
ඔබේ� පියයුරුු පරීක්ෂාා 
බේ�වාා කැුඳවීම ගැුන 

ඔබට වැැඩිදුර පරීක්ෂාා සඳහාා පැමිණෙ�න ණෙ�ස දන්වැා ඇති නිසා, දැන් සිදුවැන්ණෙන් කුමක්ද 
යන්න ගැැන ණෙ�ාරතුරැ සමහාරක් ණෙමම ණෙ�ාරතුරැ පි�රකාාවැ මගින් සපයනු �ැණෙ�. 

1ක් පිටුවැකින් යුතු ණෙමහි 1 වැැනි පිටුවැ 

මට ආපසු පුමිබේ�න බේ�ස දන්වාා ඇත්බේත් ඇයි?
ඔබට වැැඩිදුර පරීක්ෂාාවැන් සඳහාා ආපසු පැමිණෙ�න 
ණෙ�ස දන්වැා ඇත්ණෙත් ඔණෙ� මැණෙමෝග් රෑමණෙ� (පියයුරැ 
පරීක්ෂාාණෙ�) ණෙපණෙදසක් වැැඩිදුර විමර්ශනය කාර බැලීමට 
අවැශ් ය නිසාය. වැැඩිදුර පරීක්ෂාාවැන් සඳහාා ආපසු කාැඳවැන 
කාාන්�ාවැන් ණෙබාණෙහාෝ ණෙදණෙනකුට පියයුරැ පිළිකාා නැ�. 

බේමම පරීක්ෂාාවාන් සඳහාා බේකැාපම� මි�ක් 
වාුය බේ�ද?
වැැඩිදුර ඇගැයීම සඳහාා වැන සෑම පරීක්ෂාාවැක් ම ණෙනාමිණෙ� 
සිදු ණෙකාණෙර්. 

පුමිණීමට කැලින් මට කැතාා කැළ හාුක්බේක් 
කැා සමගැද? 
වැැඩිදුර විස්�ර �බා ගැැනීමට ඔබ කාැමති නම්, පරීක්ෂාා 
ණෙස්වැය අම�ා විණෙශ්ෂා පුහුණුවැ �ත් ණෙහාද උපණෙේශිකාාවැකා 
සමගැ ඔබට කා�ාබහා කාළ හාැකිය.

ඇගැයීම් බේ�වාබේ� දී සිදු වාන්බේන් කුමක්ද? 
ඔබ පැමිණී විට ණෙහාදි උපණෙේශිකාාවැක් ඔබ හාමු වී 
පරීක්ෂා� අවැස්ථාාණෙ� දී සිදුවැන ණෙේ ගැැන ඔබට පැහාැදිලි 
කාර දීම සිදු ණෙ�. අවැශ් ය පරීක්ෂාාවැන් සිදු කිරීම සඳහාා 
ඔණෙ� කාැමැත්� පළ කාරන ආකාෘති ප�රය කියවැා 
අත්සන් කාරන ණෙ�ස ඔබට දන්වැනු ඇ�. අනුමැතිය �බා 
ණෙදන ආකාෘති ප�රය ගැැන ඔබට ගැැටලු ඇත්නම් ණෙහාද 
උපණෙේශිකාාවැ මගින් ඒවැාට පිළිතුරැ සපයනු �බනු ඇ�, 
ඔණෙ� පරීක්ෂාාවැ පැවැැත්ණෙවැන සම්පූර්� කාා�ය පුරා ම 
ඇගැයීම් කාණ්ඩාායම ඔබට සහාාය වැනු ඇ�. විණෙශ්ෂාඥ 
වෛවැේ ය කාණ්ඩාායමක් විසින් විමර්ශනය කාළ යුතු 
ණෙපණෙදස ගැැන ඇගැයීමක් සිදු කාරනු ඇ�.

පරීක්ෂාාවා සඳහාා බේකැාපම� කැා�යක් ගැතා බේ�ද?
ඇගැයීම් ණෙස්වැාවැ (Assessment Service) තුළ ඔණෙ� 
හාමුවීම සඳහාා දින බාගැයක් පම� ණෙවැන් කාරන්න. ඔබ 
වැැඩා කාරන ස්ථාානයට දීමට පැමිණි බවැට සහාතිකායක් 
අපට �බා දිය හාැකිය.

මට අවාශ් ය වාන්බේන් කුමන පරීක්ෂාාවාන්ද?
ඔබට ණෙමම පරීක්ෂාා අ�රින් සමහාරක් ණෙහාෝ සිය�� ම 
සිදු කිරීම අවැශ් ය විය හාැකිය:

• අමතාරු මුබේමෝග් රුෑම් – පියයුරැවැ� ණෙවැනස්වීම් 
ණෙපන්නුම් කාළ ණෙපණෙදස් ගැැන වෛවැස් යවැරැන්ට වැඩාාත් 
සමීපවැ බැලිය හාැකි ණෙස් අම�ර මැණෙමාග් රෑම් �බා 
ගැැනීම සිදු ණෙ�. ණෙම් සම්බන්ධණෙයන් ඇති අවැදානම 
වැන්ණෙන් විකිර�වැ�ට නිරාවැර�ය වීම වුවැත්, 
මැණෙමෝග් රෑම් පරීක්ෂාාණෙ� දී ඉ�ා අඩු මා�රාවැකා 
විකිර� ණෙයාදා ගැන්නා බැවින්, ණෙමමගින් �ැණෙබන 
ඵ�ය එහි ඇති අවැදානම ඉක්මවැයි. සමහාර 
අවැස්ථාාවැ� දී අම�ර මැණෙමෝග් රෑම් �බා ගැැනීම නිසා 
අපහාසු�ා ඇතිවීමට ඉඩා තිණෙ�. එයින් ඔබට අධිකා 
අපහාසු�ාවැක් දැණෙන් නම් එය නවැත්වැන ණෙ�ස පවැසා 
සිටීණෙමන්, වැහාාම පරීක්ෂාාවැ නැවැැත්විය හාැකිය. 

• පියයුරුු අතිධ්වානිය (අල්ට් රුාසවුන්ඩ්) – පියයුරැ 
පටකාවැ� අම�ර විස්�ර ණෙපන්නුම් කිරීම සඳහාා 
ධ්වැනි �රංගැ උපණෙයෝගී කාර ගැනු �ැණෙ�. ණෙමහි දී 
පියයුරැවැ� ණෙ�� වැර්ගැයක් ආණෙ�ප කාර ණෙසවුම් 
උපකාර�යක් සම ම� �ැබීම සිදු ණෙ�. අතිධ්වැනිණෙ� 
අවැදානමක් නැති අ�ර එය ණෙ�දනාවැක් ණෙහාෝ 
අපහාසු�ා ඇති ණෙනාකාරයි.

• පියයුරුු පරීක්ෂාාකැරු බැුලීම – ඇසට ණෙහාෝ ස්පර්ෂායට 
කිසියම් ණෙවැනසක් දැණෙන් දැයි වෛවැේ යවැරිය විසින් 
පරීක්ෂාා කාර බ�නු ඇ�. 

• පියයුරුු ජීවාපටකැ ඉඳිකැටු පරීක්ෂාාවා – වෛවැේ යවැරිය 
විසින් ඉඳිකාටුවැක් භාාවි� කාර, පියයුරැවැ� පරීක්ෂාා 
කාර බැලිය යුතු ණෙපණෙදණෙසන් කුඩාා පටකා ණෙහාෝ වෛස� 
සාම්ප�යක් �බා ගැනු ඇ�. ඔබට ණෙම් පරීක්ෂාාවැ 
අවැශ් ය නම් ඒ පිළිබඳ වැැඩිදුර විස්�ර සපයනු ඇ�.

මට ඇති විකැල්ප බේමානවාාද?
ඔණෙ� කාැමත්� ඉ��ා අස්කාරණෙගැන, වැහාා ම පරීක්ෂාාවැන් 
නවැත්වැන ණෙ�ස ඔබට ඉ��ා සිටිය හාැකිය. 

මට ප් රුතිඵ� �ුබේබැන්බේන් කැවාදාදා? 
ණෙබාණෙහාෝ කාාන්�ාවැන්ට එම දිනණෙ� දීම ප් රතිඵ� සපයනු 
�ැණෙ�. එණෙහාත් ජීවැපටකා පරීක්ෂාාණෙ� ප් රතිඵ� නිකුත් 
කිරීමට සතියක් දක්වැා කා� ගැ� වීමට ඉඩා ඇ�. ඔණෙ� 
ප් රතිඵ�වැ� පිටපත් ඔණෙ� වෛවැේ යවැරයා ණෙවැ� යැවීම 
සිදු ණෙ�.

මී�ඟට සිදු වාන්බේන් කුමක්ද? 
පියයුරැ පිළිකාා පිළිබඳ කිසිම සළකු�ක් පරීක්ෂාාණෙ� 
දී හාමු ණෙනාවූ බවැට ණෙබාණෙහාෝ කාාන්�ාවැන්ට පැවැණෙසන 
අ�ර ඔවුන්ට සාමාන් ය ආකාාරයට වැසර ණෙදකාකාට 
පසු පරීක්ෂාාවැ සඳහාා නැවැ� පැමිණෙ�න ණෙ�ස ඇරයුම් 
ණෙකාණෙරනු ඇ�. 

පියයුරුු පිළිකැාවාක් ඇති බැවා බේසායා ගැතාබේහාාත් 
සිදු වාන්බේන් කුමක්ද?
කාාන්�ාවැන් සුලු ගැ�නකාට පියයුරැ පිළිකාා ඇති බවැට 
ණෙරෝගැ විනිශ්චය කිරීම සිදු ණෙ�. ඔබ ට ණෙමය සිදු වුවැණෙහාාත්, 
වෛවැේ යවැරිය හාා ණෙහාද උපණෙේශිකාාවැ ඔබ හාමු වී සාකාච්ඡාා 
කාර මී�ඟට සිදු වැන්ණෙන් කුමක් ද යන්න ඔබට පැහාැදිලි 
කාර ණෙදනු ඇ�. ඔබවැ ආපසු ඔණෙ� වෛවැේ යවැරයා ණෙවැ� 
ණෙයාමු ණෙකාණෙරනු �බන අ�ර ඔණෙ� වෛවැේ යවැරයා විසින් 
දිගින් දිගැට ම කාරණෙගැන යායුතු ප් රතිකාාර සම්බන්ධණෙයන් 
ණෙයාමුකිරීම් සිදු කාරනු ඇ�. පරීක්ෂාාවැන් හි දී ණෙසායාගැනු 
�බන පියයුරැ පිළිකාා ණෙබාණෙහාාමයක් මු� අවැධිණෙ� දී 
අනාවැර�ය වැන පිළිකාා ණෙ�. පියයුරැ පිළිකාා ණෙ��ාසනින් 
ණෙසායා ගැත් විට ඒවැා වැඩාා කුඩාා පිළිකාා වීමට ඉඩා ඇති 
අ�ර ඒවැාට සාර්ථාකා ණෙ�ස ප් රතිකාාර කිරීමට ණෙබාණෙහාෝ 
විට හාැකියාවැ ඇ�. 

වැැඩිදුර ණෙ�ාරතුරැ සඳහාා: breastscreen.org.au
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