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එක්සත් ජනපදකේ සිටින ශ්රී ලාංකික ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව වැඩිකවමින් පවතී
කකාළඹ, කනාවැම්බර් 28: ‘අන්තර්ජාතික අධ්යාපනික හුවමාරුව පිළිබඳ 2018 විවෘත
කදාරටු වාර්තාවට (2018 Open Doors Report on International Educational Exchange) අනුව එක්සත්
ජනපදකේ අධ්යාපනය ලබන ශ්රී ලාංකික ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව දිගටම වර්ධ්නයක් කපන්නුම්
කරයි. වර්තමානකේ ශ්රී ලාංකිකයන් 3,309 කදකනක් එක්සත් ජනපද උස් අධ්යාපන
ආයතනවල ඉකගනුම ලබති. කගෝලීය වශකයන් ජාතයන්තර ශිෂ්යයන් වැඩිම කැමත්තක්
දක්වන රට වන්කන් එක්සත් ජනපදයයි. එක්සත් ජනපදකේ උපාධි වැඩ සටහන් සදහා
ලියාපදිංචි වූ ශ්රී ලංකික ශිෂ්ය සංඛ්යාව පසුගිය වසකර් සියයට 7 කට වඩා වැඩි
ප්රමාණයකින් වර්ධ්නය වී ඇත.
කම් පිලිබඳව අදහ් දැක්වූ ශ්රී ලංකාකේ හා මාලදිවයිකන් එක්සත් ජනපද තානාපතිනි
ඇලයිනා බී. කටප්ලිට්ස් ප්රකාශ කකේ “එක්සත් ජනපදකේදී ශ්රී ලාංකික ශිෂ්යයන්ට ශ්රී
ලංකාකේ ආර්ිකයට අවශය තීරණාත්මක කුසලතා කගාඩනගන කලෝකකේ ඉහළම
මට්සටකම් අධ්යාපනයක් ලැකබන අතර එය අකප් රටවල් කදක අතර 70 වසරක
සම්බන්ධ්තාව පුළුල් කිරීමටද ආධ්ාර කරන“ බවයි.
උතුරු ඩැකකෝටා විශ්ව විද්යයාලකේ අධ්යාපනය ලැබූ අ්රිෆා අලි කමක් අදහ් දැක්වීය.
"විද්යයාත්මක වෘත්තිකේ ඉදිරි අභිකයෝගවලට මුහුණ දිය හැකි පුද්යගලයන් නිර්මාණය
කිරීකම් හැකියාව ඇතැයි විශ්වාස කළ වි්මිත මහාචාර්යවරුන්කේ උපකද්යශකත්වය ලබා
ගැනීකම් අව්ථාව මා හට ලැබුණි. කමම තරඟකාරී කගෝලීය රටාව තුල විද්යයාත්මක
වෘත්තියකට පිවිසීකම් විශ්වාසය ඇතිකර ගැනීමට සහ මකේ අද්යදැකීම් පුළුල් කරගැනීමට
මා ලද එක්සත් ජනපද අධ්යාපනය පිටුවහලක් විය."
එක්සත් ජනපදකේ අධ්යාපනය ලැබීමට උනන්දුවක් දක්වන ශිෂ්යයන්ට අවශය උපකද්යශක
ක්වා හා පු්තකාල පහසුකම් ‘එඩියුකක්ෂ්න් යුඑ්ඒ‘ (EducationUSA) මගින් කනාමිකල්
ලබා කදයි. කකාළඹ අබ්දදුල් කෆූර් මාවකත් අංක 55 දරණ ්ථානකේ පිහිටි එක්සත් ජනපද
-ශ්රී ලංකා ෆුල්රයිට්ස කකාමිසකම් ඇති කමම ආයතනකේදී උගත් උපකද්යශකකයකුකේ
සහාය ඇතිව කිසිම වියදමකින් කතාරව ශිෂ්යයන්ට අධ්යාපනික අව්ථා විමසා බැලිය
හැකි කේ. මහනුවර, යාපනය හා මාතර පිහිටි ඇමරිකන් පියස කාර්යාලද කනාමිකල්
අතථය උපකද්යශන සැසි පවත්වයි.
ඔවුන්කේ ඇමරිකන් ආයතනවලට අවශය අධ්යයන සම්මාන ලබා ගැනීමට පිටරටවල
අධ්යාපනය ලබන එක්සත් ජනපද ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව 2016/17 වර්ෂ්ය තුළ සියයට 2.3
වර්ධ්නයක් කපන්නුම් කරමින් 332,727 දක්වා ඉහළ ගිකේය. දළ වශකයන් එක්සත් ජනපද

ශිෂ්යයන්කගන් දහකයන් එකක් ඔවුන්කේ උපාධි අකප්ක්ෂ්ක කාලය තුළ පිටරට
අධ්යාපනය ලබති.
විවෘත කදාරටු (Open Doors) වාර්තාව පළකරනු ලබන්කන් ජාතයන්තර අධ්යාපන
ආයතනය (IIE) විසිනි. 1919 වර්ෂ්කේ කමය ්ථාපිත කළ කාලකේ සිටම එය එක්සත්
ජනපදකේ සිටින අන්තර්ජාතික ශිෂ්යයන් පිළිබඳ වාර්ික සංඛ්යාන සමීක්ෂ්ණයක්
පවත්වයි. 1972 සිට කමම සමීක්ෂ්ණය පවත්වනු ලබන්කන් එක්සත් ජනපද රාජය
කදපාර්තකම්න්තුකේ අධ්යාපනිත හා සං්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ කාර්යාංශය (ECA)
සමග සහකයෝගකයනි.

