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අළුතින් පැමිණි දරුවන් 
සඳහා රැකවරණය 

(Care For Newcomer 
Children – CNC) වවත 

සාදරවයන් පිළිගනිමු

ක් රම ක් රමවයන් වවන් වීම (gradual separation) යනු 
කුමක්ද? 

ක්රමක්රමයෙන්යෙන්වීමෙනුදරුොෙැඩසටහනසමගෙඩාත්හුරුපුරුදුයෙත්ම
යෙන්කිරීයේකාලසීමාෙෙැඩිකිරීමයි.එෙටෙැඩසටහන්කාරෙමණඩලෙසමග
ෙැඩකිරීමසහඉදිරිකාලයේදීසිදුෙනමූලිකයෙන්වීේසඳහාෙැඩසටහන්කාරෙ
මණඩලෙසමගඑකටෙැඩකිරීමඇතුළත්ෙ.

ක් රමවයන් වවන් වීම මගින්:

• දරුෙන්යගේඅෙශ්ෙතාෙන්ටගරුකරයි,
• ඔයේදරුොටආරක්ෂිතෙසහසුරක්ෂිතබෙදැනීමටඋපකාරීයේ,
• අයේෙැඩසටහනටෙඩාත්යසෞේෙයලසසංක්රමණෙවීමටඋපකාරීයෙනඅතර
• සාර්ථකයලසයෙන්වීමටත්දරුොෙැයඩනවිටශක්තිමත්යලසබැඳීමටත්

යේදිකාෙතනයි.

කාංසාසහගතයලසපළමුෙරයෙන්ෙන දරුෙන්ෙැඩසටහනටහුරුවීමටකල්
ගනිති. එනිසා අෙශ්ෙ පරිදි ඔයේ දරුො සමග රැඳී සිටීමට සූදානේ ෙන්න. සෑම
දරුෙකුමයෙනස්ෙ,එයහත්ක්රිොෙලිෙහදිසියනාකිරීමෙැදගත්ෙ.

එය වැඩ කරන්වන් වකවසේද?

ඔවේ පංති පටන් ගැනීමට වපර:

• හැකිනේඔයේදරුොසමගඅයේෙැඩසටහනටපැමියණන්න.
• ඔයේ දරුො ගැන, ෙැඩසටහන ගැන සහ ඔවුන් සාමාන්ෙයෙන් යෙන් වීමට

සැලසුේකරනආකාරෙගැනකාරෙමණඩලෙසමගකතාබහකරන්න.යමයින්
ඔයේදරුොටඅයේකාරෙමණඩලෙආරක්්ාසහිතයලසසහවිශ්ොසෙන්ත
යලසදැනීමටඋපකාරීයේ.

• හැකිනේඔයේපංතිකාමරෙතියබනතැනදරුොටයපන්ෙන්න.

දරුවාවේ පළමු දින කිහිපවේදී

• සන්සුන්ෙසහඋදයෝගීමත්ෙසිටීමටඋත්සාහකරන්න.
• ඔයේ දරුො ෙඩාත්ම සතුටු යෙතැයි සිතන ේරයදශෙට යගාස් ඔයේ දරුො

යසල්ලේකිරීමටෙඩාත්කැමතියදෙකාරෙමණඩලෙටපෙසන්න.
• ඔයේදරුොගැනඅෙධානෙයොමුකරන්න.ඔහුටයහා්ඇෙටකතාකරක්රීඩා

භාණඩයපන්ොඒොසමගයසල්ලේකරන්න.
• ඔවුන්උනන්දුෙදක්ෙනයෙන්ේරයදශගැනසූදානමින්සිටඔවුන්අනුෙෙන්න.
• කාරෙමණඩලයේඉඟිගැනඅෙධානයෙන්ඉන්න.
• දරුොසූදානේවිටඅයනක්දරුෙන්සමගයහා්කාරෙමණඩලෙසමගක්රීඩා

කිරීමටඔයේදරුොෙදිරිමත්කරන්න.ඔයේදරුොසූදානේනැත්නේ,ටිකක්
යේලාෙැඩිපුරරැඳීසිටිොටකමක්නැත.

• දරුො තනිෙම යසල්ලේකළහැකි වූ විට යහා් යෙනත් අෙ සමග යසල්ලේ
කළහැකිනේඔවුන්පළමුෙරයෙන්වීමටසූදානේබෙටඑෙයහාඳලකුණකි!
පිෙෙරක්පසුපසටයගනබලාසිටින්න.

1/2

අවේ CNC වැඩසටහන වවත 
සාදරවයන් පිළිගනිමු!   

ඔවේ දරුවාට සුරක්ෂිත බව 
දැනීමට සහ හිවේ කරදරයකින් 
වතාරව ඔබට ඉවගනගැනීමට ඉඩ 
ලබා දීමට අවේ වැඩසටහන සහ 
කාරය මණඩලය සමග හුරුපුරුදු 
වීමට යම් කාලයක් ගැනීම 
වැදගේය.  

සමහර අවසේථාවල දරුවන් හඬන 
අතර වදමාපියන් මුලින්ම දමා 
යන විට අතරමං වූ වසයක් වහාේ 
දැඩිව ේ රතික් රියාව දැක්වීම සිදු 
කරයි. විව�ේෂවයන් ඔවේ දරුවා 
කණඩායම්ගත රැකවරණයට පේ 
වන පළමු අවසේථාව වමය නම්, 
වමවසේ වවන් වීවම් සාංකාවට පේ 
වීම සාමාන් යය. ඔබ වදවදනාටම 
වමම කාලය වගවා දැමීම පහසු 
කරවීමට, ේ රවේ�වමන් අපි ක් රම 
ක් රමවයන් වවන් වීවම් ක් රමය 
පළමුවවන් වවන් වීම සඳහා 
භාවිතා කරමු.

ක් රම ක් රමවයන් වවන් වීම සඳහා වදමාපිය අේවපාත
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• දරුොඉක්මණින්මඔබපසුපසඑන්යන්නේසහඔබ
ළගින්සිටීමඅෙශ්ෙබෙයපයනයිනේඔවුන්සූදානේ
නැතිවිෙහැක.

• ේරචණඩත්ෙෙටසහකේපනෙටපත්ෙසිටිනදරුෙන්ට
සේපූරණයෙන්යෙන්වීමටකල්ගතවිෙහැක.

මූලික වවන් වීම

ඔබසහකාරෙමණඩලෙදරුොයහාඳටමයසල්ලේකරන
බෙසහපහසුයෙන්සිටිනබෙයපනුනවිටයකටිකාලෙක්
සඳහාෙැඩසටහයනන්පිටවීසිටීමටඔබටහැක.

• ඔබනානකාමරෙටෙනබෙත්විනාඩියදකකින්ආපසු
එනබෙත්දරුොටකිෙන්න.

• ඔබ ෙන බෙ කාරෙ මණඩලෙට යනාකිො පිටත්
යනාෙන්න.

• නානකාමරෙටයගාස්ඔබකීපරිදිමආපසුඑනබෙට
ෙගබලාගන්න.

• පළමු යෙන් වීයමන් ඔයේ දරුො කාංසාෙට පත් යේ
නේ,දරුොඊටතාමත්සූදානේනැතිවිෙහැක.

පළමු යෙන්වීම සාර්ථකෙ සිදු වුයනාත් ඔබ මීට ෙඩා දිග
(විනාඩි  5-15 දක්ො) යෙන් වීමකටද තෙත් දිග තුන්ෙන
(විනාඩි10-20)යෙන්වීමකටසූදානේෙ.

යමම යකටි යෙන්වීේ ඔයේ දරුොයගේ විශ්ොසෙ යගාඩ
නගනඅතරඔබසැමවිටමආපසුඑනබෙයත්රුේකරවීමට
උපකාරීයේ.සෑමයෙන්වීමකදීම:

• ස්ථිරෙසිටින්න.
• ඔබ ෙන බෙ දරුොට පෙසන්න. යහායරන් ොයමන්

විශ්ොසෙබිඳෙැයටනඅතරඅනාගතයෙන්වීේෙඩාත්
අපහසුකරයි.

• ඔයේ සමු දීම හැකි තාක් යකටි සහ ස්ථිර කරන්න/
ඔබගිෙවිටදරුොටඋපකාරකරනහුරුපුරුදුකාරෙ
මණඩලසාමාජිකෙකුසිටිනබෙටෙගබලාගන්න.

• ඔබආපසුපැමිණිවිටධනාත්මකයදපිළිබඳඅෙධානෙ
යොමුකරන්න.දරුොයසල්ලේකළයසල්ලේබඩුසහ
ඔවුන්ෙැඩිපුරමකැමතිවුයන්යමානොටදැයිවිමසන්න.

ෙැඩි දුකකින් යතාරෙ දරුො යකටි යෙන් වීමක්
කළමනාකරණෙ කර ගත්යතාත් ඔබ යෙන්ෙ ොමට ඔහු
යහා්ඇෙසූදානේෙ!ෙැඩසටහයන්සමස්තකාලෙසඳහාම
ඔබදරුොහැරොමආරේභකළපසුමුලින්මපැමිණදරුො
ගැනීයමන්ඔබසැමවිටමආපසුඑනොෙෙනඅදහසතහවුරු
කරන්න.

මවේ දරුවා දුකින් නම් කරන්වන් කුමක්ද?

තෙමත්ඔයේදරුොදුකින්පසුයේනේ,කලබලයනාවීමට
උත්සාහකරන්න.දරුොටආරක්ෂිතසහහුරුපුරුදුබෙක්
දැනීමටෙැඩසටහයන්තෙෙැඩිපුරකාලෙක්දරුොසමගගත
කිරීමටඅෙශ්ෙවිෙහැක.යසල්ලේබඩුෙක්යහා්ේලැන්කට්
එකක් යගන ඒම ඔයේ ස්කාෆ් එක යහා් ස්යේටරෙ දමා
ොයමන්දරුොටෙඩාත්පහසුෙක්දැනීමටඋපකාරීවිෙහැක.

කණඩාෙේකාරෙමණඩලෙයමමක්රිොෙලියේදීයබායහා්
පවුල්ෙලට උපකාර කර ඇති අතර ඔවුන් ඔබට මග
යපන්වීමටසහඋපකාරකිරීමටසූදානේෙ.
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