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2017 මැයි 07                                                                                                                    යයොමු අංකය: 1617-057-R1     
 
දයාබර යදමව්පියන් යලත,   
 

බලසක් ළමා සිල් පිංකම - 2017  
 
අඳ දහම් ඳාසයේ දරු දැරියන් සහා වියේෂිත වූ සිේ පිංකමක් මැයි මස 12 ලැනිදා සිකුරාදා දහම් ඳාසේ ාායව්දී 
ඳැලැත්වීමට සුදානම් කර ඇති බල ඉතා කරුණායලන් දැනුම් යදමු. දහම් ඳාසේ ාාල භාවිතා කිරීම පිලිබ දැනට 
තියබන තත්ලය ගැන සකා බා යමම සී සමාදානය දරුලන් සහා ඳමණක් ඳැලැත්යලන අතර යදමාපියන්යේ 
සහභාගිත්ලය ( සිේ සමාදන්වීමට යහෝ උඳකාර කිරීමට) අලය යනොලන බලද කරුණායලන් දැනුම් යදමු.  

ෙහේ පාසල් ෙරුලන්බේ සබහෝෙරයින් සහ  සබහෝෙරියන්ටෙ (ලයස අවුරුදු 6 ට ලැඩි) බමදන සිල් සමාෙන් විය හැකි  ල 

කරුණාබලන් සකන්න.  

පින්කමට අලය පුජා භාණ්ඩ සහ දානය (ආහාර) ආදිය බාරගත් යදමාපියන් එම ද්රලයයන් දහම් ඳාසේ ාාලට යගනැවිත් 
භාරයදන්න. 

දරුලන්යේ ඳැමිණීයම්දී සහ පිටත්වීයමදී ඳැලතිය හැකි තදබදය ලැළැක්වීම සහා ඳහත සහන් යව්ාලන් අනුල ඳමණක් 
දරුලන් ාාලට රැයගන ඒම සහ රැයගන යාම සිදු ක යුතු බල අලධාරණය කරමු. දරුලන් යදයදයනකු (ලයස් සීමා 
යදකක) රැයගන එන යදමාපියන් එක් දරුයලකුට අදාළ යලාලට රැයගන එන්න. 

1. උෙෑසන 7.30 සිට 8.00 ෙක්ලා: ෙරුලන්බේ පැමිණීම  

 4,5,6,7,8 ලසර දරුලන්: උදෑසන 7.30 සිට 7.40 දක්ලා  

 2 සහ 3 ලසර දරුලන්: උදෑසන 7.40 සිට 7.50 දක්ලා  

 1 ලසර දරුලන්: උදෑසන 7.50 සිට 8.00 දක්ලා  

2. උෙෑසන 8.00: සී සමාොනය ආරේභය / අට සිල් සමාෙන් වීම  

3. ෙහලල් 12.30 සිට 1.30 ෙක්ලා: ෙරුලන්බේ පටත් වීම  

 1 ලසර දරුලන්: දහලේ 12.30 සිට 12.45 දක්ලා  

 2 ලසර දරුලන්: දහලේ 12.45 සිට 1.00 දක්ලා  

 3 සහ 4 ලසර දරුලන්: දහලේ 1.00 සිට 1.15 දක්ලා  

 5,6,7,8 ලසර දරුලන්: දහලේ 1.15 සිට 1.30 දක්ලා  

ලැෙගත් උපබෙස්:  

 බෙමාපයන් ොනය රැබගන ඒම; 

- හීේ දානය උදෑසන 8.00ට යඳර 

- දහලේ දානය උදෑසන 10.00ට යඳර 

- වියලි ආහාර, බීම ලර්ග, ලතුර ආදිය යඳර දින සලස යගනවිත් භාර යදන්න. 

 පන්කමට අලය ොනය සහ අබනුතත් ්රලයයන් සියල්ම සේුරර්ණ වී ඇති  ල  ල කරුණාබලන් ෙැනුේ බෙමු.   

 යදමාපියන් සහා දන්සැක් ඳැලැත්යලන්යන් නැති බල සකන්න.  

 දරුලන් දහම් ඳාස ාාලට කැලායගන විත් අඳට භාරදී කරුණාකර යකොන්සේ යජනරාේ කාර්යා 

ඳරිශ්රයයන් පිටත් යලන්න. යමම ස්ථානයේ යහෝ අලට යහෝ ඳාරලේ ල රැඳී සිටීයමන් ලකින්න.  

 ගුරු මණ්ඩය සහ යදමාපිය කමිටු සාමාජිකන් දරුලන් හට අලය සෑම ඳහසුකමක්ම සඳයනු ඇත.  

 සිේ සමාදන් වීයම්දී අලය ඳත්කඩය (සුදු යරද්ද) කරුණාකර දරුලන් හට සඳන්න. 

යමදින සාමානය දහම් ඳාසේ දිනයකදී අදාළ (ලාහන නතර කිරීම ආදී) සියලුම යකොන්යද්සි තරයේ අනුගමනය ක යුතු 

බල අලධාරණය කරමු. ආහාර (දානය) රැයගන එන යදමාපියන්ද ලාහන නැලැත්වීම අදාළ යකොන්යද්සි අනුල සුදුසු 

ස්ථානයක ලාහනය නලත්ලා දානය රැයගන ආ යුතු බල ඉතා කරුණායලන් දැනුම් යදමු. 

 

ස්තුතියි, 

සිංවිධායක මණ්ඩය   


