
	

Sri Lanka Consulate General Office, No. 2, Street 322‐B, Al Hudaiba, Dubai, UAE.   Postal: PO Box 51528, Dubai, UAE.    

TP. +971 4 3986535, Fax: +971 4 3984687, E Mail: dahampasaladubai@gmail.com, Web: http://www.dhahampasala.org 

	

 

ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි අංක E/A.D./ද.ප./ලි/001 

ශී ලංකා ෙකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලෙය් පවත්වන සංස්කෘතික අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවලට අදාළ ෙකොන්ෙද්සි මාලාව  
 

අධ්යයන වසර 2020-2021 ෙකෝවිඩ් 19 ආශීත විෙශේෂ තත්වයන් යටෙත් දහම් පාසල පැවැත්වීම 
 

මංගත අධ්යාපනය (Online Education) සඳහා වූ විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි මාලාව 

 

1. ෙකෝවිඩ් 19 වසංගත ෙරෝග තත්වයන් ෙහේතුෙවන්, නැවත දැනුම්ෙදන තුරු අප දහම් පාසෙල් පන්ති ෙකොන්සල් ජනරාල් 
කාර්යාල පරිශ භුමිය තුළ සිකුරාදා දිනවල පවත්වනු ෙනොලැෙබ්. 

2. එෙසේවුවද, තම නිෙවස්වල රැෙදමින් Zoom තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ දහම් පාසෙල් සියළුම අතථ්ය පන්ති (Virtual Classes) 
සිකුරාදා දිනවල ෙප.ව 9:00 සිට ෙප.ව 12:25 දක්වා පැවැත්ෙවනු ඇත. ඉහත සඳහන් කාල ෙව්ලාවන්ට අනුකූලව Zoom 
තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ දහම් පාසෙල් පන්ති වලට දරුවන් ෙයොමුකිරිම ෙදමාපිය/ භාරකරුවන්ෙග් වගකීමකි. 

3. හතර (4) වසර සහ ඉන් ඉහළ පන්ති වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා සිංහල, බුද්ධාගම සහ අෙප් උරුමය විෂයයන් ආශිතව 
සරල ලිඛිත සහ වාචික පරීක්ෂණයක් Zoom තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ පවත්වනු ලබන අතර එයින් ලබාගන්නා පතිඵල අනුව දහම් 
පාසෙල් සංවිධායක කමිටුෙව් අනුමැතිය මත දරුවන් සුදුසු පන්තිවලට අනුගත කරනු ලැෙබ්. එම දරු දැරියන්ෙග් වයස 2020 
ෙදසැම්බර් මස 31 වැනිදාට අවුරුදු නමය (9) සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය. 

4. දරුවන් තම නිෙවස්වල රැෙදමින්, Zoom තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ දහම් පාසෙල් අතථ්ය පන්ති (Virtual Classes) වලට 
සහභාගීවුවද, සාමාන්ය ෙකොන්ෙද්සි මාලාෙව් අංක 4 වගන්තියට අනුකූලව නිර්ෙද්ශිත සුදු පැහැති දහම් පාසල් ඇඳුෙමන් 
සැරසී සිටිය යුතුය. 

5. දූ දරුවන්ට අවශ්ය පරිදි විෙව්ක කාලෙය්දී  අනුභවය සඳහා නිර්මාංශ සුළු ආහාරයක් සහ සුදුසු බීමක් නිසි ෙලස සකස් 
ෙකොට නියමිත විෙව්ක කාලෙය්දී පමණක් දරුවන් ෙවත ලබාදීම ෙදමව්පියන් ෙග් වගකීමක් වනු ඇත. 

6. දහම් පාසල අධ්යයන කටයුතු පැවැත්ෙවන කාලය තුලදී, දරුවන් සම්පුර්ණෙයන්ම ස්වාධීන වියයුතු අතර, ෙදමව්පියන් 
අධ්යයන කටයුතු සදහා කිසිම අයුරකින් මැදිහත් ෙනොවිය යුතුය. ෙමම කාලය තුල නිවෙසේ සන්සුන්බව තබාගැනීම වඩාත් 
සුදුසු බව සලකන්න. 

7. 1 වසර සහ 2 වසර දරුවන් සඳහා, ආරම්භෙය් සිට පළමු මාස 2 තුල පමණක් දරුවන් හට අවශ්ය තාක්ෂණ සහය සහ මුදිත 
ෙපොත් භාවිතය සඳහා ෙදමාපියන්ෙග් උපකාර, අදාළ ගුරුතුමියෙග්/ ගුරුතුමාෙග් අවසරය මත ලබා දිය හැක.  

8. මංගත පන්තිවල (Online Class) අෙනකුත් දරුවන්ෙග් සහ ගුරුවරුන්ෙග් ඡායාරූප සහ වීඩිෙයෝ පට සමාජ මාධ්ය හරහා 
හුවමාරු කිරීෙමන් වැළකි සිටිය යුතුය. 

9. විද ත් පන්තිවලට සහභාගී විෙම්දී (Zoom ID/ name) සියලුම දරුවන් තමන්ෙග් නම සහ ඩුබායි දහම්පාසෙලන් නිකුත් 
කරන ලද ශිෂ්ය අංකය සදහන් කල යුතුය.  

10. සියලුම දරුවන් විද ත් පන්ති පැවැත්ෙවන සම්පුර්ණ කාලසීමාව තුල ෙනොකඩවා රැදී සිටිය යුතුය. හදිසි අවශ්ය   තාවයක් 
සදහා ෙව්ලාසනින් පිටව යාමට අවශ්යනම් පන්තිය පටන් ගැනීමට ෙපර පන්තිභාර ගුරුතුමියට/ ගුරුතුමාට ෙපෞද්ගලික ෙකටි 
පණිවිඩයක් යවා අවසර ලබාගත යුතුය.  

11. දරුවන් විද ත් පන්ති සදහා සහභාගි ෙනොවන දිනවල  සාමාන්ය පරිදි දහම් පාසෙලහි ෙවබ් අඩවිය හරහා සංවිධායක කමිටුව 
දැනුවත් කල යුතුය. (සාමාන්ය ෙකොන්ෙදසි මාලාෙව් - වගන්ති අංක 6 සහ 7 කියවන්න) 

12. විද ත් පන්ති සදහා එවනු ලබන ආරාධනාව, (Zoom meeting request) ඩුබායි දහම්පාසෙල් දැනට ඉෙගනුම ෙනොලබන 
දරුවන් ෙහෝ ෙදමාපියන් සමගින් හුවමාරු ෙනොකළ යුතුය. 

13. ගුරුතුමියෙග්/ගුරුතුමාෙග් ඉල්ලීමකින් ෙතොරව, පන්ති පැවැත්ෙවන අතරතුර ෙකටි පණිවිඩ (Chat) යැවීෙමන් වැළකී සිටිය 
යුතුය. 

14. විද ත් පන්ති සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමට අත්යවශ්ය අවම ශව්ය දෘශ්ය පහසුකම් සහිත උපාංග (Camera, Mic) දරුවන් හට 
ලබා දීමට ෙදමාපියන් විසින් වගබලා ගත යුතුය. පන්ති පැවැත්ෙවන සම්පුර්ණ කාලසීමාව තුල ගුරුතුමියට/ ගුරුතුමාට 
දර්ශනය වන ආකාරයට දරුවා පරිඝණකය ඉදිරිපිට සිටිය යුතුය. 

15. දහම් පාසෙල් පන්තියකදී අෙනකුත් දරුවන්ෙග් අවධානය පවත්වාෙගන යාමට සුදුසු පසුතල (Zoom Virtual Backgrounds) 
ෙතෝරාදීම ෙදමාපියන්ෙග් වගකීමක් වනු ඇත. 
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16. ඉහත අන්දමින් දහම් පාසල පවත්වාෙගන යාමට දරන්නා වූ ෙමම පයත්නයනට ෙදමාපියන්ෙග් සහ දරුවන්ෙග් අවංක 
නිර්ව්යාජ සහෙයෝගය ලබාදීම ඔබ සැමෙග් යුතුකමක් සහ වගකීමක් වනු ඇත. 

 

සංස්කෘතික අධ්යාපන ෙක්න්දය මගින් පනවා ඇති ෙමම විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි මාලාවට සහ සාමාන්ය ෙකොන්ෙද්සි මාලාවනට එකඟ 
වන බවටත්, ඉහත සඳහන් එක් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙහෝ කඩකරන පළමු අවස්ථාෙව්දීම දරුවාෙග් දහම් පාසෙල් ශිෂ්යභාවය අෙහෝසි 
කිරීමට දහම් පාසෙල් සංවිධායක මණ්ඩලයට සහ අනුබද්ධිත ෙදමාපිය කමිටුවට පුර්ණ බලය ඇති බව පිළිගන්නා අතර කිසිම 
කාරණයක් මත එවැනි දරුවා/දරුවන් නැවත දහම් පාසලට ඇතුළත් කර ෙනොගන්නා බවද පිළිගනිමි. තවද ෙමම කියාපටිපාටිය 
සම්බන්ධෙයන් දහම් පාසෙල් සංවිධායක මණ්ඩලෙය් සහ අනුබද්ධිත ෙදමාපිය කමිටුෙව් තීරණ අවසන් තීරණ බවද පිළිගනිමි.  
 

දරුවාෙග් නම: ......................................................................................................................... 

මව / පියා / භාරකරුෙග් නම: ................................................................................................... 
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