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දයාබර යදමාපියන් යවත, 

විබ ේෂ රැස්වීම - තාවකාලිකව නවත්වන ලෙ ෙහේ පාසැල් අධයයන කටයුතු නැවත ආරේභ කිරීම 
 

2017 ජනවාරි 13 වැනිදා පැවැත්වූ විය ේෂ රැස්වීමට යනොයයකුත් යහේතුන් මත සහභාගී වීම ට යනොහැකි වූ යදමාපියන්යේ 
ඉල්ලීම් සලකා බලා එම යදමාපියන්යේ දරුවන් හටද දහම් පාසයල් අධ්යයන කටුතතු කරයනන යාමට අවස්ථාව සැලසීමට 
දහම් පාසයල් කමිටුව සහ යදමාපිය කමිටුව පහත සඳහන් පරිදි කටුතතු සුදානම් කරනු ඇත.  

 දහම් පාසල නැවත ආරම්භයේ සිට අනිවාර්යයයන් ක්රියාත්මක කලුතතු වැඩ පිළියවල සම්බන්ධ්යයන් සහ 
යදමාපියන් විසින් අනිවාර්යයයන් පිළිපැදිය ුතතු නව යකොන්යේසි මාලාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා 
විය ේෂ රැස්වීමක් 2017 ජනවාරි මස 27 වැනිදා සිකුරාදා යප ව 8.30ට උදෑසන බුේධ් වන්දනාව 
අවසානයේදී දහම් පාසයල් පරිශ්රයේදී පැවැත්යවනු ඇත.  

 ඉහත රැස්වීමට (ජනවාරි 13 ො ) සහභාගී වීමට යනොහැකි වූ යදමාපියන් යේ දරුවන් නැවත දහම් පාසලට 
ඇතුලත් කිරීමට අව ය නම් එම යදමාපියන් යමම රැස්වීමට සහභාගී වීමද එම දරුවන් නැවත ලියාපදිංචි 
කිරීමද අනිවාර්ය වනු ඇත.  

 යම් සමන අමුණා ඇති බකොන්බද්සි සහිත පත්රිකාව යහොඳින් කියවා, අත්සන් කර රැස්වීමට පැමියෙන විට 
රැයනන විත්  සංවිධ්ායක මණ්ඩලයට භාර යදන්න.  

 

 ෙරුවාබේ ශිෂය වාර්තා බපොතෙ යමම රැස්වීමට පැමියෙන විට රැයනන එන්න. 

 යමදින ලියාපාදිංචි වන දැරුවන් හට නැවත ලියාපදිංචි වීයමදී නිකුත් කරන විය ේෂ හැඳුනුම් පත නිකුත් 
කරනු ඇත. 

 එම දරුවන් බප රවාරි 3 සිකුරාො සිට දහම් පාසලට ඇතුලත් කරනනු ඇත. 

 මින් ඉදිරියට යමම රැස්වීම නැවත පැවැත්යවන්යන් නැති බවත් නැවත ලියාපදිංචි කිරීමක් සිදු යනොවන 
බවත් දැනුම් යදමු. නැවත ලියාපදිංචි යනොවන දරුවන් 2017-2018 වසර සඳහා ලියාපදිංචි වීයමන් මීළඟ 
අධ්යයන වසයර්දී සිට නැවත දහම් පාසලට සහභාගී විය හැක.  

 බමම රැස්වීමට සහ ාගී වීමට ෙහේ පාසලට පැමිබණන විට ඔ බේ වාහනය බකොන්සල් කාර්යාලය අසල 

(බමහි අමුණා ඇති සිතියම  ලන්න) නතර බනොකරන බමන් අවධාරණය කර සිටිමු. 

 

2017 ජනවාරි මස 13 පැවැත්වූ රැස්වීමට සහභාගී වී එදන නැවත ලියාපදිංචි කිරීබේදී නිකුත් 

කරන ලෙ හැඳුනුේ පත් ල ාගත් ෙරුවන් පමණක් එම හැඳුනුේ පත සමග ජනවාරි 20 වැනි ො සිට 

ෙහේ පාසලට සහභාගී විය හැකි  ව ෙැනුේ බෙමු  

 
 
ස්තුතියි, 

සංවිධ්ායක මණ්ඩලය 


