
 
 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර් යාලය 

ක ොළඹ 
ප්රවෘත්ති නිමේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන:  +94 (11) 202-8500 ● ෆැක්ස:්  +94 (11) 243-7345   

 විද්යුත් තැපෑල: HattenbachHS@state.gov ●  කෙබ්: http://lk.usembassy.gov  
 

 

තානාපති කාර්යාලමේ අරමුදල් ලබමින් ක්රියාත්ෙක වූ English Language Access 

වැඩසටහමන් සිසුන් මවත සහතික පත් පිරිනැමීෙට එ.ජ. තානාපති ජුලී චංග් ෙහත්මිය 

සහභාගි මේ  

English Access ක්ුද්ර ශිෂ්යත්ෙ ෙැඩසටහන සොර්ථ ෙ නිම  ළ  ළුතර සහ පුත්තලම 

ප්රකේශෙල ේවිතීයි  සිසුන් 56 කද්යකනකුට කද්යසැම්බර් 13 ෙැනි දින ගොල්කල් දී එක්සත් 

ජනපද්ය තොනොපති ජුලී චන්් මහත්ිය සහ Smart International ෙැඩසටහකන් අධ්යක්ෂ් 

මහොචොර්ය ගොිණී කෆොන්කස් ො මහතො අතින් සහති  පත් ප්රද්යොනය  රන ලදී. එක්සත් 

ජනපද්ය තොනොපති  ොර්යොලකයන් අනුග්රහය ද්යක්ෙන English Access ෙැඩසටහන යනු 

ඉංග්රීසි භොෂ්ො අෙකබෝධ්ය සහ  ථන හැකියොෙ ෙැඩිදියුණු කිරීම, සන්නිකේද්යන සහ 

නොය ත්ෙ කුසලතො කගොඩනැගීම සහ ඇමරි ොනු සමොජය සහ සංස් ෘතිය පිළිබඳ 

අෙකබෝධ්ය ෙැඩි කිරීම සඳහො නිර්මොණය  ර ඇති පූර්ණ අරමුද්යල් සහිත ෙසර කද්ය   

ෙැඩසටහනකි. ශ්රී ලොංකීය අධ්යොපනඥයින් විසින් ක්රියොෙට නංෙන කමම ෙැඩසටහන දිෙයින 

පුරො සථ්ොන පහ  ශ්රී ලොංකි  ේවිතීයි  පොසල් සිසුන්ට කිසිදු වියද්යමකින් කතොරෙ ලබො ගත 

හැකිය. 

උත්සෙය කමකහයවීම,  ථො පැෙැත්වීම, විකනෝද්යොත්ම  ඉදිරිපත් කිරීමක්, සහ “We are 

the World” ගීතය ගොයනො කිරීම හරහො එම උත්සෙය අෙස්ථොකේ දී තම ඉංග්රීසි භොෂ්ො 

ෙයක්තභොෙය කපන්නුම් කිරීමට සිසුහු  ටයුතු  ළහ. 

සිසුන්ට සුභ පැතු චං් තොනොපතිතුිය, කගෝලීය ෙසංගතය කනොත ො කමම කද්යෙසර  

ෙැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීම කෙනුකෙන් මවුපියන්, ගුරුෙරුන් සහ ෙැඩසටහන ක්රියොත්ම  

කිරීකම් හවුල් රු වූ Smart International ආයතනයට ස්තුති  ළො ය. එතුිය කමකස් 

පැෙසුෙොය: “ඉංග්රීසි භොෂ්ො ප්රවීණතොෙය හරහො තරුණ ෙැඩිහිටියන්ට ෙැඩි අෙසථ්ො සඳහො 

කද්යොරටු විෙර  ළ හැකි බෙ අපි ද්යන්නෙො. එය උසස් අධ්යොපනයට, විද්යයොෙ හැද්යෑරීමට සහ 

mailto:MahoneyHR@state.gov
http://lk.usembassy.gov/


ජොති ,  ලොපීය සහ කගෝලීය කෙළඳපල මට්ටින් ෙයොපොර පැෙැත්වීම සඳහො මොර්ගයක්. 

එය කලොෙ පුරො අකනකුත් රටෙල් සමඟ ශක්තිමත් සම්බන්ධ්තොෙයක් කගොඩනගො ගැනීමට 

උප ොරී ෙන ෙැද්යගත් කමෙලමක් ද්ය ෙනෙො." 

ද්යැනට English Access ක්ුද්ර ශිෂ්යත්ෙ ෙැඩසටහන ශ්රී ලං ොකේ ේවිතීයි  පොසල් සිසුන් 

150 කද්යකනකු පුහුණු  රයි. කද්යෙසර  ෙැඩසටහනක් ෙන කමය 2005 සිට ශ්රී ලං ොෙ තුළ 

පිරිනමනු ලබන අතර ඒ හරහො සිසුන්ට ඉංග්රීසි භොෂ්ො කුසලතො සඳහො පද්යනමක් සපයයි. 

කමම ෙසකර් සහති ලොභීන් එක්සත් ජනපද්ය Access ක්ුද්ර ශිෂ්යත්ෙ ෙැඩසටහකන් ශ්රී 

ලොංකි  ආදි සිසුන් 1000  ට අධි  සංඛ්යොෙට එ තු ෙනු ඇත. 

ෙැඩිදුර විස්තර සඳහො  රුණො ර lk.usembassy.gov කෙත පිවිකසන්න 

 

 


