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   බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

2019  ඔක්ත ෝබර්  28                                                                                                               තයොමු අංකය 1920-013   
 
 
හි වත් දූ දරුවන් සහ තදමාපියන් තව , 
 

ළමා චිත්ර තරඟය - 2019 බ ොවැේ ර් 2  - විබ ේෂ නිබේෙ ය  
 

ඩුබායි දහම් පාසැල විසින් පවත්වන වාර්ෂික ළමා චිත්ර  ඟයය පහ  සඳහන් කාලසටහන අනුව දහම් පාසල් ශාලාතේදී 
පැවැත්තවනු ඇ .  
 

ද ය:   2019 තනොවැම්බර් 02 තසනසුඟාදා.  
 

බවලාව:  1. වයස් කණ්ඩායේ 12-14 සහ 14-16: තප ව 9.00 සිට 12.00 දක්වා (පැය 3) 
 

2. වයස් කණ්ඩායේ 10-12: තප. ව. 9.00 සිට තප ව 11.30 දක්වා ( පැය 2 විනාඩි 30) 
 

3. වයස් කණ්ඩායේ 6-8 සහ 8-10 : ප ව 12.30 සිට  ප ව 3.00 දක්වා ( පැය 2 විනාඩි 30) 
 

සැ.යු.: ෙරුවා බේ වයස් ඛාණ්ඩයට අොළ කාලය තුල සහභාගී වීමට යේ අපහසුතාවයක් ඇත් ේ ඒ  ව විෙුත් තැපෑලක් මගින් 

සිංවිධායක මණ්ඩලය බවත ෙැනුේදීම අනිවාර්ය වනු ඇත. එබලස සහභාගී ව  ෙරුවන් හට තම වයස් ඛාණ්ඩයට අයත් කාලය 

බහෝ ඇගැයීම පැවැත්බව  කාලය පමණක් ලැබ නු ඇත.  

 

වැෙගත් උපබෙස:් 

1. තවලාවට විනාඩි 15 ට කලින් දහම් පාසල් ශාලාව තව  ඔබතේ දරුවා කැඳවාතෙන එන තමන් කරුණාතවන් ඉල්ලා 
සිටිමු.  

 

2. ෙහේ පාසල් හැඳුනුේපත පැළඳීම අනිවාර්ය  ව සලකන් .   

 

3. ෙහේ පාසල පැවැත්බව  ද වලදී ෙැ ට පවති  නීති රීති අනුව වාහ   ැවැත්වීම ආදය කල යුතුය. නීතිය 

කඩකිරීබේදී ඔ බේ ෙරුවාට ෙහේ පාසබල් ශිෂය භාවය අබහෝසි වනු ඇත. චිත්ර තරඟයට සහභාගී වීමට අවසර 

බ ොලැබ නු ඇත. 

 

4. තදමාපියන් නියමි  තවලාවට පැමිණ දරුවා ශාලාවට ඇතුළත් කඟ දහම් පාසල් පරිශ්රතයන් පිට ට යන තලසත් 
තකොන්සල් තෙනඟාල් කාර්යාලය, අවට මාර්ෙ වල සහ පල්ලිය අසල රැඳී තනොසිටි තලසත් ම ක්කඟ සිටිමු. 

 

5. දරුවන් ආපසු කැඳවාතෙන යාම සඳහා: තප. ව. 11.00 ට පසුව සහ ප.ව. 2.00ට පසුව පැමිතණන්න.  

 

6. අයදුම්පත්ර භාඟ තනොදුන් දරුවන් හට ශාලාවට ඇතුලත් වීමට අවසඟ තනොලැතබනු ඇ . 

 

7. කණ්ඩායම් සඳහා අදාල චිත්ර මා ෘකා සඳහා දහම් පාසතල් තවබ් අඩවිතයන් http://www.dhahampasala.org/ ලබාෙ  
හැක.  

 

8. අදාල මා ෘකාවට අනුව චිත්රය ඇඳීමට උපතදස් තදන්න. මා ෘකාවට අදාල තනොවන චිත්ර,  ඟයතයන් ඉවත් කිරීමට 
සිදුවන බව සලකන්න. 

 

9. චිත්ර ඇඳීමට අවශය ියය සායම්, පැස්ටල්, පාට පැන්සල් ආියය දරුවන් රැතෙන අයුතු අ ඟ A3 ප්රමාණත  සුදු 
කඩදාසියක් දහම් පාසතලන් සපයනු ඇ . Glitter, Platignum, Markers, Felt Pens, Calligraphy Pens, Gel Pens 
ආියය පාවිච්චි කල තනොහැක.  

http://www.dhahampasala.org/
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   බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

 

10. තහොඳම චිත්ර, සංකෘතික අධ්යාපන තක්න්රය මගින් පත් කඟ ෙන්නා ලද විනිශච්ය මණ්ඩලයක් විසින් ත ෝඟාෙනු ඇ . 
විනිශච්ය මණ්ඩලත  තීඟණය අවසන් තීඟණය වන අ ඟ ඒ සම්බන්ධ්තයන් කිසිම සාකච්ඡාවකට සංස්කෘතික 
අධ්යාපන තක්න්රය ඉියරිපත් තනොවනු ඇ .  

 

11. චිත්ර  ඟයයට, ඔබතේ දරුවන් සඳහා අයදුම්පත්ර භාඟ දුන් නමුත් කිසියම් තහේතුවක් නිසා  ඟයයට සහභාගී වීමට 
තනොහැකි නම් කරුණාකඟ 2019 ඔක්ත ෝම්බර් මස 30 වැනිදා, බදාදා ියනට තපඟ අප ව  email මගින් දන්වන තමන් 
ඉ ා කරුණාතවන් ඉල්ලා සිටිමු.  

 

සහභාගී වන දරුවන් සඳහා අවශය පහසුකම් සැලසීම සඳහා දහම් පාසතල් ගුරු මණ්ඩලය ඉ ා තවතහස මහන්සි වී 
කටයුතු කිරීමට සිදුතවන අ ඟ, එතසේ පහසුකම් සලසා, තනොදන්වා සහභාගී තනොවීම සියලුතදනාතේ කාලය අපතත් 
යාමක් බව සලකන්න. එනිසා ඔවුනට සාධ්ාඟණයක් කිරීම සඳහා කරුණාකඟ තමම දැනුම් දීම කඟන තලස නැව ත් 
ඉල්ලා සිටිමු. 

 

12.  ඟයයට අයදුම්පත්ර භාඟදී, තනොදන්වා  ඟයයට සහභාගී තනොවන දරුවන් හට ලබන වසතර් චිත්ර  ඟයයට සහභාගී 
වීමට අවස්ථාවක් තනොලැතබන බවද කරුණාතවන් දැනුම් තදමු. 

 
 
 

වැඩි විස් ඟ සඳහා තම්නු නැන්දා : 055 3257190   තහෝ,  චාන්දනී නැන්දා: 055 1177136 අම න්න.   
 
 

 
ස්තුතියි, 
 

 
සංවිධ්ායක කමිටුව, ඩුබායි දහම් පාසැල 


