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2019-2020 අධ්ය   සස්  ස්ඳහො සිසුන් බඳසො  ැනීම 
 

ඩුබොයි දහම් පොස්ගේ 2019 -2020 අධ්ය   සස්  ස්ඳහො  සක සිසුන් බඳසො  ැනීම 
2019 ස්ැප්තැම්බර් මස් 13, 20 ස්හ 27 සිකු ොදො දි  ුළ, 

ගප.ස. 8:45 සිට දහසේ 10:30 දක්සො ද, 
ප.ස. 12:45 සිට ස්සස් 3:00 දක්සො ද 

ඩුබොයි ගකොන්ස්ේ ජ  ොේ කොර් ොලගේ පිහිටි දහම් පොස්ේ පරිශ්රගේී සිදුගකග නු ඇත. 
 

සුදුසුකේ:  
 

1 වසර සඳහා ෙරුවන්ත ඇතුලත් කිරීම: 2019 බෙසැේ ර් 31 දනට වයස අවුරුදු 6 සේුර්ණ කරන ෙරුවන්ත හට 
2019-2020 අධ්ය   සස් ට ඇුලත් වීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. ගම් ස්ඳහො අසශ්ය ගේඛ  ස්හ සැඩි විස්තත , 
ගකොන්ගේසි මොලොස ස්හ අ දුම් පත කි වීගමන් ලබො ත හැක. 

2 සස්  3 සස්  පන්ි ස්ඳහො දරුසන් ඇුළත් කිරීමක් සිදු බනාබකබරන බස කරුණොගසන් දැනුම් ගදමු.  

4 සස්  සිට 8 සස්  පන්ි ස්ඳහො දරුසන් ඇුළත් කිරීම ස්ඳහො සිංහල, බුේධ්ො ම ස්හ අගප් උරුම  විෂ  න් ආශ්රිතස 

ස් ල ලිඛිත ස්හ සොචික පරීක්ෂණ ක් පසත්සනු ලබ  අත , දරුසන් ලබො න් ො ප්රථිපපල අනුස දහම් පොස්ගේ 
කමිටුගේ අනුමැි  මත පන්ිසලට අනු ත ක නු ලැගේ. එම දරු දැරි න්ගේ ස ස් 2019   ගදස්ැම්බර් මස් 31 
සැනිදොට අවුරුදු  ස ක් (9) ස්ම්ුර්ණ වි  යුු . පරීක්ෂණ  පැසැත්ගස  දි   අපගේ ගසේ අඩවිග න් ගහෝ 
ස්ංවිධ්ොක කමිටුස විසින් දැනුම් ගදනු ඇත. 

 

අයදුේපත් භාරදීම: 
 

දහම් පොස්ලට දරුගසකු ඇුේ කිරීමට බලොගපොග ොත්ු ස  සි ලුම ගදමොපි න් පහත පි ස  අනු ම   කළ 
යුු : 

පි ස  1:  ගකොන්ගේසි මොලොස 2019-2020 ගහොඳින් කි වීම. 

පි ස  2:  ගප  දැනුම් ීම ගපෝ ම  ස්ම්ූර්ණ කිරීම. බමම බපර ෙැනුේ දීබේ බපෝරමය ෙහේ පාසලට 

ෙරුවන්ත ඇතුළත් කිරීබේ අයදුේ පත බනාවන  ව කරුණොගසන් දැනුම් ගදමු. 

පි ස  3:  නිසි ොකො ස ස්ම්ූර්ණ කළ අ දුම් පත ස්හ ගකොන්ගේසි මොලොස අදොළ ඇමිණුම් ස්ම  ඉහත 
දි  න්ීී ස්ංවිධ්ො ක මණ්ඩල  ගසත ුේ ලිකස පැමිණ භො ීම. ගමදි  දරුසොගේ ලි ොපදිංචි 
අංක  ස්හ ශිෂය සොර්තො ගපොත ස්හ අග ක් අසශ්ය ගපොත් ලබොගදනු ඇත.  

බපර ෙැනුේ දීම බපෝරමය, අයදුේ පත සහ බකාන්තබද්සි මාලාව ලබො  න්  දහම් පොස්ගේ ගසේ අඩවි ට 
පිවිගස්න් : http://www.dhahampasala.org/ 

ස්ැ.යු. නි මිත දි ට පසුස ගහෝ email මගින් එස  අ දුම් පත්ර භො  ග ො න් ො බස අසධ්ො ණ  ක මු.  

සැඩි විස්තත  ලබො  ැනීම ස්ඳහො ලි න් : email: dahampasaladubai@gmail.com  

 

ස්තුියි,  

ස්ංවිධ්ො ක මණ්ඩල                 
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