
සාක්ෂරතාව යනු කුමක්ද?
සාක්ෂරතාව යනු සාධනීය ලෙස සන්නිලේදනය කිරීමට සහ ලෝකය පිළිබද අවලබා්ධයක් ෙබාගත  
හැකි වන ලස් කියවීමට, දැකීමට, ෙිවීමට, සැෙසුම් නිරමාණයට, කතා කිරීමට සහ සවන්  
දීමට ඇති හැකියාවයි 

සාක්ෂරතාව වැදගත් වන්ලන් ඇයි?

ඔලේ දරුවාට පාසේ කටයුතුවෙ දී සහ දදනික ජීවිතලය් දී සාර්ථක වීමට ලහාඳ අවස්්ථාවක් ඇති බව 
සහතික කිරීලමහි ො සාක්ෂරතාව අතිශයින් වැදගත් ලේ. ලපාත්, පුවත්පත්, සඟරා, කාෙ සටහන්, DVD, 
රූපවාහිනී සහ ගුවන්විදුෙි වැඩසටහන්, සංලක්ත, සිතියම්, ලදබස් සහ ලතාරතුරු ඇතුළත් ෙිඛිත, දෘශ් ය 
සහ ක්ථන පාඨයන් ගණනාවක අර්ථය වටහා ගැනීමට සාක්ෂරතාව අපට ඉඩ සෙසා ලදයි 

ඔලේ දරුවාලග් සාක්ෂරතා වරධනයට උපකාරී විය හැකි ක් රම

දරුවන්ලග් අධ් යාපන කටයුතුවෙට ලදමාපියන් ලහා් රැකවරණය සපයන්නන් සම්බන්ධ වන තරමට ඔවුන්ලග් 
උනන්දුව සහ සාධන මටටම වැඩි වන බව පලරය්ෂණවෙින් ලපන්වා දී ඇත

සාක්ෂරතා වරධනයට දදනික වශලයන් ඔබට කළ හැකි දෑ ලබාලහාමයක් ඇත. ලම්වාට ඇතුළත් වන්ලන්: 

• සාක්ෂරතාව සම්බන්ධ ඔලේ දරුවාලග් 
උත්සාහයන් අගය කිරීම සහ තව තවත් උනන්දු 
කිරීම

• ඔලේ දැනුම ලබදා ගැනීම සහ ඔලේ දදනික 
ජීවිතලය්දී සාක්ෂරතාව භාවිත කරන්ලන් ලකලස්ද 
යන්න පහදා දීම

• පුවත්පත්, නවකතා, විකට කතා, සඟරා, ලවේ 
අඩවි, විද් යුත් තැපෑෙ, කාෙ සටහන්, උපලදස් 
සහ කෑම වටලටා්රු වැනි විවිධ මාදිෙිලය් පාඨයන් 
කියවීමට සහ බැෙීමට ළමයා උනන්දු කරවීම

• මුද් රණ සහ ඉලෙක්ට ලරානික ලමවෙම් භාවිතලයන් 
විවිධ අවශ් යතාවන් සඳහා ඔලේ දරුවාට ෙිවීමට 
සහ සැෙසුම් ඇඳීමට උනන්දු කරවීම - ආරාධනා 
පත් ර, ස්තූති ප් රකාශ, සාප්පු ෙැයිස්තු, ලකටි 
පණිවුඩ, දින සටහන් සහ ඉලෙක්ට ලරානික 
දෘශ් යාධාර ආදිය මීට ඇතුළත් ලේ.

• විවිධ අවශ් යතා සඳහා ඔලේ දරුවාට කතා 
කිරීමට සහ සවන් දීමට උනන්දු කිරීම - 
විහිළුවක් කිරීම, උපලදස් දීම ලහා් ලතාරතුරු 
විමසීම

• භාෂාලවහි ඇති ආදරය ලබදා ගැනීම

• අවශ් යතාව සහ ග් රාහකයා අනුව පාඨය ලවනස් 
වන ආකාරය පහදා දීම - උදාහරණයක් ලෙස, 
ලකටි පණිවුඩ යැවීලම් දී පාසේ ේ යාපෘතිවෙට 
වඩා ලවනස් අක්ෂර වින් යාසයක් භාවිත ලකලර.  

• ඔබ කියවූ ලහා් බැලූ විලනා්දාත්මක, වැදගත් ලහා් 
ප් රලයා්ජනවත් ලද් පිළිබඳව කතා කිරීම

• ඔබ කැමතිම කතුවරුන්, නිෂ්පාදකයන්, 
අධ් යක්ෂකවරුන් ලහා් සිතුවම් අඳින්නන් ගැන සහ 
ඔවුන් සම්බන්ධලයන් ඔබ කැමති ලද් පිළිබඳ කතා 
කිරීම

• අලුත් සහ අසාමාන් ය වචන ලහා් ලයදුම් පිළිබඳ 
කතා කිරීම සහ ඒවා විද් යුත් ලහා් මුද් රිත 
ශේදලකා්ෂවෙ ලයදී ඇති ආකාරය විමසීම

• වචන පිළිබඳ දැනුම සහ විලනා්දය වරධනය වන 
ක් රීඩාවෙ නිරත වීම 

• ලතාරතුරු ෙබා ගැනීම සඳහා ප් රාලද්ශීය 
සහ පාසේ පුස්තකාෙ, ක් රීඩා සමාජ, ප් රජා 
කණ්ඩායම් සහ ලවේ අඩවි වැනි මූොශ් ර භාවිත 
කිරීම
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සාක්ෂරතාව සහ ගණිත හැකියාව (සගණනතාව) 
ලතාරතුරු පත් රිකාව 

ඔලේ දරුවාට උපකාර වීම



ගණිත හැකියාව (සගණනතාව) යනු දදනික ජීවිතලය් අවශ් යතාවන් සපුරා ගැනීම  
සඳහා විශ්වාසනීය ලෙස සහ සාධනීය ලෙස ගණිතය භාවිත කිරීමයි

ගණිත හැකියාව (සගණනතාව) වැදගත් වන්ලන් ඇයි?

ගණිත හැකියාව (සගණනතාව) ඔලේ දදනික ජීවිතයට අවශ් ය වන තාරකික චින්තනය සහ තීරණ 
ගැනීලම් හැකියාව ඇති කරයි. ඉවීම, සිතියම් ලහා් බිේපත් කියවීම, උපලදස් කියවීම සහ ක් රීඩා කිරීම 
වැනි ක් රියාකාරකම්වෙදී කාෙය, අංක, රටා සහ හැඩතෙ පිළිබඳ ගැටලු විසඳීමට ලමන්ම ඒවා ලත්රුම් 
ගැනීමට අපට ගණිත හැකියාව අවශ් ය ලවයි.

ඔලේ දරුවාලග් ගණිත හැකියාව දියුණු කිරීමට උපකාර කළ හැකි ක් රම

දරුවන්ලග් අධ් යාපන කටයුතුවෙට ලදමාපියන් ලහා් රැකවරණය සපයන්නන් සම්බන්ධ වන තරමට ඔවුන්ලග් උනන්දුව 
සහ සාධන මටටම වැඩි වන බව පලරය්ෂණවෙින් ලපන්වා දී ඇත

ගණිත හැකියාව වරධනයට දදනික වශලයන් ඔබට කළ හැකි දෑ ලබාලහාමයක් ඇත. ලම්වාට ඇතුළත් වන්ලන්: 

ගණිත හැකියාව යනු කුමක්ද?

• ඔලේ දරුවාට ගණිතමය භාෂාව භාවිත කිරීමට 
උනන්දු කරවීම: ලකාපමණද,? ලකාපමණ ලොකුද,? 
ලකාතරම් කුඩාද,? කීයක්ද?

• ඔලේ එදිලනදා ජීවිතලය්දී ඉෙක්කම්, රටා සහ 
හැඩතෙ භාවිත වන ආකාරය දරුවාට පැහැදිෙි 
කර දීම - පුස්තකාෙ ලපාත්වෙ හමුවන ඉෙක්කම්, 
එළිමහලන් හමුවන රටා සහ ක් රීඩා පිටටනිලය් ඇති 
හැඩතෙ, නිවලස් සහ වාස්තුවිද් යාත්මක හැඩතෙ

• ඉවුම්පිහුම්, සිතියම් කියවීම, ලගාඩනැගිෙි සහ 
ක් රීඩා කටයුතු වැනි දදනික කටයුතුවෙදී සහ ත්ථ් ය 
ජීවිතලය්දී ගණිතය භාවිත වන/කරන අවස්්ථා 
පිළිබඳ කතා කිරීම 

• සාප්පු යෑම, අයවැය සැකසීම සහ ණය කාඩපත් ආදී 
මුදේ භාවිත වන අවස්්ථා පිළිබඳ ගලේශනය කිරීම 

• දිග සහ උස, සමහර ලද්වේ ලකාතරම් බරින් 
අඩුද සහ වැඩිද යන්න සහ භාජනවෙ ධාරිතාව 
ඇස්තලම්න්තු කිරීම, මැනීම සහ සංසන්දනය කිරීම

• ප් රශ්න විසඳිය හැකි විවිධ ආකාර පිළිබඳ කතා 
කිරීම

• මිනුම් පටිය ලහා් මුළුතැන්ලගයි තරාදි වැනි එදිලනදා 
භාවිත වන උපකරණ ආශ් රලයන් මැනීලම් ඒකක ගැන 
සාකච්ා කිරීම

• ‘එය අර්ථවත්ද,’ ‘පිළිතුර සලහ්තුකද?,’ ලහා් ‘ලමය 
කළ හැකි ලවනත් ආකාර ලමානවාද?’ වැනි ප් රශ්න 
ඇසීම

• අධ් යයන කාෙ පරිචලඡේද, නිවාඩු සැෙසුම් කිරීම සහ 
ලපාදු ප් රවාහන ලස්වා භාවිතය වැනි විවිධ අවශ් යතා 
සඳහා කාෙ සටහන්, දින දරශන සහ ඔරලෝසු භාවිත 
වන ආකාරය විමසීම සහ භාවිතය

• බඩු භාණ්ඩ ලකාතරම් මිළ වන්ලන්ද යන්න සහ මුදේ 
ලගවූ පසු කීයක් ඉතුරු මුදේ වශලයන් ෙැලබන්ලන්ද 
යන්න ලත්රුම් ගැනීමට උපකාර වීම

• සඟරා, ලපාත්, පුවත්පත් සහ අංක පුවරු භාවිතලයන් 
අංකමය ක් රීඩා කිරීම

• ලසේෙම් බඩු, ලපාත්, ලරදිපිෙී සහ සපත්තු වැනි 
ලගානු කළ දෑ සංවිධානය කිරීම, වරග කිරීම සහ 
ගණනය කිරීම

සාක්ෂරතාව සහ ගණිත හැකියාව සම්බන්ධලයන් ඔලේ දරුවාට උපකාර විය හැක්ලක් ලකලස්ද යන්න 

පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා www.education.qld.gov.au/parents/map ලවේ අඩවියට 

පිවිලසන්න, නැත්නම් ඔලේ දරුවාලග් ගුරුවරයා ලහා් පාසෙ අමතන්න.
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සාක්ෂරතාව සහ ගණිත හැකියාව (සගණනතාව) 
ලතාරතුරු පත් රිකාව 

ඔලේ දරුවාට උපකාර වීම


