මුල් ළමා විය අධ්යාපන හා සුරැකුම් මධ්යස්ථාානය (ECEC) වෙත
ස්ාදරවයන් පිළිගනිමු

වදමාපියන් වෙස්, ඔබ රාජකාරිවේ වහෝ අධ්යාපනවේ නිරත ෙන අතවඔ ඔවද දවාොෙ
සුරක්ෂිත වෙස් ECEC මධ්යස්ථාානවේ රඳො තැබිය හැක. පුහුණුෙ ෙත් කාඔය මණ්ඩෙයක්
කළ හැකි විශිෂථටතම ආකාරවයන් ඔවද දවාොෙ රැක බො ගනියි. දවාෙන්ට ඔවුන්වේ ෙයස්
අනුෙ ස්ංෙඔධ්නය වීමට හා ෙැඩීමට හැකි ෙන පරිදි වමහි පරිස්රය දවාෙන්වේ අෙශ්යතාෙෙට
අනුෙ හැඩ ගස්ථො ඇත.

දවාෙකු ECEC මධ්යස්ථාානයට මුිනන් පැමිණීවම් දී
දවාෙකු මුල් ළමාවිය අධ්යාපන හා සුරැකුම් මධ්යස්ථාානයට ්රාම ෙරට ඇුළළත් වීවම් දී නෙ පරිස්රය ුළළ හඳුන්ොදීවම්
ඉවගනුම් ස්ැසියක් පැෙැත්වීම ස්ඳහා දවාො වදමාපියන්වගන් අවයකු වහෝ වදවදනාම ස්මග දිො සුරැකුම් මධ්යස්ථාානය
වෙත පැමිණීම ෙැදගත් වේ.
වමම හඳුන්ොදීවම් ස්ැසිය අතරුළර, වදමාපියන් වමන්ම දවාො යන වද පාඔශ්ථෙයටම කාඔය මණ්ඩෙය කටයුුළ කරන
ආකාරය ස්හ දවාොවේ අෙශ්යතා අනුෙ පරිස්රය හැඩ ගස්ථො ගන්නා අයුවා නිීකක්ෂයය කිීකමට අෙස්ථාාෙ ෙැවද.
දවාොට එහි සිටීම ආරක්ෂිත බෙ දැනී, ඊට ස්ුළටු වූ විට වදමාපියන්ට දවාො මධ්යස්ථාානවයහි රඳො තබා යා හැක. දවාො
හා ස්ම්බන්ධ් විවිධ් ගැටලු ස්ාකච්ඡා කිීකම හා මධ්යස්ථාානය පිළිබඳ ෙඩා වහ ඳ අෙවබෝධ්යක් ෙබා ගැනීම ස්මම විටම දිරි
ගන්ෙනු ෙැවද. කාඔය මණ්ඩෙය රහස්යභාාෙය ආරක්ෂා කිීකමට බැී  සිටී.
මනා හඳුන්ොදීවම් කාෙ සීමාෙකට ස්ාමානයවයන් දින දිට 0 අතර දක්ො කාෙයක් ගත වේ. කාඔය මණ්ඩෙය ස්මග
ස්ාකච්ඡා කර පැමිණීවම් කාෙය පිළිබඳ එකඟතාෙයකට පැමිවයන්න! හඳුන්ොදීවම් කාෙය ස්ඳහා ගාස්ථුළ අය
වන වකවඔ.

දවාො මධ්යස්ථාානවේ රඳො යමවම් දී ්රවයෝජනෙත් ෙන පපවදස්ථ





ස්ැමවිටම දවාොෙ කාඔය මණ්ඩෙවේ ස්ාමාජිකයකු වෙතම භාාර වදන්න
දිගු වේොෙක් රැී  වන සිට, දවාොෙ ආරක්ෂිත වෙස් කාඔය මණ්ඩෙ ස්ාමාජිකයකු වෙත භාාර දුන් ස්ැණින් පිට
වී යන්න.
“බායි”, “මං යනො”, “ගිහින් එන්නම්”, “ස්ුළටින් ඉන්න” ෙැනි යමක් පිට වී යාමට ්රාම දවාොට පෙස්න්න.
දවාො තරමක් හැඬුෙ ද ඒ පිළිබඳ කෙබෙ වන ෙන්න. එය ඉක්මනින්ම පහෙ යනු ඇත.
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ECEC මධ්යස්ථාානවේ ූලිනක හර ප්ධධ්ීනන්

සුරක්ෂිතභාාෙය
-

දවාොට වහ ඳම දම කෙවඔ ද
ළමාවිය සුරක්ෂිත කිීකම
ස්මාජයීය ්රජාෙ

දවාොවේ නනස්ඔගික
ෙටිනාකම
-

ෙෘත්ීනයභාාෙය
-

අනනය හා අනඔඝ
ස්මානාත්මතාෙ
විවිධ්ත්ෙය

වස්ෞඛ්ය ස්ම්පන්න හා
තිරස්ාර ජීෙන රටාෙ
- කාබනික චින්තනය
- ආහාර - විවේකය ක්රියාකාරකම්

මාඔවගෝපව්ධශ්නය
ස්ංවේදී බෙ
්රතිචාර දැක්වීම

වගෞරෙය
-

ස්ැෙකිල්ෙ
රැකෙරයය

දවාවෙෝ වස්ල්ෙම් කිීකවමන් ඉවගන ගනිති

චාෙක නිපුයතා

වස්ල්ෙම් කිීකම සියලුම ළමයින්ට
ෙැදගත්ය. ක්රීඩා මගින් ඔවුන්වේ සිීනවම්
හැකියාෙ, පරිකල්පන ශ්ක්තිය, පපවදස්ථ
දීමට හා ෙැබීමට ඇති හැකියාෙ හා
ස්හවයෝගීත්ෙ කුස්ෙතා දියුණු කරයි.

දවාොවේ චාෙක කුස්ෙතා දිනපතා සිදු වකවඔ. ක්රීඩා කිීකවම් දී,
කැපීවම් දී, යමක් වග ඩ නැඟීවම් දී, චිත්ර ඇී වම් දී අත්ෙැඩ
ආදිය සිදු කිීකවම් දී සියුම් චාෙක නිපුයතා ෙඔධ්නය වේ. දිවීවම්
දී, නැඟීවම් දී හා ෙැින හමීකම ෙැනි ක්රියා සිදු කිීකවම් දී දළ චාෙක
නිපුයතා ෙඔධ්නය වේ.

ස්ථෙභාාෙ ධ්ඔමය
දවාොට ඍුළ වේදය, ගහවක ළ හා ස්ුළන්
පිළිබඳ ඉවගනීමට අෙස්ථාාෙක් ෙැවබන
ස්ථෙභාාෙ ධ්ඔමයට ස්මීප පරිස්රයක අපි
කාෙය ගත කරමු. ස්ථෙභාාෙ ධ්ඔමය ුළළ
ෙබන අත්දැකීම් දවාොවේ වස්ෞඛ්යය හා
ශ්ාීකරික වයෝගයතාෙයට යහපත් ෙන අතර
ඔවුන්ට සිය පරිකල්පන හැකියාෙ පරගා
බැලීමට අෙස්ථාාෙක් ෙබා ව්ධ.

භාාෂා පුහුණුෙ
දවාොවේ ොේවකෝෂය ස්හ අදහස්ථ ්රකාශ් කිීකවම් හැකියාෙ
ෙඔධ්නය කර ගැනීම ස්ඳහා අපි දවාෙන්ට විශ්ාෙ පුහුණුෙක් ෙබා
වදන්වනමු. අපි සුරංගනා කාා, කවි ගීත ආදිය කියෙන අතර
විවිධ් භාාෂාෙ හා බැඳුණු ක්රීඩා සිදු කරන්වනමු. දවාොවේ
ොේවකෝෂය හා භාාෂා අෙවබෝධ්ය දියුණු කිීකවම් ක්රමයක්
ෙනුවේ ඔවුන් ස්මග දිනපතා කතා කිීකමයි .
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සුරැකුම් වේොෙන්

ක
ත
න්
ද
ර
M
E

එළිමහවන්
ගත කිීකම
විවිධ් ක්රියාකාරකම්

විවිධ් ක්රියාකාරකම්

දෙවස්ේ
ආරම්භා
ය

පෙතින දිො සුරැකුම්
කාෙ ස්ටහන
ස්ාමානයවයන් දවාොවේ සුරැකුම් කාෙය ීනරයය ෙනුවේ මේපියන් රාජකාරිෙෙ වයවදන කාෙය මත පදනම්ෙය. ඔබට
පවුවල් අෙශ්යතාෙන්ට අනුෙ මස්කට යම් පැය ගයනක් වෙන් කර ගත හැක. දවාොවේ සුරැකුම් වේොෙන් Päikky නම්
පරිගයක ෙැඩස්ටහවනහි වෙන් කරනු ෙැවද. මධ්යස්ථාානවයන් වත රුළවා ෙබා ගැවන්.
දවාො සුරැකුම් මධ්යස්ථාානවයහි රඳො තැබීමට ගිවිස්ගත් වේොෙන් ඒ අයුරින්ම අනුගමනය කළ යුුළ වේ! දවාො
රැවගන යාමට වදමාපියන් හැර වෙන අවයකු පැමිවයන්වන් නම් ඒ බෙ ස්ැමවිටම මධ්යස්ථාානයට කිනන් දැනුම්
වදන්න. දවාො සුරැකුම් මධ්යස්ථාානය වෙත රැවගන විත් භාාර දිය හැක්වක් ෙැිහහිටියන්ට පමණි

ආහාර හා විවශ්ේෂ කමම බීම

සුරැකුම් දිනය ුළළ එදිවනදා කටයුුළෙෙට ස්ම්බන්ධ් වීමට හා මනා ජෙයකින් සිටීමට ළාබාෙ දවාෙන්ට ආහාර අෙශ්ය
වේ. දිනය ුළළ, පදමස්න ආහාර, දිො ආහාරය හා වකටි ආහාර මධ්යස්ථාානවයන් ස්පයනු ෙැවද. කවායාකර, ඔවද
දවාොට යම් ආහාර අස්ාත්මිකතාෙක් වේ නම් එය මධ්යස්ථාානයට දන්ෙන්න. එෙැනි අෙස්ථාාෙක දී නෙදය ස්හතිකයක්
අෙශ්ය වේ!
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ඇඳුම්
කාෙගුයය කුමක් වුෙත් අපි ස්මමදිනම එළිමහවන් ඇවිදින්වනමු! දවාොට පහසු ඇඳුම් අන්දො තිබිය යුුළ අතර අමතර
ඇඳුම් කට්ටෙයක් තිබිය යුුළය. දවාොට ශීතෙය වන දැවනන පරිදි පණුසුම්ෙ අන්දො තිබිය යුුළය. නැවුම් ොතය
දවාොවේ වස්ෞඛ්යයට හිතකර අතර ඔවුන් වස්ෞඛ්ය ස්ම්පන්නෙ තැබීමට පපකාීක වේ.
ෙැසි දින ස්ඳහා දවාොට ෙැසි ආෙරය කබා හා රබඔ බූට් ස්පත්ුළ තිබිය යුුළය!

ශීත ඍුළෙ ස්ඳහා පණුසුම් ඇඳුම්: ඕෙවරෝල්, වත ප්පි හා අත් ෙැසුම්!

කවායාකර ඇඳුම්ෙෙ හා ස්පත්ුළෙෙ දවාොවේ නම ගස්න්න.

ග්රීෂථම ඍුළෙට වමන්ම ශීත ඍුළෙට ද එළිමහවන් ඇවිදීමට සුදුසු පාෙහන් තිබිය යුුළය.
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වරෝගී දවාෙන්
දවාො අස්නීපවයන් පසු ෙන්වන් නම්, ස්ැමවිටම මධ්යස්ථාානයට වහෝ කාඔය මණ්ඩෙයට දන්ෙන්න. දවාො
අස්නීපවයන් පසු ෙන්වන් නම්, එක් අතකට අවනක් ළමුන්ට වරෝගය වබෝ වීම ෙළක්ො ගැනීමට හා අවනක් අතට
දවාොට ක්රියාකාරකම්ෙෙ වයදීවම් හැකියාෙක් වන මැති බැවින්, එබඳු විටක දවාො නිෙවස්ේ රඳො ගත යුුළය.


දවාොට පය වරෝගය ෙැළී  තිවද නම්, ඔහු ස්ම්පූඔය දිනයක් පුරාෙට පය වන ස්මදී තිවබන වතක් නිෙවස්ේ
රඳො ගත යුුළයි!
පදරාබාධ් වහෝ පාචනය ෙැළී වමන් පසු දවාො අෙස්න් ෙරට ෙමනය දමා වහෝ පාචනය ඇති වී අෙම ෙශ්වයන්
පැය 48ක් ගත ෙන ුළවා නිෙවස්ේ රඳො ගත යුුළයි.



ECEC මධ්යස්ථාානවයහි ගාස්ථුළ ECEC ුළළ වස්ේොවයෝජකයින්වේ ගාස්ථුළෙෙට අදාළ නීති ්රකාරෙ වදමාපියන්වේ
දළ ආදායම හා පවුවල් ස්ාමාජිකයින් ගයන මත පදනම් වේ.




ස්ම්පූඔය මාස්ය ස්ඳහා ගාස්ථුළෙ නගර ස්භාාෙට ඉන්වෙ යිස්ථ කරනු ෙැවද.
ඔබ ආදායම පිළිබඳ වත රුළවා ඉදිරිපත් වන කරන්වන් නම්, ස්ථෙයංක්රීයෙ පපරිම ගාස්ථුළෙ අය කරනු
ෙැවබනු ඇත.
ගාස්ථුළෙෙට අදාළ ්රශ්ථන ස්ඳහා පිළිුළවා නගර ස්භාාවෙන් ෙබා ගත හැක.

පාඔශ්ථෙකවාවෙෝ
ECEC මධ්යස්ථාානය ුළළ අපි විවශ්ේෂ වපර පාස්ැල් ගුවාෙවා, පපව්ධශ්කෙවා, ස්මාජ හා වස්ෞඛ්ය වස්ේො කාඔය මණ්ඩෙ,
මවනෝ විදයාඥයියින් හා අෙශ්ය අෙස්ථාාෙන්හි විවිධ් චිකිත්ස්කයින් ස්මග අපි කටයුුළ කරන්වනමු. දවාොවේ භාාරකවාෙන්
ස්මග ෙන පහත ගිවිසුම ප්රකාරෙ වමය සිදු වකවඔ.ව

5

