ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය
කකාළඹ

ප්රවෘතත්ති ිවකදදනය

මහජන කටයුතු අංශය
දුරකථනය: +94 (1) 249-8100
ෆැක්ස්: +94 (1) 244-9070
විද්යුත් තැපෑල: shenjy@state.gov
http://lk.usembassy.gov
ිවකදදන අංක: 20170406s
මහනුවෘර කාන්තා වෘයවෘසායකකය වෘයාපාර ිවර්මා

ය රීමටමටත් වෘර්යනය රීමටමටත් ඉකෙන ෙිවති.

මහනුවෘර අකේල 6: මයයම පළාකත් වෘයවෘසාිකක කාන්තාකවෘ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය අනුග්රහය
දැක්වූ 2017 මාර්තු 30 වෘන දින මහනුවෘර ඇමරිකන් මයයස්ථානක පැවෘැති කවෘළද සලිලලකී  වුනන්ක
ිවෂ්පාදන අකලවි කකළ ය. කමය ප්රකද්ශක විවිය ප්රජාවෘන් ිවකය ජනය කරන කාන්තාවෘන්ට වෘයවෘසාිකක
කුසලතාවෘන් ලබා ී මට පැවෘැත්වූ මාස පහක වෘැඩසටහකන් ජයග්රාහි අවෘසාන ඉසදවෘ විය.
කනාමිකල පවෘත්වෘන ලද කමම වෘැඩසටහන යටකත් එයට සහභාගීවූවෘන්ට ඉංග්රීසි භ භා ා හුණුවකවෘක් කමන්ම
අකලවිකර ය ිවෂ්පාදනය සමාජ මායය භාවිතය හා අිවකුත් වෘයාපාරික කුසලතා ිලබබඳ වෘැඩමුළු ද
පවෘත්වෘන ලී . කමහි ප්රතිලලයක් කලස කබාකහ කාන්තාකවෘ දැනටමත් සුළු වෘයාපාර මරභ භ කර කහ
මරභ භ රීමටමට කටයුතු කරමින් කහ සි භටිති.
“සි භයලු හුරවෘැසි භයන්ට සමාන අවෘස්ථා ලබා කදන සමතද්ධිමත් ශ්රී ලංකාවෘකට අිල සහාය පළ කරන අතර කමම
වෘැඩසටහනට සහභාගී වූ කාන්තාවෘන්ට ප්රශංසා කරමු“ යික ශ්රී ලංකාකද එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල
කක ාප් ප්රකාශ කකේය. “කාන්තාවෘන් දියුවක වෘන විට සමාජය ද දියුවක කද“
ස්වෘයංකප ෂිත වීමටත් වුනන්ක පුනලවෘලට සහාය වීමටත් අවෘශය කුසලතා කාන්තාවෘන්ට ලබා ී කභ  කමම
වෘැඩසටහන සකස් කර ක්රියාත්මක කරන ලද්කද් කප්රාකදය ය විව වෘ විදයාලක
මරාර්ය කශ බනා
රාකේන්ද්රන් විසි භිව. මාර්තු 30 පැවෘැත්වූ කමම සලිලල ිවසා කමම වෘැඩසටහනට සහභාගීුනවෘන්ට වුනන්ක
කතෂිකාර්මික අිකතම කඩදාසි භ ිවෂ්පාදන හා අත්කභ  ඇතුළු විවිය වෘවිය භාණ්ඩ සමාෙභ  ිවකය ජිතයන්ට
හා මහජනයාට ප්රදර්ශනය කළ හැරී විය.
“හැරීයාවෘන් සහිත කකාන් වී සි භටින කාන්තාවෘන්ට සාර්ථක වෘයවෘසායකයන් වීමට අවෘශය කුසලතා හා
මත්ම විව වෘාසය දියුවක කර ෙැනීමට කමම වෘැඩසටහන උපකාමට ුන බවෘත් සමහර කාන්තාවෘන් ඉතා කකටි
කාලයක් තුළ වුනන්ක ිවෂ්පාදන කෙ ලීය කවෘළකපාළට කෙන කොස් ඇති බවෘත්“ මරාර්ය රාකේන්ද්රන් ප්රකාශ
කළාය.
කාන්තාවෘන් හා බාලිකාවෘන් බලෙැන්වීමට එක්සත් ජනපදය ප්රබල කලස කැපවි සි භී.. එක්සත් ජනපද රාජය
කදපාර්තකභ න්තුකද කෙ ලිය කාන්තා ප්රව න ෙැන වෘැි  විස්තර දැන ෙැිවමට
https://www.state.gov/s/gwi යන කවෘබ් අඩවියට ිලවිකසන්න.

කැප්ෂනය: මහනුවර ඇමරිකන් මධ්යස්ථානනේ කනන්ාන වයවස්නයක්වව ේවඳ ස්්පිල ිවවතා
කිරීමට ේෙර වයවස්නයක කනන්ානේව ෙහන ද්පවති.

කැප්ෂනය:කනන්ාන ේවඳ ස්්පිල ට ෙැමිණි ේකොඳඹ එක්ස්්ව ජනෙද ානනනෙති කනර්යන ේ
ස්හකනර ප්රවත්වති ිල ධ්නරී ැෂෂ්ප හරන ාුණ වයවස්නයක කනන්ානවන් ිවිනන් ිලිගැනීම.

කැප්ෂනය: කනන්ාන ේවඳ ස්්පිල දිය්ව කිරීමට මහනුවර ිලේය ජය ේකොමස්නරිස්ථ දිිපෙන රූෙනී
ිලයදනස් පී්වා ෙටිය කෙයි.

කැප්ෂනය: මහනුවර ඇමරිකන් මධ්යස්ථානනේ ෙැවති කනන්ාන වයවස්නයක ේවඳ ස්්පිලේ්ප
අ්වකම්ව ට අමු්වාන් ආකර්ෂණය ේේ.

කැප්ෂනය : කනන්ාන වයවස්නයක්වව ේවඳ ස්්පිලේ්ප අතින් ාැූ  යුරු දනම

