
 

 

திடட்ம் “மாற்றுத்திறனாளிகள் எதிர ் ந ாக்கும் தடடகடள 

உடடதத்தறிந ாம்” 

 

உங்கள் த ோற்றம் கோரணமோக நீங்கள் முடக்கப்படுவத  உங்களோல் 

கற்பதை செய்து போரக்்க கூடிய ோக இருக்கிை்ற ோ? அல்லது ச ோழில் 

வோய்ப்புக்களில் இருநத்ு நீங்கள் நிரோகரிக்கப்படுவத   உங்களோல் 

ஏற்றுகச்கோள்ள கூடிய ோக இருக்கிற ோ? அல்லது ச ோழில் ெோர ் கல்வி 

முதறகளில் நீங்கள் பங்குபற்ற முடியோது எை கூறுவத  ஏற்றுக் சகோள்ளக ்

கூடிய ோக உள்ள ோ?. இலங்தகயில் ஏற  ்ோழ 10% மோைவரக்ள் 

அங்கவீைரக்ளோக கோணப்படுவத ோடு  ம் வோழ்நோளில் ஒரு  டதவயோவது 

இது தபோை்ற ெந ்ரப்்பங்கதள முகம் சகோடுப்பவரக்ளோக 

கோணப்படுகிை்றைர.்  ற்தபோதுள்ள தகள்வி எை்ைசவைில் இ  ்தகய 

களங்கம் விதளவிக்கும் செயற்போடுகதளயும் போகுபோடு கோடட்ுவத யும் 

சவை்று ெமூக த்ில் இம்மோற்று திறைோளிகதள ஏதைதயோதரப் தபோல 

சகௌரவமோகவும்  ை்ைம்பிக்தகயுடனும் வோழ எை்ை செய்யலோம் 

எை்ப ோகும். 

 

மு லோவ ோக மோற்று திறைோளிகதள ஒதுக்குவதும் களங்கம் 

விதளவிற்கும் செயற்போடுகதள செய்வதும் ஒரு  வறோை எண்தணோடட்ம் 

எை்பத யும் அது ஒரு எதிரம்தறயோை அணுகுமுதற எை்பதில் இருநத்ு எம் 

ெமூகம் விழிப்பதடய தவண்டும். பல ெந ்ரப்்பங்களில் அங்கவீைரக்ள் 

உபதயோகமற்றவரக்ள் அல்லது சபறுமதியற்ற பலவீைரக்ள் எை்றும் 

ஒதுக்கப்படுகிை்றைர.் இரண்டோவ ோக மோற்று  ்திறைோளிகளுகக்ு  குந ் 

வோய்ப்புக்கதள சபறுவ ற்கோகவும், சு நத்ிரமோக வோழ்வ ற்கும், 

ெமஉரிதமகதள உருவோக்குவ ற்கும், சர ்நதச மகா ாடுகளின் 

இலங்டகயில் உள்ள அங்கவீனரக்ளுக்கான உரிடம எனும் செயற்போடு 

மூலம் ஒவ்சவோரு மைி ருக்குமோை போதுகோப்தப வழங்குவதுடை் அவரக்ள் 

போகுபடு  ்ப்படுவ ற்கு எதிரோக செயற்படுவத  அ ை் கடதமயோக 

சகோண்டுள்ளது. இருந ்தபோதிலும் த சிய வதரவு மதெோ ோவிை் முடிவு 2016 

படி அ ை் ஒப்பு ல் நிலுதவயில் உள்ளது. அரசியல்வோதிகள் உள்நோடட்ு 

அளவில் அ ை் இதணப்பிற்கு அழு  ்ம் சகோடு  ்ோல் வரவிருக்கும் 

த ர ்ல்கள் ஒரு முக்கியமோை திருப்புமுதையோக அதமயும். 

 

மோற்று த்ிறைோளிகள் எதிர ் தநோக்கும்  தடகதள உதட ச் றிதவோம் 

எனும் திடட்மோைது இலங்தகயில் உள்ள அங்கவீைரக்ளுக்கோை 

 தடகதள உதட ச் றிவதுடை், குதறபோடுகள் சகோண்ட மக்களுக்கு 

அதிகோரம் அளிப்ப ை் மூலம் தமதல விவரிக்கப்படட் சூழ்நிதலதய 

ெமோளிக்க முற்படுவத ோடு அவரக்ளிை் உண்தமயோை திறதமகதள 

சவளிகச்கோண்டுவருவ ற்கோை செயற்போடுகளில் ஈடுபடும். இது 

மடட்க்களப்பிலும் யோழ்ப்போண த்ிலும் செரம்ை் நோடட்ில் உள்ள ஒரு  

இலோப தநோக்கற்ற “VisAbility” எனும் ெங்க  ்ோல் செயற்படு  ்ப்படுகிை்றது. 

VisAbility எனும் ெங்கமோைது குதறபோடுகள் இல்லோ  மற்றும் உள்ள  

ஊழியரக்ளோல் உருவோக்கப்படட் ோகும் அ த்ுடை் போகுபோடுகளில் இருநத்ு 



விடுபடுவ ற்கும், எல்தலோதரயும் ஒை்று தெரப்்பத  ஊக்குவிப்ப ற்கும் 

ஒரு அெோ ோரண அணுகுமுதறதய தகயோளுகிறது. இது மோற்று 

திறைோளிகளுக்கு போரபடெ்மோக நட  ்ப்படுவதிலிருநத்ு அவரக்தள 

ஒருங்கிதண த்ுக ் சகோள்வ ற்கு ஏற்ற வதகயில் இப்பயிற்சி படட்தற 

வி த்ியோெமோை அணுகுமுதறயிைோல் முை்சைடுகக் படும். 

மோற்று த்ிறைோளிகளிை் உரிதம பற்றி அறிவூடட்ும் நிகழ்வோகவும், நடை 

நிகழ்விதையும் இதண த்ு நடோ  ்ப்படும். தமலும் 

மோற்று த்ிறைோளிகளுடை் மோற்று த்ிறைோளிகள் அல்லோத ோதரயும் இந ்

நிகழ்வில் இதண த்ுகச்கோள்ளும் தபோது மோற்று த்ிறைோளிகள் பற்றிய 

 ப்பபிப்பிரோயம் இல்லோச ோழிக்கப்படுகிை்றது. அ த்ுடை் 

இ த்ிடட்மோைது ஒரு ச ோடரப்ோடல் முதறதமதய ஏற்படுவத ோடு 

போரபடெ்ங்கதள ஒழிப்ப ற்கோை ஒரு ஊை்றுதகோலோகவும் அதமயும் 

எை்பதில் ஐயமில்தல. இந ் திடட்ம் ஒவ்சவோரு மோவடட் த்ிலும் இரண்டு 

சபோது நிகழ்ெச்ிகளுடை் முடிவதடகிறது. 

 

VisAbility இை் உருவோக்கமோைது ஒரு  ைி த்ுவம் வோய்ந ்து. கலப்பு நடை 

படட்தற Gerda König மற்றும் Mahesh E. Umagiliya எை்பவரக்ளோல் 

வழிநட  ்ப்படுகிை்றது. Mrs König இலங்தக மற்றும் பிற வளரந்த்ு வரும் 

நோடுகளில் உள்ள குதறபோடுகள் உள்ள மற்றும் இல்லோ  மக்களிை் 

ெரவ்த ெ திடட்ங்களில் வலுவோை பதிதவக ்சகோண்ட ஒரு நபர ்அ த்ுடை் 

தெரம்ை் நோடட்ிை் ஒரு கலப்பு கதலயுலக நடை நிறுவை த்ிை் நடை 

இயக்குைரும் கூட. அவர ்ஒரு அங்கவீைரும் மற்றும் ஒரு ெக்கர நோற்கோலி 

பயை்போடட்ோளரும் ஆவோர.் Mr. Umagiliya இலங்தகதய தெரந் ் ஒரு நடை 

வல்லுநர,் பற்சியோளர ் அ த்ுடை் Meranga Fine Arts Ensemble (Wattala), எனும் 

நிறுவை த்ிை் இயக்குைரம் கூட. ெமீப த்ில் Bunka Award 2017 விருது 

சவை்றவருமோவோர.் அங்கவீைரக்ளுக்கோை உரிதம படட்தற Helena-Ulrike 

Marambio விைோல் வழங்கப்படுகிை்றது. Miss Marambio உலகளோவிய ரதீியில் 

ச ை்பிரோநத்ிய த்ிை் அங்கவீைரக்ள் ச ோடரப்ோை ச ோழில்முதற 

அனுபவம் வோய்ந ் ஒரு ஆதலோெகர.் அ த்ுடை் இலங்தக வழக்கறிஞ்ஞர ்

Nirma Karunarathne இதணநத்ு சகோள்கிறோர.் 

 

திடட்ம் “மோற்று த்ிறைோளிகள் எதிர ் தநோக்கும்  தடகதள 

உதட ச் றிதவோம்” the German Federal Foreign Office, Schmitz Stiftungen, and the Arts and 

Humanities Research Council in the United Kingdom (UK) ஆகிய அலுவலகங்களிைோல் 

நிதியளிக்கப்படுகிை்றது. அ த்ுடை் Swamy Vipulananda Institute of Aesthetic Studies 

(SVIAS) of the Eastern University, the Church of American Ceylon Mission (CACM), and Meranga 

Fine Arts Ensemble தபோை்ற நிறுவைங்களிைோல்  இது ஆ ரிக்கப்படுகிறது. 

 
 
 

மோற்று த்ிறைோளிகள் எதிர ் தநோக்கும்  தடகதள உதட ச் றிதவோம் 

ஏறாவூர ்

 

7 January 2018 இரண்டு கலப்பு நடை நிகழ்ெச்ிகள் நடக்கும். 

 
 

இடம்: வந ்ோறுமூதல ெநத்  
 

தநரம்: 4-5 pm 

 
 

இடம்: சிவபுரோணம் ெவக்கோடு 
 

தநரம்: 5-6 pm 

 
 



தமலதிக விபரங்களுக்கு கீழ்கோணும் ஊழியரக்தள ச ோடரப்ுசகோள்ளவும் 

 
 

திதைஷ் பிதரமகுமோர 

(ச ோடரப்ு ஒருங்கிதணப்போளர)் 

(சிங்களம் ஆங்கிலம்) 

Mobile: (071) 31 80 441 

Email: sjppremakumara@gmail.com 

 
 

கிருஷோை்  கைகெதப 

(உ வியோளர ்ஒருங்கிதணப்போளர)் 

( மிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம்) 

Mobile: (077) 747 8052 

Email: krishankanagasabai@gmail.com 

 

VisAbility e.V. 

Weichselplatz 6 

12045 Berlin 

Germany 

www.visability.social 

info@visability.social 


