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ද ාබර පදමව්පි න් පවත,   
 

පමම අධ්ය න වසපේ ඉදිරි සති කිහිෙ  තුල දහම් ොසපේ 

ෙැවැත්පවන වැඩ සටහන් ඔබ සැමපේ දැනගැනීම ිණිස ෙහත 

සඳහන් කරමු. 
 

 පෙබරවාරි 23 සිකුරාදා: කි වීපම් තරඟ   

 මාේතු 02 සිකුරාදා: කණ්ඩා ම් චා ාරුෙ ගැනීම. ොසේ කාල 

සීමාව තුල  

 මාේතු 09 සිකුරාදා: කථික තරඟ . ොසේ කාල සීමාව තුල  

 මාේතු 16 සිකුරාදා: කවි ගා නා තරඟ . ොසේ කාල සීමාව තුල  

 මාේතු 23 සිකුරාදා: අත්  අකුරු තරඟ . ොසේ කාල සීමාව තුල   

 මාේතු 29 සිකුරාදා: පදමාි  ගුරු හමුව (Open house) 

 අපේේ 6 සිකුරාදා: අලුත් අවුරුදු උත්සව  - ලතීඵා 

ක්රීඩාන්ගනප දී  

 අපේේ 13 සිකුරාදා: දහම් ොසපේ නිවාඩු දින කි - අලුත් අවුරුද්ද 

පවනුපවන්  

 අපේේ 20 සිකුරාදා: දහම් ොසපේ 17 වැනි සංවත්සර උත්සව . 

උත්සව  ිලිබඳ වැඩි විස්තර ෙසුව දැනුම් පදනු ඇත. 

 මැයි 4 සිකුරාදා: පවසක් උත්සව  - ලතීඵා ක්රීඩාන්ගනප දී 

 මැයි 11 සිකුරාදා: ළමා සිේ ිංකම - දහම් ොසේ ශාලාපව්පදී  

 මැයි 25 සිකුරාදා: පමම අධ්ය න වසපේ අවසාන දින  ( ජුනි 1 සිට 

සැප්තැම්බේ 7 වැනිදා දක්වා දහම් ොසල වසා තබනු ඇත. දහම් 

ොසල නැවත ආරම්භ වන්පන් සැප්තැම්බේ 14 සිකුරාදා) 

 

පමම වැඩ සටහන් ිළිබඳ විස්තර ෙසුව දැනුම් පදමු.  

ඔබපේ දරුවන් ඉහත තරඟ සඳහා අ දුම් කර ඇත්නම්, කරුණාකර 

අදාළ තරඟ සඳහා දරුවන් පුහුණු කරවන පමන් ඉතා කරුණාපවන් 

ඉේලා සිටිමු.   
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ස්තුතියි,   

සංවිධ්ා ක කමිටුව                                                                                                     


