරි දීමෙන් ඔවුන් අලුත් අධ්යාපන පරිසරයකට මාරු
වීමේදී සිදුවන සමාජ සහ භාවාත්මක සංක්රාන්තිය පහසු කරවයි.

ඔවුන්ගේ පළමු භාෂාව හ�ෝ� උපභාෂාව ඔස්සේ වැටුණු ශක්තිමත්
පදනමක් සහිත ශිෂ්යයන් වඩා ඉක්මණින් ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගෙන
ගන්නා අතර පාසලේදී වැඩි සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්නා බව සනාථ 
කෙරෙන ප්රබල පර්යේෂණ ගණනාවක් ඇත. අතිරේක භාෂාවක්
ඉගෙන ගන්නා අතර පළමු භාෂා පදනම ග�ොඩනැගීම සහ පවත්වා 
ගැනීමකින් ත�ොරව අතිරේක භාෂාවක් වර්ධනය කිරීම අපහසුය.
ඔබේ දරුවාගේ ඉංග්රීසි භාෂා දැනුම සහ නිපුණතාවන් සාර්ථකව
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ගෙදර භාෂා පදනම ග�ොඩනැගීම
සහ පවත්වාගැනීම අත්යවශ්යය.

මගේ දරුවාගේ පාසල් අධ්යාපනය සඳහා උදව් කිරීම
ඔබේ දරුවා තවමත් ඉංග්රීසි කතා කිරීමට, කියවීමට සහ ලිවීමට
ඉගෙන ගන්නේ නම්, ඔවුන් ඉංග්රීසි භාෂාව අතිරේක භාෂාවක් හ�ෝ�
උපභාෂාවක් වශයෙන් ඉගෙන ගන්නා ශිෂ්යයන් වශයෙන් සැලකෙන
අතර ඔවුන්ගේ ඉගෙනීමට සහාය වීම සඳහා අතිරේක උපකාර සපයනු
ලැබේ.
ඕස්ට්රේලියාවේ පාසල්වල සිටින සියලුම ශිෂ්යයන් ඕස්ට්රේලියානු
විෂය මාලාවට අයත් දෑ උගනිති.
ඔබේ දරුවා ඉංග්රීසි භාෂාව උගන්නා අතරම ඔහු/ඇය අලුත්
අන්තර්ගතයන්ද උගනියි, ඔවුන්ගේ ඉංග්රීසි දැනුමේ මට්ටමට සරිලන
ආකාරයට ඉගෙනුම් ක්රියාකාරකම්ද වෙනස් කෙරේ. ඔවුන් වැඩි
ඉංග්රීසි දැනුමක් ලබා ගන්නා විට, ඔවුන්ට ලැබෙන සහායද වෙනස් වේ.

ගෙදර වැඩ
සෑම පාසලකටම ඔවුන්ට ආවේණික ගෙදර වැඩ ප්රතිපත්තියක් ඇත.
ශිෂ්යයන් පන්තිකාමර තුළදි ලබන දැනුම තර කිරීමට, මනා අධ්යයන
චර්යාවන් වර්ධනයට සේම ඔවුන්ගේ අධ්යාපන කටයුතුවලට පවුලේ
සාමාජිකයන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට ගෙදරවැඩ අවස්ථාව උදාකර
දෙයි.  ඔබේ දරුවාට ඔවුන්ගේ ගෙදරවැඩ තේරුම් ගැනීමට අපහසු නම්,
ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් පන්තිභාර ගුරුවරයා සමග කතා කළ යුතුය.
වින�ෝ�දය සහ ආශ්වාදය සඳහා නිවසේදී ප�ොතපත කියවීම හ�ොඳ
ගෙදරවැඩ ක්රියාකාරකමකි. ඔබට ඔබේ දරුවාට කියවිය හැකිය,
ඔවුන් සමග කියවිය හැකිය, නැත්නම්, ඔවුන්ටම කියවිය හැකිය.  
ප�ොත්පත් ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් හ�ෝ� ඔබේ ගෙදර භාෂාවෙන් තිබිය
හැකි අතර මේවා පාසල් පුස්තකාලයෙන් හ�ෝ� ප්රාදේශීය කවුන්සිල
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පුස්තකාලයෙන් න�ොමිලේ ලබා ගත හැකිය.

