+

ඉංග්රීසි භාා වශතිකපත්ර පාඨමාාල
වබරගමුල පෂාත් අධ්යාප ත රකතරරු ත කාෂණහ ශා
වංව්කෘතික කටයුරු අමාකයාංය විසින් ක්රියාත්මක කර ල බ ඉංග්රීසි භාා
වශතික පත්ර පාඨමාාල වඳශා
සිසුන් බඳලා ගැනීම
වබරගමුල පෂළත් වභළවේ අධ්යළපත වකතරරු ත කළෂණහ ශළ ව්වහ ෘති
ටයුරු අමළකයළ්ය විසින්
ක්රියළත්ම
රනු බත ග්රීසි භළළ වශති පත්ර පළඨමළළල වඳශළ අ.වපත.ව.(වළ/වපෂ) ග්රීසි විය වමත්
අ.වපත.ව.(උ/වපෂ) විභළගයට වපනී සිටි අයදුම්  තලන්වගන් ගල්ලුම් පත් ෆඳලනු ෆවේ. වම් වඳශළ උතන්දුලෂණ
දෂණලත අයදුම්  තලන් කමළවේ තම ලිපිතය දුර කත අ් ය ලයව ශෆදුනුම්පත් අ් ය අධ්යළපත දුදුදු ම්
අධ්යළපතය ෆ ප පළව ශළ කමන් පළඨමළළල ශෆදමටමට අව්ෂණත ක මධ්යවහාළතය වමග ීවලදත්ක වකතරරු ත ඇරුෂත්
ර කමළ විසින්ම ව වහ ර ගන්තළ ද අයදුම්පකෂණ අදා දිතට වශෝ එදිතට වපර ෆවබත වවේ රේකම්ත අධ්යාප ත
රකතරරු ත කාෂණහ ශා වංව්කෘතික කටයුරු අමාකයාංයත වබරගමුල පෂාත් වභාලත ල ගරයත රත් පුරත යත
ලිපිතයට ලියළපදි්චි කෆපවන් එවිය යුරුය. (ලියුම් ලරවේ ලම් පව ගශ ව ෂලර වබරගමුල පෂාත් වභා ඉංග්රීසි
භාා පුහුණු පාඨමාාල යනුවලන් වදශන් ෂ යුරුය.)
පාඨමාා ආරම්භක දි ය ශා කාය :
වෑම ලවරකම ඔෂණරකතම්බර් මව මුේ වතිරේ පළඨමළළල ආරම්භ කිමටමට නියමිකය. පළඨමළළ ළය මළව
06 කි. පළඨමළළ ගළවහරුල  ත: 2000/= කි. වමම පළඨමළළ ගළවහරුල වබරගමු පෂළත් වභළවේ අ් 2003.02.099 දරහ
ආදළයම් ශීර්යට බෆර ලත පරිදි වබරගමුල පෂළත් වභළවේ ඕතම අමළකයළ් ළර්යළය ට/ වදපළර්කවම්න්රුල ට
(පෂළත් පළත ආයකත ශෆර) වශෝ වබරගමුල පෂළවත් ඕතම ප්රළවීශීය වල් ම් ළර්යළය ට වගලළ බළ ගන්තළ
දුපක අයදුම්පත්රය වමග අමුහළ එවිය යුරුය.(දුපවත් ාළයළ පිටපකෂණ ෂ කබළ ගෆනීම ප්රවයෝනතලත් ලනු ඇක.) වම
වතිය ම වඳුදළ/අ ශ තලළදළ ශළ බ්රශවහපතින්දළ/සිකුරළදළ යත දිතල ප.ල. 1.45 සිට ප.ල. 4.45 දෂණලළ පශක වඳශන්
මධ්යවහාළතලී  ප්ති පෆලෆත්වේ.
රත් පුර දිව්ත්රිෂණකය :
01. පෆල්මඩුල් මධ්යවහාළතය
02. බ්වගතඩ මධ්යවහාළතය
03. රත්තපුර මධ්යවහාළතය
04. රත්තපුර මධ්යවහාළතය
05. ඇශෆලියවගතඩ මධ්යවහාළතය
06. ඇඹිළිපිටිය මධ්යවහාළතය

-

ර/ ධ්ර්මළවෝ විදයළය
ර/බ්වගතඩ බුීධ් නයන්ති ම.ම. විදයළය
ර/සර්ගියුවන් උවවහ බළලි ළ විදයළය
ර/ ළන්ක ලූෂණවහ විදයළය
ර/ඇශෆලියවගතඩ ධ්ර්මපළ විදයළය
ර/ ඇඹිළිපිටිය මශළ විදයළය

කෑගේ දිව්ත්රිෂණකය :
01. ගල් මධ්යවහාළතය
02. රඹුෂණ ත මධ්යවහාළතය
03. මළලතෆල් මධ්යවහාළතය
04. ගලිගමුල මධ්යවහාළතය
05. වදහිඕවිට මධ්යවහාළතය

-

/ළන්ක මරියළ වදමෂ විදයළය
/මළල/පරළක්රම මශළ විදයළය
/මළල/මයුරපළද මධ්ය මශළ විදයළය
/ගලිගමුල මශළ විදයළය
/වදහි/ වදහිඕවිට නළති පළව

