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දයාබර දදමාපියන් දෙත, 

 

තාවකාලිකව නවත්වන ලෙ ෙහේ පාසැල් අධයයන කටයුතු නැවත රමේභ  ිරීම 

තාවකාලිකව නවත්වන ලද දහම් පාසල ජනවාරි මස 20 වැනිදා නවතා ආරම්භ කල බව ඉතා සතුටින් දැනුම් යදමු.  

දහම් පාසල වසා දැමීමට යහේතු වූ කරුණුද ඒ සම්බන්ධයයන් අප, යකාන්සල් යජනරාල් තුමා සමග ගත් 
ක්රියාමාග ග සහ දහම් පාසල යමවැනි භාධක වලින් යතාරව ඉදිරියට පවත්වායගන යාම සඳහා අවශ්ය ක්රියාදාමය 
පිළිබඳව ඔබ සැම යදනා දැනුවත් කිරීම සඳහා වියශ්ේෂ රැසේීම් යදකක් පැවැත්වූ බව ඔබ සියලු යදනා දැනුවත් ී 
ඇත. ඉදිරි කාලයේදී දහම් පාසයල් ඉයගන ගන්නා දරුවන්යේ යදමාපියන් වශ්යයන් ඉහත කාරණා 
සම්බන්ධයයන් අනිවාග යයයන් දැනගත ුතතු සහ අනිවාග යයයන් පිළිපැදිය ුතතු කරුණු, ීති  මාලාවක 
අනුසාරයයන් එම රැසේීම් වලට සහභාගී වූ යදමාපියන් හට ලබාදී ඇි  අතර එම ීති  පිළිපදින බවට සහි ක කල 
ගිවිසුමකටද අත්සන්කර ඇි  බවත් එයසේ කිරීමට සිදුවුයේ එම අවශ්යතාවන් ඉුකකිරීයම් වැදගත්කම පැහැදිලි කිරීම 
සඳහා බවත් අවධාරණය කරමු. 

ජනවාරි 27 වැනිදා පැවැත්වූ රැසේීමට සහභාගී ී නැවත ලියාපදිංචි කල දරුවන්  යපබරවාරි 3 වැනිදා සිකුරාදා සිට 
අයනකුත් දරුවන් සමග දහම් පාසයල් අධයයන කටුතතු කරයගන යාම සඳහා අවශ්ය කටුතතු සකසා ඇත. සියලුම 
දරුවන් හට තාවකාලික වසා දැමීම නිසා පාඩම් කටුතතු අතපසු ී ඇි  අතර එම පාඩම් සම්ුග ණ කිරීම සඳහා 
පන්ි  අයේල් 14, මැයි 19 සහ මැයි 26  පැවැත්යවනු ඇත.  

සියලුම දරුවන් යමම වසයග  දහම් පාසල අවසාන වන තුරු සියලුම පන්ි  වලට සහභාගී ීම අතයවශ්ය වන බව 
දැනුම් යදන අතර වසයග  පැවැත්වූ පන්ි  වලින් සියයට 70, (70%) පන්ි  වලට සහභාගී යනාවූ දරුවන් හට වග ෂ 
අවසාන පරීක්ෂණයට සහභාගී විය යනාහැකි අතර, එම දරුවන් ලබන වසයග  දැනට ඉයගන ගන්නා පන්ි යේම 
ඉයගීතම කල ුතතු බවත් අවධාරණය කරමු.  

රැසේීයම්දී දැනුම් දුන් සියලුම අවශ්යතාවන් පිළිපැදීම ඔබ දරුවන්යේ දහම් පාසල් අධයාපන කටුතතු සාග  ක 
කරගැීතම සහ ඉදිරි කාලයේදී දහම් පාසල් අධයාපනය ලැමටමට බලායපායරාත්තු වන දරුවන්ට එම අවසේ ාව 
සැලසීම ඔබයේ වගකීම බවද අවධාරණය කරමු.  

ඉදිරි කාලයේදී දහම් පාසලට පැමියණන දරුවන් සියලු යදනා ඔවුන්හට ලබාදී ඇි  හැඳිීතම් පත පැළඳීම අනිවාග ය 
බව දැනුම් යදමු.  

 
 
ස්තුතියි, 

ස්ංවිධායක මණ්ඩලය 


