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එක්සත් ජනපදයේ ඉයෙනුම ලබන ශ්රී ලකික ස සුන් ඉ ඉ ග යේසඇ ි බ බ  Open Doors  කර්තක  යප ඉ ක යදයි  

 

න ොවැම්බර් 16, 2016:  වතම 2016 Open Doors වාර්තාව අනුව, එක්සත් ජ පදනේ විශ්වවිදයාල ස සඋ සසස් අයාප  

ආයත වල ස  ඉනෙනුම ල සබ  ල සාාංකික සිසුන් සාංඛ්යාව 80 0 නල සස, 201  - 2015 සානේක්ෂව 6.9% වර් යක් නපන්නුම්  ඇත.  

 

නම් අතර, 2015 - 2016 අයය  වර්ෂය ුළ  ඇමිකකානු විශ්වවිදයාල ස ුළ  ඉනෙනුම ල සබ  ළු ජ ජාතයන්තර සිසුන් සාංඛ්යාව 

1,0  ,000 වූ අතර වසරක් ුළ  එක්සත් ජ පදනේ ඉනෙනුම ල සබ  විනේශික සිසුන් මිලිය ය ඉක්මවූ ප ළු අවස්ථාව නමය නේ. 

නමම සාංඛ්යා ුළන්න් නපන්වන්නන් ඇනමිකකානු විශ්වවිදයාල ස ුළල ස සසස් අයාප ය ල සැමටමබ නබොනඋ  නද ා වැ ක කැමැත්තක් 

දක්ව  බවයි.  

 

ශ්රී ල සාංකා සඋ මාල සවයවයින්  න යෝනය ජය ඇනමිකකානු තා ාපි  නරොබර්්   න්ටබන් නපන්වා නදන්නන් ජාතයන්තර අයාප ය ුළන්න් 

වර්තමා නේ පවි   නෙ ලීය ආර්ථිකය ුළ  වයයුණු වීමබ අවශය දැනුම සඋ ුසසල සතා ීව්ර කිීමමබ උැකි ව  අතර සඋ ජාතයන්තර 

අවනබ ය සඋ එක්සත් ජ පදනේ ජාි ක ආරක්ෂාව තර කිීමමබ සදේ ව  ජාල ස නේශ සීමා උරඋා නෙොඩ ැගීමබ, ජාතයන්තර 

අයාප ය ඉවඋ්ට ව  බවයි.  

 

රන්  වයයුණුව සඳඋා සර දීමබ විදයාව, තාක්ෂ,ය, ඉාංනේනන් ව විදයාව සඋ ෙතයතය  STEM) ය  විෂයන්සනෙන් සමන්විත විෂය 

මාල සාවක් රබ ුළ  නමන්ම විනදස් රබවල ස ඉනෙනුම ල සබ ා ල සාාංකික සිසුන්බ නෙොඩ ැගීනම් වැදෙත්කම ශ්රී ල සාංකානේ එක්සත් ජ පද 

තා ාපි  කාර්යාල සය නපන්වා දී ඇත. එක්සත් ජ පදනේ ඉනෙනුම ල සබ  ශ්රී ල සාාංකික සිසුන්නෙන් අඩකබ වඩා රමා,යක් සපාි 

පාඨමාල සා සිබ ආචාර්ය සපාි දක්වා උදාර, අතර 16% ක් පශ්චාත් සපාි පාඨමාල සා  න වික්ටප ේරානය ගික පුහුණුව වල ස යෝරත 

නවයි. එම පුහුණු ුළන්න් සපාිදාීම සිසුන්උබ සපාි රාන ොත්සවනයන් පසුව මාස 29ක් දක්වා වතත්ීවය පුහුණු වල ස යෝරත වීනම් 

උැකියාව ල සබා නදයි.  

 

එක්සත් ජ පද තා ාපි  කාර්යාල සය, ශ්රී ල සාංකා - එක්සත් ජ පද ෆු්ටබ්රයි්  නකොමිසම උා එක්ව ජාතයන්තර අයාප  සි ය 

 International Education Week - IEW ) සඳඋා වැඩසබඋන් ෙ, ාවක් සාංවිා ය කර ඇත. ඊබ න ොවැම්බර් 19 වය  2.00 ප.ව 

- 5.00 ප.ව. බාජ් සළුද්රා නඋ බල සනේ Longdon Room  න එක්සත් ජ පදනේ අයාප  අවස්ථා ලිලිබඳ ස න්වකවක් දක්ව  සිසුන් 

සඋ නදමාලියන් උබ පවත්ව  සත්කාරක නපො  ද අයත් නවයි.  

 

නම් ව  විබ ඇනමිකකානු විශ්වවිදයාල සවල ස ඉනෙනුම ල සබ  ජාතයන්තර සිූනන්  5% කින්  වැ ක වී ඇි  අතර Open Door 

වාර්තානව න නමවන් වර් යක් නපන්නුම් කර ඇි  දස වැයෝ වර්ෂය නමය නේ. ඇනමිකකානේ සසස් අයාප ය ල සබ  මිලිය  

20ක සිසුන්නෙන් 5% ජාතයන්තර සිසුන් නවි . පසුගිය වසරවල ස නමනල සස ඉනෙනුම ල සැූ  ජාතයන්තර සිසුන් රි ශතය  %කි.  
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ඇනමිකකානු රාජය නදපාර්තමන්ුළ අයාප  සඋ සාංස්කති ක කාර්යාල සය සඋ ජාතයන්තර අයාප  ආයත  විසින් Open Doors 

වාර්ෂික වාර්තාව රකාශයබ පත් කරනු ල සබන්නන්ය. රාජය නදපාර්තනම්න්ුළව සඋ ඇනමිකකානු අයාප  නදපාර්තනම්න්ුළව 

මගින්, අන් රබවල ස අ ාෙත  ායකයින්බ ඇනමිකකානු අයාප යක් ල සබා දීමබත්, ඇනමිකකානුවන් සමෙ එම දැනුම නබදා ෙැමම 

සඳඋාත් න ොවැම්බර් 1 -1  දක්වා සමරනු ල සබ  ජාතයන්තර අයාප  සි යබ අනුයුක්තව ඉඋල ස  ද දත්ත රකාශයබ පත් කර  

ල සදී.  

 

වැ ක විස්තර සඳඋා http://www.iie.org/ Open-Doors නවත ලිවිනසන් . 


