
 
Sinhalese Translation 
සිංහල පරිවර්තනය 

 
සාමූහික සැලකිල්ලලන් - සාමූහික සහලෙෝගිතාවලෙන් අපි සලකමු 

 
ඔටාවා අගනුවර වැඩිහිටි ප්රජාව බහු සමාජ සංසථ්ාවන් නිලෙෝජෙන කරන විවිධ භාෂා 93 කට වඩා කතා 
කරන පිරිසකි. එලස්ම ඔවුහු විවිධ සංස්කෘතීන්ට උරුමකම් කිෙති. ලමම වැඩිහිටිෙන් කතා කරන කිසිදු 
භාෂාවක 'වැඩිහිටි අපලෙෝජනෙ' නම් වචන හමු ලනාලේ. එබැවින් ඔවුහු එබඳු මාතෘකාවක් පිළිබඳව 
ප්රසිද්ධිලේ කතා කරන බවක් ලනාලපලන්.  
 
සීමිත සමාජ සම්බන්ධතා සහ ඉංග්රීසි ලහෝ ප්රංශ භාෂා ලනාහැකිොව නිසා ලමම මානව-සංස්කෘතික වැඩිහිටි 
ප්රජාව 'වැඩිහිටි අපලෙෝජනෙ'ට ලබාලහෝ විට ලක්විෙ හැකිෙ. ලමම වැඩිහිටිෙන් සිෙ පවුල් මත ෙැලපන අතර 
සිෙ ලපෞද්ධගලික ලතාරතුරු පිටස්තර ලකලනකුන් සමග හුවමාරු කර ගැනීමට මැලිවනු ඇත.  
 
'වැඩිහිටි අපලෙෝජනෙ' ෙනු කුමක් ද? ලලෝක ලසෞඛ්ය සංවිධානෙට අනුව 'වැඩිහිටි අපලෙෝජනෙ' ෙනු 
විශ්වසනිෙ භාවෙ පැවතිෙ යුතු ඕනෑම වැඩිහිටි අන්තර් සම්භන්ධතාවෙකට හානිෙක් සිදුවන ලහෝ සිදුකරන 
ක්රිොවක් ලහෝ ක්රිො සමුහෙක් ලලස නිර්වචනෙ කළ හැකිෙ.  
 
'වැඩිහිටි අපයයෝජනය' ආකාර කිහිපයකින් සිදුවිය හැකි අතර පහත සදහන් ක්රම ප්රකටව සහ නිතර දැකිය 
හැකිය: 
 
මුල්යමය යහෝ ද්රවයමය වශයයන්  

o අවසරෙකින් ලතාරව මුදල් ගැනීලමන්  
o බිල්පත් ලනාලගවීලමන්  
o ලද්ධපල ලහෝ ලවනත් අයිති දෑ අවසරෙකින් ලතාරව විකිණීලමන්  
o නීතිමෙ සහ ලවනත් අවශයතා සඳහා ඇලටෝනි බලතල පිණිස නීතිතයෙකු හමුවීමට ඉඩකඩ ලබා 

ලනාදීලමන්   
 

සංයේදී යහෝ මානසික වශයයන්  
o පහත වචන භාවිතලෙන් ( උදාහරණ; ලමෝඩ, වැඩකට නැති) 
o ලකලනකු පිඩාකාරි ලහෝ අසන්ලතාස කිරීලමන්  
o කිසිෙම් අවශයෙතාවෙකදී ලනාසලකා හැරීලමන්  
o මුනුබුරු මිනිබිරිෙන්, පවුලල් සාමාජිකෙන් සහ මිතුරන්ට සමීපවීමට ඉඩ ලනාදීලමන්  

 

ශාරීරික වශයයන්  
o කෑ ගැසීලමන්, තල්ු කිරීලමන් ලහෝ පහරදීලමන්  
o ලකලනකුට තමාලේ කාමරලේම සිටීමට බල කිරීලමන්  

 

සාමාජික වශයයන්  
o තම මිතුරු මිතුරිෙන් හමුවීමට ඉඩ ලනාදීලමන්  
o ලගදර ලබාලහෝවිට තනිකර සිටීලමන්  



 
 

අධ්යාත්මික වශයයන්  
o වැඩිහිෙන්ට ආගමික සථ්ානවලට ොමට ලනාදීලමන්  
o නිවලස් ආගම ඇදහීම පිණිස ස්ථානෙක් ලනාදීලමන් ලහෝ සිෙ ආගම සිහිකිරීමට ලනාදීලමන් 

 

 
යනාසකල්ා හැරීම 

o කතා ලනාකිරීලමන් ලහෝ සන්නිලේදන කටයුතු ලනාකිරීලමන්, ප්රමාණවත් කාලෙක් එකට ගත 
ලනාකිරීලමන් 

o අතයවශය පහසුකම් වන ආහාර, ලේත් ලහත්්, ආරක්ෂිත නිවසක් ලනාසැපයිලමන්  
o අවශය ලේලාවන්වලදී වවදය උපලදස්වල සහාෙ ලනාගැනීලමන් ලහෝ වැඩිහිෙන් වවදය 

හමුවීම්වලට සහභාගී ලනාකිරීලමන්  
o ස්නානෙ, කැසිකිලි සහ වැසිකිළි සහ ලරදිපිළි ලස්දීම ආදී දිනපතා කටයුතුවලට සහලෙෝගෙ 

ලනාදැක්වීලමන්  
 
ලංගික අපයයෝජනය  

o ලැජ්ජාවට සහ අපහසුතාවෙට පත්වන අයුරින් අසහනකාරී ස්පර්ශ කිරීලමන්  
o ඌන (අඩු) ලපෞද්ධගලිකත්වෙ (උදාහරණ; ඇදුම් හුවමාරු කිරීලම්දී ලහෝ නාන කාමරලේදී)  
o අසහනකාරී ලිංගික ක්රිොවක් කිරීම පිණිස බලකිරීලමන්  

 

යයෝජනා  
o කැනඩාලේ ස්ිර පදිංචි කරුවකු ලහෝ පුරවැසිෙකු ලලස සිෙ අයිතීන් දැනගැනීම  
o විශවාස කළහැකි පවුලල් සාමාජිකෙකුට, වවදයවරෙට ලහෝ ලහාඳ මිතුරකුට කතා කිරීම  
o සමාජ ජාලෙන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වාලගන ොම ඉතා වැදගත්ලේ  
o පවුලල් අලනකුත් සාමාජිකෙන්ලේ අවශයතා ලමන්ම වැඩිහිටිෙන්ලේ අවශයතා සහ සුභසාදනෙ ද 

ඉතා වැදගත් බව දැනගැනීම 
 

උදේ යහෝ ආධ්ාර පිණිස අමතන්න  
 
ලනපිෙන් රිලඩෝ සහ ඔස්ු ඩ් සමාජලස්වා මධයස්ථානෙ, වැඩිහිටි අපලෙෝජන සහ පරිශීලන ලස්වෙ 613-
596-5626 අමතා ලමම අංක අමතන්න 230 
Nepean Rideau and Osgoode Community Resource Centre, Elder Abuse Response and Referral Service 
613-596-5626 ext.230 

 
ඔටාව යපාලස් යස්වාව: 
Ottawa Police Resources: 

 
වැඩිහිටි අපලෙෝජන ලතාරතුරු අංශෙ  
Elder Abuse Information Line: 613-236-1222 ext.2400 or  
 
ආපදා ලගාදුරුවීම් පිළිබඳ ඒකකෙ  
Victim Crisis Unit: 613-236-1222 ext. 2223  



 
 

හදිසිෙක දී පමණක් අමතන්න 911  
For Emergencies ONLY 911 
වැඩිහිටි ආරක්ෂක අංශෙ  
Seniors’ Safety Line: 1-866-299-1011 

 
ඔටාවා පීඩාකාරී ක්රිො විමර්ශන අංශෙ  
Distress Centre Ottawa: 613-238-3311 

 
ඔටාවා මහජන ස ෞඛ්ය ස ේවාව 
Ottawa Public Health:  613-580-6744 

 


