
වයස අවුරුදු තුනේ 

නෙරොසැල් 
සුවිසල් සිහින දැකීමට දරුවන්ට 
ජීවිතයේ ය ොඳම ආරම්භයන් අවශ්ය 
යේ.  



 

විකනටෝරියානු රජය  නෙෙ දශකය පුරා න ාලර් බිලියන 

5කට අධික මුදලක ආනයෝජනය කරමිේ හඳුේවානදන ලද 

සියල්ලේටෙ හිමි අවුරුදු තුනේ නෙරොසැල් වැ සටහන - 

දැේ ප්රාේ ය පුරා රියාමකෙක න    

එෙගිේ අදහස් වේනේ විකනටෝරියානු දරුවේට

ඉනෙනීෙට වධර්නය වීෙට නසල්ලම් කිරීෙට හා මිතුරේ

 නා ෙැනීෙට  වමක අවුරුද්දක කාලයක ලැනෙන ෙවයි
වයස අවුරුදු තුයන් සිටම ගුණොත්මක යෙරෙොසැල්

වැඩසට නකට ස භොගී වීම මගින් දරුවන්යේ ඉයෙනීම

වර්ධනය යසෞඛ්ය  ො ය ෙැවැත්ම පිළිබඳ අභිප්රොයන් වඩොත්

කොයධක්ෂම වනු ඇත   

කු ා දරුවේ අවට නලෝකය ෙැන ඉනෙන ෙේනේ

නසල්ලම් කිරීෙ තුළිනි   

කුඩො දරුවන් වඩොත් ය ොඳින් ඉයෙන ෙන්යන් යකළි යසල්ලම්

ෙොදක වූ ඉයෙනීම තුළිනි එමගින් දරුවන්ට සිය කල්ෙනො

ශ්ක්ිය භොවිත කිරීමට සිය භොෂො  ැකියොවන් වර්ධනය කර

ෙැනීමට  ො ඉලක්කම්  ො රටො ෙැන ඉයෙනීමට අවස්ථොව ලබො

යදයි එයස්ම අන් අය සමෙ එක්ව කටයුතු කිරීමට යබදො දො

ෙැනීමට සවන්ීමට  ො සිය  ැඟීම් කළමනොකරණය කිරීමට

ඔවුහු ඉයෙන ෙනිි

විකනටෝරියාන සියලු දරුවේට අවුරුදු නදකක පුරා

අරමුදල් සැෙනයන නෙරොසැල්වලට ඇතුළමක වීනම්

හැකියාව න   

සිට ප්රොන්තය පුරො සිටින දරුවන්ට එක් සියකට යටත්

පිරියසයින් ෙැය ෙ ක කොලයක් අරමුදල් සැෙයයන

යෙරෙොසැල්වලින් ප්රිලොභ ලැබීමට  ැකි යේ යමම ෙැය ෙණන

වන විට දක්වො ඉ ළ නැැංයවනු ඇත    

ඔෙනේ දරුවා කුෙන නෙරොසැලකට ගියමක ගුරුවරුේ හා

පුහුණුව ලමක අධයාෙනියිේ විසිේ නෙෙ වැ සටහේ

නෙනහයවනු ඇ   

දරුවන්ට ීඝධ දිවො රැකවරණ (ළමො රැකවරණ) යස්වොවල 

ය ෝ යෙරෙොසැල් ෙමණක් ඇි ස්ථොනවල යෙරෙොසැල් 

වැඩසට න්වලට ස භොගී වීය  ැකිය. 

 

 

 

කුඩො දරුවන් නලෝකය ෙැන ඉනෙන ෙේනේ නසල්ලම් කිරීෙ තුළිනි  

ඔවුහු අේ අය සෙෙ එකව කටයුතු කිරීෙට නෙදාහදා ෙැනීෙට සවේීෙට

හා සිය හැඟීම් කළෙනාකරණය කිරීෙට ඉයෙන ෙනිි    

යෙරෙොසැල් වැඩසට න්වල ී භාෂා හැකියාවේ වර්ධනය කර ෙැනීමට  ො

ඉලකකම් හා රටා ෙැන ඉයෙනීමට දරුයවෝ යකළි යසල්ලම් උෙයයෝගී කර

ෙනිි    

ගුරුවරු  ො අර්යොෙනෝයයෝ දරුවන්ට කුතුහලනයේ යුතුව

නිෙර්ාණාමකෙකව හා විශ්වාසය ඇතිව ඉයෙනීමට උෙකොර කරි   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

විවිධ සැකසුම්වල ී නෙරොසැල් වැ සටහේ ලො ීෙ සිදු විය හැකිය.

නෙරොසැල් ෙෙණක ෙැවැමකනවන 

ස්ථාන

නෙරොසැල් වැ සටහේ
නියමිත දින  ො යේලොවන්වලට දරුවන්ට යෙරෙොසැල් 
වැඩසට න්වලට ස භොගී විය  ැකිය. 

ීඝර් දිවා රැකවරණ නස්වාවේ 

නෙරොසැල් වැ සටහේ 
සිය ීඝධ දිවො රැකවරණවල අැංෙයක් යලස දරුවන්ට 
යෙරෙොසැල් වැඩසට න්වලට ස භොගී විය  ැකිය. 

අධයාෙනය හා රැකවරණය 
ීඝධ දිවො රැකවරණ යස්වො මගින් වයස අවුරුදු 0 සිට 6 දක්වො 
දරුවන්ට පූවධ ළමොවිය අර්යොෙනය  ො රැකවරණය ලබො ය . 

 

 
සියලු යෙරෙොසැල් වැඩසට න් රජයේ ආරක්ෂොව  ො

ගුණොත්මකභොවය පිළිබඳ මොයෙධෝෙය ශ්යන්ට අදොළ විය යුතු

අතර වික්යටෝරියොනු පූවධ වසර ඉයෙනුම්  ො සැංවර්ධන රොමුවට

අනුකූලව සකස් වී ිබිය යුතුය

ීඝධ කොලීන දිවො රැකවරණ මර්යස්ථොනයකට යෙරෙොසැල්
වැඩසට න් ඇතුළුව සම්පූණධ දවස පුරො ක්රියොත්මක වන

අර්යොෙනය  ො රැකවරණය ලබො ීමට  ැකිය ගුරුවරයකු විසින්

සිදු කරන යෙරෙොසැල් වැඩසට න්වලට අියධක ෙැය ෙණන්

අර්යොෙනය  ො රැකවරණය එක් යකොට ියේ යෙරෙොසැල් යසව්ොව

ෙමණක් ෙවත්වන සථ්ොනයක් නම් එම යසව්ොව නියමිත දින  ො

යේලොවන්වල ී ෙමණක් ක්රියොත්මක යේ එම දින  ො යේලොවන්

යෙරෙොසැල් යසව්ොව මගින් තීරණය යකයධ

ඔනේ දරුවා කුෙන ස්ථානයකට යවේනේ ද යේන ඔනේ

ප්රජාන ඇති නස්වාවේ නොනවාද යේන හා ඔෙට හා

දරුවාට ව ාමක සුදුසු වේනේ කුෙකද යේන ෙ තීරණය

න   

සියල්ලේටෙ හිමි අරමුදල් සැෙනයන අවුරුදු තුනේ

නෙරොසැලකට දරුවා ලියාෙදිිංචි කරවීෙ  

ඔයේ ප්රය ශ්යේ ඇි යෙරෙොසැල් යස්වොවල ලියොෙදිැංි  වීයම් 

ක්රියොවලිය  ො කොලය ෙැන දැන ෙැනීමට ඔවුන් සමෙ කතො 

කර, ඔවුන්යේ මර්යස්ථොනයට යෙොස් කොයධ මණ්ඩලය 

 මුවන්න. ඔයේ ප්රය ශ්යේ ඇි යෙරෙොසැල් ෙැන  ො ඔයේ 

ෙවුලට ෙැළයෙන යස්වොව යතෝරො ෙැනීම ෙැන වැඩි දුර 

විස්තර සඳ ො යමම යවේ අඩවියට යන්න 

   

ගුණොත්මක යෙරෙොසැල් යස්වොවක් යතෝරො ෙැනීම මගින්, 

දරුවන් යෙරෙොසැයල් ෙත කරන කොලය වඩොත් ඵලදොයී වන 

බව ත වුරු කර ෙත  ැකිය. 

 යවේ අඩවිය යවත 

යෑයමන් ඔබ ට ගුණොත්මක දශ්ධක ෙැන යසොයො බැලිය 

 ැකිය.  

සියල්ලේටෙ හිමි අරමුදල් සැෙනයන අවුරුදු තුනේ

නෙරොසැල් ආරම්භ කළ යුමකනමක කවදාද 

යබොය ෝ යස්වොවන්වල දරුවො යෙරෙොසැල් ආරම්භ කිරීමට 

වසරකට යෙර සිට ලියොෙදිැංි  වීයම් ක්රියොවලිය විවවතවන 

අතර යම් නිසො ඔයේ දරුවොට වයස අවුරුදු යදක වන විට 

ඔවුන් ලියොෙදිැංි  කිරීම පිළිබඳව සිතො බැලිය යුතුය.  

ජනවොරි සිට අයේල් අතර උෙන් දරුවන් සිටින ෙවුල්වලට 

 ො රැකවරණ සෙයන්නන්ට සියල්ලන්ටම හිමි අරමුදල් 

සැෙයයන යෙරෙොසැල් ආරම්භ කරන්යන් කිනම් වසයධ දැයි 

යතෝරො ෙත  ැකිය. ෙොසැල් යවන වයස සමෙ අනුකූල වීමට 

ඔවුන්ට සිය දරුවො ඊළඟ වසයධ ී යැවීමට තීරණය කළ 

 ැකි අතර, සම ර දරුවන් වයස අවුරුදු යදයක් ී 

යෙරෙොසැල් ආරම්භ කිරීම සිදු කරනු ඇත.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයස අවුරුදු තුනේ නෙරොසැල්



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ජනවාරි වැනිදා සිට අනේල් දකවා අ ර උෙන් දරුයවෝ

ඔවුන්ට වයස අවුරුදු තුන ලබන වෂධයේ ී ය ෝ ඔවුන්ට වයස

අවුරුදු  තර ලබන වෂධයේ ී යෙරෙොසැල් යොමට සුදුසුකම් ලබි  

ගුරු ළමො අනුෙොිකය යනොසැපියරන යස්වොවල ී දරුවන්ට 

වයස අවුරුදු තුන සම්පූණධ වන යතක් වැඩසට න්වලට 

ස භොගී වීමට යනො ැකි වීමට ඉඩ ඇත.  

ෙැයි වැනිදා සිට නදසැම්ෙර් 1 දකවා අ ර උෙන් දරුවන්, වයස 

අවුරුදු තුයන් යෙරෙොසැල් යොමට සුදුසුකම් ලබන්යන් ඔවුන්ට 

වයස අවුරුදු  තර ලබන වෂධයේ ී වන අතර ඔවුන් වයස අවුරුදු 

 තයධ යෙරෙොසැල් යොමට සුදුසුකම් ලබන්යන් ඔවුන්ට වයස

අවුරුදු ෙ ලබන වෂධයේ ීය. 

 

 

 
 

නෙරොසැල් ආරම්භ වන වයස 

දරුවොයේ උෙන් 
දිනය

අද ස්

යදසැම්බධ

අයේල්

ෙොසැල් ආරම්භ

කරන්යන්

නැත්නම් දැයි

යතෝරො ෙැනීමට
ෙවුල්වලට  ැකියොව

යේ

වයස අවුරුදු යෙර

ෙොසැල්

වයස අවුරුදු

යෙර ෙොසැල්
ය ෝඩිය යරණ්ිය 

යරණ්ිය

 
වයස අවුරුදු යෙර

ෙොසැල්

වයස අවුරුදු

යෙර ෙොසැල්
ය ෝඩිය යරණ්ිය 

මැයි

යදසැම්බධ
  

වයස අවුරුදු යෙර

ෙොසැල්

වයස අවුරුදු

යෙර ෙොසැල්
ය ෝඩිය යරණ්ිය 

යදසැම්බධ

අයේල්

ෙොසැල් ආරම්භ

කරන්යන්

නැත්නම් දැයි

යතෝරො ෙැනීමට
ෙවුල්වලට  ැකියොව

යේ

 
වයස අවුරුදු යෙර

ෙොසැල්

වයස අවුරුදු

යෙර ෙොසැල්
ය ෝඩිය යරණ්ිය 

  
වයස අවුරුදු යෙර

ෙොසැල්

වයස අවුරුදු

යෙර ෙොසැල්
ය ෝඩිය 

මැයි

යදසැම්බධ
   

වයස අවුරුදු යෙර

ෙොසැල්

වයස අවුරුදු

යෙර ෙොසැල්
ය ෝඩිය 

යදසැම්බධ දිනයන් රජයේ ෙොසැල්වල වැනි වොරයේ අවසන් දිනය යේ ඔබ යතෝරොෙත්

ෙොසැල්වල වැනි වොරයේ අවසන් දිනය යවනත් දිනයක් යේ නම් එම දිනය භොවිත කළ යුතුය

වයස අවුරුදු තුනේ නෙරොසැල් ෙැන වැඩිදුර 

ෙැටලු සම්ෙේධනයේ උෙකාර කළ හැකනක 

කාටද 
 ඔයේ ප්රය ශ්යේ යෙරෙොසැල් ය ෝ යස්වො සෙයන්නො, ීඝධ 

දිවො රැකවරණ ඇතුළත්ව

 ඔයේ ප්රොය යය කවුන්සිලය ය ෝ මොතව  ො ළදරු යසෞඛ්ය 
ය දිය

 යසෞඛ්ය යදෙොතධයම්න්තුයේ (

 යදමොපිය උෙකොර අැංකය 

  

ලිපිනයට ඊයම්ල් කිරීයමන්

 යවත යන්න.
 

mailto:3yo.kindergarten@education.vic.gov.au
http://www.vic.gov.au/kinder

