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2018 පෙබරවාරි 07                                                                         ප ාමු අංක : 1718-
021       

 

 ද ාබර පදමව්පි න් පවත,   

 

“ශ්රී කංකා නය   201 ” - දහම් ොසපේ දරුවන්පේ සහභාගිත්ව    

 

201  පෙබරවාරි මස 9 වැනිදා, සිකුරාදා ෙැවැත්පව  “ශ්රී කංකා නය   201 ” 

උත්සව  ට  සහභාගී ව  දරු දැරි න් සහ පදමාි න් පේ දැ ගැනීම සඳහා 

සඳහා අවශ්ය කරුු  ෙහත සඳහන් කරමු. 

1. ශ්රී කංකා නය   උත්සව  උදෑස  10.00ට ආරම්භ වනු ඇත. විස්තර සඳහා 

අමුණා ඇති දැන්ීම බකන් . 

2. ඔබපේ වාහ , සබීේ උදයා පව වාහ  ගාක (Car Park) සහ අවට ිහිටි 

අප කුත් Car Park වක ගාේ කරන් . සබීේ උදයා  Car Park හි සිමීත වාහ  

ප්රමාණ ්  ෙමණ්  තිපබ  නිසා අවට තිපබ  ස්ථාා  වක වාහ  

 වත්වන්   

3. “ශ්රී කංකා - එ් සත් එමීර් රාජ්ය  මිත්රත්ව ො ගමණ” / “Sri Lanka - UAE 

Friendship Walk” ආරම්භ වන්පන් සවස් 2.30 ට සබීේ උදයා පව පේට්ටු අංක 1 

(Gate No 1) අසලින්   

4. ෙ ව 2.15 සිට 3.00 ද් වා ො ගම ට සහභාගී ව  දරුවන් සහ පදමාි න් ට 

උදයා  ට ඇළුීම සඳහා ප්රපව්පශ් ෙත්ර අවශ්ය ප ාව  බව අෙට දන්වා ඇති 

 මුත් එම අවස්ථාාව ප ාකැබීමටද ඉඩ ඇත. එනිසා අවශ්ය වුවපහාත් ප්රපව්පශ් 

ෙත්ර (Dhs 5.00) මිකදී ගැනීම  සඳහා NOL card – Metro Card ෙත්  රැපග  

එන් .  

5. පමනය  විශ්ාක වාහ  ප්රමාණ ්  ෙැමිපණ  නිසා කාක පව්පකා ඇළව 

ෙැමිණීපමන් ඔබපේ දරුවාට ො ගම ට සහභාගී ීමට අවස්ථාාව සකසා 

පදන් .  

6. ො ගම ට සහභාගී ව  දරුවන් ඇවිදීමට සුදුසු ොවහන් ෙැළඳ සහභාගී 

කරවන් .  

7. ො ගම  සඳහා සහභාගී ව  දරුවන් සවස 2.30 ට පෙර පේට්ටු අංක 1 අසක, 

අදාළ අංග න් ආරම්භ කර  ස්ථාා  වකට ෙැමිනි  යුළ . අංග න් ආරම්භ 

කර  ස්ථාා  වක අදාළ අංක  සටහන් කරනු ඇත. 
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක 

E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

8. ො ගම ට (Friendship Walk) සඳහා සහභාගී ව  දරුවන් ද ගීටි අංක 1 අසකට 

ෙැමිණ ෙන්ති භාර ගුරු ළමා/ ගුරුළමි  පහෝ තම අංග  භාර ගුරුළමි  

හමුී ෙැමිණීම සටහන් කර ො ගම ට සහභාගී වන් .  

9. පව්පනයකාපව්ප ජ්ාතික ගීත  ගා  ා කිරීම සඳහා දහම් ොසේ ඇඳුමින් සැරසී 

සිටි  දරුවන් ෙමණ්  සවස 3.45 ට ප්රධා  පව්පනයකාව අසකට ෙැමිපණන් .  

10. ො ගම  අවසා පවදී පහෝ ජ්ාතික ගීත  ගා  ා කර අවසා පවදී 

කරුණාකර ඔබපේ දරුවන් පව්පනයකාව අසලින් භාර ගන් . 

11.  සි ලුම පදමාි න් දරුවන් සමග පව්පනයකාපව්ප ෙැවැත්පව   සංස්කෘතික 

සංදර්ශ්  ට සහභාගී වන් . 

 

ස්ළතියි, 

සංවිධා ක මණ්ඩක                        


