ආබාධිතතා සහිත සිසුන් සඳහා
විභාග පහසුකම් සැලසීම
සාධාරණ ආදේශක
සාධාරණ ආදේශක යනුදෙන් අදහස් කරන්දන් විදේෂඥ උපදේශක කමිටු
උපදදස් මත පදනම්ෙ ආබාධ සහිත සිසුන්හට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ඉදිරිපත්
කළහැකි අනුෙර්තන දහෝ දෙනස්කම්ය. විභාගදේදී තම කාර්යසාධනය මත සැලකිය
යුතු බලපෑමක් ඇතිවියහැකි, තාෙකාලික, ස්ිර දහෝ දිගුකාලීන ආබාධිත තත්ෙයක්
ඇති සිසුන් හට දමම සාධාරණ ආදේශක සඳහා වූ උපදේශක කමිටුෙට අයදුම්කර
විභාග සඳහා දපනී සිටිමට අෙශය පහසුකම් ලබාගත හැකිය. සාධාරණ ආදේශක
ලබාදීදම් අරමුණ ෙන්දන්

විභාග ෙලදී ශිෂයාදේ කාර්ය සාධනය මත තම

ආබාධිතතාෙ මගින් සිදුවිය හැකි බලපෑම ඉෙත්කිරීම දහෝ අෙම කර ගැනීම මගින්
තම දැනුම, කුසලතා හා හැකියාෙන් නිෙැරදිෙ ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා අෙස්ථාෙ
ලබාදීමය.

පටිපාටිය
සාධාරණ ආදේශක ලබාගත යුතු සියලුම සිසුන් ඉල්ලලුම්පත්, පීඨ නිදයෝජිතයන්
හරහා, ආබාධ සහිත සිසුන් සඳහාවූ සම්බන්ීකරණ මධයස්ථානය දෙත ඉදිරිපත්
කළ යුතුය. අයදුම්පත් විභාගය ආරම්භ කිරීමට මසකට දපර සැකසිය යුතුය.
සියලුම අයදුම්පත් ආබාධ සහිත සිසුන් සඳහා වූ සම්බන්ීකරණ මධයස්ථානදේ
උපදේශක කමිටුෙ විසින් දසදනට්

සභාෙ විසින් අනුමත කරන ලද සාධාරණ

ආදේශක මාර්දගෝපදේශයට අනුෙ විමර්ශනය කරනු ඇත. දමම සාධාරණ ආදේශක
ලබාදීදම්දී එම විභාගයට දපනී සිටින අදනකුත් සිසුන්ට සාදේක්ෂෙ අබාධිත
අයදුම්කරුට කිසිදු අසාධාරණ ොසියක් සැලසීම කිසිම ආකාරයකින් දනාෙන බෙ
සඳහන් කළ යුතුය.

සලකා බැලිය යුතු සාධාරණ ආදේශක
සාධාරණ ආදේශක සලකා බැලිය යුතු ෙන අත්තිොරම ෙන්දන්, ෙත්මන්
අධදයාපන ක්රමය, ප්රතිචාර පටිගත කිරීම සහ ශිෂයාදේ සන්නිදේදනය දේ. දමම

ආබාධිතතා සහිත සිසුන් සඳහා විභාග පහසුකම් සැලසීම, August 2017

ලියවිල්ලල තුළ දපන්ො ඇති සාධාරණ ආදේශක ෙනුදේ සලකා බැලිය හැකි බෙ අෙම
දෙනස්කම් පමණක් අඩංගු මාර්දගෝපදේශ මාලාෙක් පමණි. සෑමසිසුදෙකුදේම
විභාගයට අදාළ නිේිත අෙශයතා තනි තනිෙ සලකා බලනු ඇත.


යම් ශිෂයයකුදේ ආබාධිතතාෙ නිසා නිේිත තක්දස්රුෙක් කිරීමට දහෝ යම්
සංරචකයක් තක්දස්රු කිරීමට දනාහැකි ෙනවිට, උදාහරණ දලස දැඩි දලස
ශ්රෙණ ඌනතාෙයකින් දපදළන සිසුදෙකුදේ ශ්රෙණ (සෙන්) සංරචකය
තක්දස්රු කිරීදම්දී, පීඨ මණ්ඩලයදේ අනුමතියට යටත්ෙ විකල්ලප තක්දස්රු
ක්රම සලකා බැලිය හැකිය. විකල්ලප තක්දස්රු ක්රමයක් භාවිතා වී ඇත්නම්, එය
ශිෂයාදේ අධයන ොර්තා දෙහි නිේිතෙ සඳහන් කරනු ඇත.

දෘශය අපහසුතා

ප්රේන පත්තර ලබාදීදම්දී එය ශිෂය ශිෂයාෙන්ට ගැළදපන ආකාරයට ලබාදිය
යුතුය. උදාහරණ- බ්දර්ල්ල දහෝ හඬ ප්රතිධාන මෘදුකාංග භාවිතය.



ප්රමාණදයන් විශාල අකුරින් මුද්රිත ප්රේනපත්ර සහ පැෙරුම්, මාර්දගෝපදේශ
සමගින් දෘශය අපහසුතා සහිත ශිෂය ශිෂයාෙන්ට ලබාදිමට අෙශය පියෙර
ගතයුතුය.

එෙන්

ක්රමදේදයන්

තුලින්

ඔවුන්ට

ප්රතිළාභ

ලබාගත

හැක.ප්රමාණදයන් විශාල අකුරින් මුද්රිත පිටපදත් අකුරුෙල විශාලත්ෙය ශිෂය
ශිෂයාෙදේ තනි අෙශයයතාෙ මත පදනම්ෙ තීරණය කළ යුතුය.


දෘශය අපහසුතා සහිත ශිෂය ශිෂයාෙන්ට ගැළදපන ආකෘතියට සැකසු ප්රේණ
පත්රයක් ලබාදනාදදන අෙස්ථා ෙලදී, එම ප්රේන පත්රදේ එක් එක් ප්රේණය
දබාදහෝ ොර ගණනක් එම ශිෂය ශිෂයාෙන් ඉල්ලලා සිටින පරිදි, අමතර පැහැදිලි
කිරීම් ෙලින් දතාරෙ ඔවුනට ඇදසනදස් කියවිය යුතුය.



දෙනම විදේෂ කාමරයක් තුල විභාගය ලිවිම සදහා අෙශය පහසුකම් ලබාදිය
යුතුය. එහිදී පටිගත කරන ලද විභාග ප්රේන දහඩදෆෝනයක් භාවිතා කිරීම
තුලින් දෘශය අපහසුතා ඇති ශිෂය ශිෂයාෙන්ට ඇසීමට සැලැස්විය යුතුය.



ශිෂය ශිෂයාෙන් ෙර්තමානදේදී පාසල්ල ෙැඩ කටයුතු සදහා පන්තිකාමරය තුල
එදිදනදා භාවිතා කරන උපකරණ විභාග සදහා ද භාවිතා කිරීමට අෙස්ථාෙ
ලබාදිය යුතුය. එය ඔවුනට ඇති දෘශය අපහසුතා මගහරො ගැනීමට උපකාර
දේ. දමහිදී එම ශිෂය ශිෂයා ෙන්ට සම්ප්රදායික පෑන සහ දකාලයක් භාවිතා
කිරීමට අපහසු නම් ඔවුන්දේ පිළිතුරු හඩ පටිගත කරන උපකරණයක් මගින්
දහෝ පරිගණකයක් මගින් පටිගත කරගත යුතුය.

ආබාධිතතා සහිත සිසුන් සඳහා විභාග පහසුකම් සැලසීම, August 2017



හඩ පටිගත කිරීදම් උපකරණයක් සපයා දනාමැති අෙස්ථාෙකදී දහෝ
විභාගයට සහභාගිෙන දෘශය අපහසුතා ඇති ශිෂය ශිෂයාෙන් ඔවුන්දේ
පිළිතුරු

දදනු ලබන පරීක්ෂකෙරදයකු විසින් අසා ලියාගැනීමට කැමැත්ත

පළකර සිටින විට ඒ සදහා අෙශය සුදුසු පසුකම් සැලසිය යුතුය.


දෘශය අපහසුතා ඇති සිසුදෙක් දහෝ සිසුවියක් වීඩිදයෝ දර්ශණ අන්තර්ගතවූ
විභාගයකට මුහුණ දීමට සිදුවුෙදහාත් එම වීඩිදයෝ දර්ශණ විශාල තිරයක
ප්රදර්ශනය කිරීමට දනාහැකි ෙන

අෙස්ථාෙකදී

ෙඩාත් ගැළදපන දෘශය

මාධයයක් උදාහරණයක් දලස පුේගලිකෙ පරිහරණයට සුදුසු පරිගණකයක්
එම ශිෂය ශිෂයාෙන් දෙත සැපයිය යුතුය.

ශ්රවණ අපහසුතා

ශ්රෙණ අපහසුතා ඇති ශිෂය ශිෂයාෙන් ශ්රෙණය හා සම්බන්ධ විභාග පරීක්ෂණ
ෙලින් නිදහස් කිරීම දහෝ ඒ දෙනුෙට විකල්ලප විභාග ක්රමදේදයක් භාවිතා
කිරීදම් දයෝගයතාෙය, උදාහරණයක් දලස මුහුණට මුහුණ සම්මුඛ සාකච්ඡාෙක්
දලස විභාගය පැෙැත්වීම, සම්බන්ධෙ උපදදස් උපදේශක කමිටුෙ විසින් රාගම

වෙදය පීඨදේ අබාධිතතා අධයන අoශදේ ශ්රෙනදේදිදයකු දගන් සහ කථන
හා භාෂා ිකිත්සකෙරියක දගන් ලබාගත යුතුය.


ශ්රෙණ පරීක්ෂණයක් ද අන්තර්ගත විභාගයකදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන ශ්රෙණ
පරික්ෂණ දකාටස මධයස්ත ප්රමාණදේ ශ්රෙණ ඌනතාෙක් ඇති ශිෂයදයකුට
ශිෂයාෙකට විභාග ශාලාදේදී ඇසීමට අපහසුනම් එම ශ්රෙණ පරීක්ෂණ
දකාටස ශ්රෙණ අපහසුතා ඇති ශිෂයාට දහෝ ශිෂයාෙට දහඩදෆෝනයක් තුලින්
ඇසීමට සැලැස් වියයුතුය.

.


දපෞේගලිකෙ භාවිතා කරන හඬ පටිගත කිරීදම් උපකරණය දපෞේගලික දේරණ
ලූපයකට අනුයුක්තෙ භාවිතා කල හැකි ස්ථානයකදී, එම ශ්රෙණ විභාගය ශ්රෙණ
ආබාධ සහිත සිසුන් සඳහා ප්රධාන විභාග ශාලාදේදී පැෙත් වීය හැක.



ශ්රෙණ අබධිතාෙයක් ඇති සිසුදෙක් හට විභාගයට අසන දයදීදම්දී සුපරීක්ෂක
ආසන්න ආසන ඉදිරිපත්කළහැක.

කායික අපහසුතා• දපෞේගලික දරෝද පුටු භාවිතා කිරීම ඇතුළුෙ විදේෂ ආසන විභාගදේදී ලබාදීම
සලකා බලනු ඇත.
ආබාධිතතා සහිත සිසුන් සඳහා විභාග පහසුකම් සැලසීම, August 2017





සිසුදෙකුට කියවීමට පැහැදිලි අත්අකුරු නිෂ්පාදනය කිරීමට දුෂ්කරතාෙන්
ඇතිනම් දහෝ ලිවීදම්දී මන්දගාමී දේගයක් තිදබ්නම්, දමම සිසුන් හට ආධාරක හා
අනුෙර්තික උපකරණ ලිවීම සදහා දයාදා ගතහැක. දෙනස් පෑන් සහ පැන්සල්ල,
පිළිතුර පටිගතකිරීම, ෙචන පැසුරුම් සහ දෙනත් පරිගණක හා තාක්ෂණික
අධාරික උපකරණ ෙල සහය ලබාගත හැක.
විභාගයට සහභාගිෙන කායික අපහසුතා ඇති ශිෂය ශිෂයාෙන් ඔවුන්දේ පිළිතුරු
දදනු ලබන පරීක්ෂකෙරදයකු විසින් අසා ලියාගැනීදම් ක්රමදේදය දතෝරා ගත
හැක.



ශාරීරික ආබාධ සහිත සිසුදෙකුට ඔහුදේ / ඇයදේ පිළිතුර දල්ලඛනගත කිරීමට
අෙශය නම් එවිට ලියදනකු/ විනයධරදයකු ඔවුන්දේ පිළිතුරු ලිවිම සදහා
දතෝරාගත හැක. මුහුණට මුහුණ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා චර්ධන දහෝ විකල්ලප
සන්නිදේදන (AAC) උපාංගය භාවිතාකිරීම දහෝ Viva voce ඇගයීම, කතාෙ, භාෂාෙ
සහ / දහෝ සන්නිදේදනය දුෂ්කරතාෙන් ඇති සිසුන් සඳහා අෙසර දිය හැක. එෙැනි
අෙස්ථාෙකදී උපදදස් කථන සහ භාෂා ිකිත්සක / ශ්රෙණදෙදිදයකුදගන් ගනු
ලැදබනු ඇත.



විනයධරදයක්/ලියදනක් දහෝ පටිගත කිරීදම්දී උපකරණ පිළිතුරු දල්ලඛන
ගතකිරීම සඳහා භාවිතාකිරීදම්දී සිසුොට එක් පැයකට විනාඩි 15 අතිදර්කෙ
හිමිෙනුඇත.



ෙෘත්තීය ිකිත්සකදයකු විසින් කරන ලද විධිමත් තක්දස්රුෙක් දපර ඉදිරිපත්
කිරීම මගින් අෙශයය කරන සාධාරණ පහසුකම් විභාගදේදී සිසුොට දීමට
තීරණය කමිටුෙ විසින් තීරණය කරනු ඇත.

වචන අන්ධතාව


සිසුදෙකුට ෙචන අන්ධතාෙ (Dyslexia ) ඇති බෙට තහවුරු වී තිදබ් නම් අමතර
කාලයක් ඔහුදේ / ඇයදේ අෙශයතා මත ලබාදිය හැක.
විභාග ප්රේණ පත්රය, මාර්දගෝපදේශ සහ/දහෝ පැෙරුම ෙචන අන්ධතාෙ (Dyslexia)
ඇති සිසුදෙකු හට භාවිතා කිරීමට හැකිදලස (උදා: අකුරු ප්රරමාණය, එම කඩදාසි
පසුබිම් ෙර්ණය) ඉදිරිපත්කළ හැකිය.

ආබාධිතතා සහිත සිසුන් සඳහා විභාග පහසුකම් සැලසීම, August 2017

මදනෝ විදයාත්මක / මානසික දසෞඛය අපහසුතා
සිසුදෙක් හට විභාගයට මුහුණ දීදම්දී බලපෑම් ඇතිදෙන දලස මදනෝවිදයාත්මක /
මානසික දසෞඛ්ය අපහසුතා ඇති නම් එම සිසුොට පහත පහසුකම් සදහා මදනෝ
වෙදයෙරදයකුදේ නිර්දේශදයන් පසුෙ ඉල්ලලුම් කල හැක.










විදේෂ ආසන සැකසුම්.
ඖෂධ ලබාගැනීදම් පහසුකම්.
විදේකය
අමතර කාලය
විදේෂ පහසුකම් - ලියන්දන්කුදේ/විනයධරයකුදේ සහය දහෝ Word Processor
දහෝ ආධාරක පරිගණක මෘදුකාංග ෙල සහය.
කාල පරතරයක් සහිත විභාග පැෙැත්වීම.
ඖෂධ ෙලින් ඇතිවිය හැකි අතුරු අබාධ පිළිබඳෙ සැලකිලිමත් වීම.
විභාගය පෙත්ෙන දෙලාෙ.

සිසුො විසින් දමම පහසුකම් සදහා සාක්ි දලස, ප්රතිකාර කරනු ලබන උපදේශක
මදනෝ වෙදයෙරදයකුදේ සහතික ඉදිරිපත් කල යුතුය . අදාල පාර්ශෙ සදහා
පමණක් සිසුොදේ කැමැත්ත ඇතිෙ රහසීගත භාෙය තහවුරු කරමින් එම දල්ලඛන
ඉදිරිපත් කල යුතුය.

වවදයමය අවශයතා


වෙදයමය දේතු මත දබදහත්, අහාර දහෝ යම් පානයක් සිසුොට නියමිත
දෙලාෙකට ගැනීමට අෙශයය නම් අීක්ශණය යටදත් දකටි විදේක ලබාදිය
හැක.



විදේක කාලය සදහා ලබාදුන් කාලය දෙනුෙට විනාඩි 20ක් දක්ො අමතර
කාලයක් විභාගය දෙලාදේදී ලබාදිය හැක.

ආබාධිතතා සහිත සිසුන් සඳහා විභාග පහසුකම් සැලසීම, August 2017

පාරිසරික අවශයතා


විදේෂ අසන පහසුකම් අෙශය ෙන ශිෂය ශිෂයාෙන්ට එම අෙශය උපකරණ
භාවිතා කිරීමට ඉඩ ලබාදිය යුතුය. උදාහරණ දලස පුටු සහ ලියන දම්ස.

අභියාචනා
උපදේශක කමිටුෙ විසින් විභාග කළයුතු දයෝජනා සමඟ දනාසතුටට පත් සිසුන්
හට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළහැකිය. සියළුම අභියාචනා සාධාරණ පහසුකම්
ලබාදීදම් ප්රතිපත්තිය තුල සලකා බැලිය යුතුදේ.

ය ොමුව/පිවිසුම


Convention on the Rights of Persons with Disabilities



Accessed at: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml



Irish Education System



Accessed at: http://www.gov.ie



http://www. examination.ie



Specific Language Difficulties



Accessed at: http://www.bdadyslexia.org.uk
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