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නිකේද්යන අං : 20210129 

COVID-19 තත්වය තුළ සිසුන්වේ වසෞඛ්ය ආරක්ෂා කිරීමට එක්සත් ජනපද රජවයන් පාසල් 
120කට සහය ලබාවදයි 

ජනෙොරි 29 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී: එක්සත් ජනපද්යය,  ළොප හො පළොත් අධ්යොපන හො කසෞඛ්ය 
බලධ්ොරීන්කේ සම්බන්ී රණය ඇතිෙ රටපුරො පොසල් 120  සුෙතො  ොමර (health rooms) 

ඇතිකිරීමට  ටයුතු  රකෙන යයි. කමය, ශ්රී ලොංකි  සිසුන් ද්යහස් ෙණන කේ කසෞඛ්ය හො 
යහපැෙැත්ම සඳහො සහය කද්යන මුලපිරීමක් ෙනු ඇත. Covid-19 වෙරසයට එකරහි මූලි    
පූර් ෙොරක්ෂණ ක්රියොමොර් ෙ ෙශකයන් අධ්යොපන අමොතයොංශකයන් ලබොදී ඇති නිර් කේශ කමම 
සුෙතො  ොමර ඔස්කස් ප්රෙර් ධ්නය ෙන අතර ඒෙොකයහි ඇඳන්, කමට්ට, ප්රථමොධ්ොර  ට්ටල, එහො 
කමහො කෙනයොහැකි තිර සහ ජල ඩිස්කපන්සර් ඇතුළත් කේ.  අෙශය වුෙකහොත් සිසුන් කෙන් ර 
තැබීමට හො ඊට සම්බන්ධ් අකනකුත් රැ ෙරණය සඳහො කමම  ොමර මගින් ඉඩ සලසයි. 

යොපනය, කිලිකනොච්චිය, මුලතිවු, ෙවුනියොෙ, ත්රිකුණොමලය, මඩ ලපුෙ, අම්පොර, අනුරොධ්පුරය, 

මහනුෙර, කමොනරොෙල සහ ෙම්පහ පොසල්ෙල පිහිටො ඇති කමම සුෙතො  ොමර Covid-19 
ෙසංෙතය අෙසොන වීකමන් පසුෙ පෙො සිසුන්කේ යහපැෙැත්ම ප්රෙර් ධ්නය  රනු ඇත. 
තමන්කේ කපනීම පරීක්ෂො  රෙැනීමට සහ අකනකුත් කසෞඛ්ය කස්ෙො  රො ප්රකේශවීමට ඒ 
ඔස්කස් සිසුන්ට හැකි ෙනු ඇත. එක්සත් ජනපද්ය රජකේ සංෙර් ධ්න නිකයෝජිතොයතනය ෙන 

ජොතයන්තර සංෙර් ධ්නය සඳහො ෙන එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය (USAID) හරහො කමම 
සුෙතො  ොමර සඳහො ආධ්ොර රන ලදී. 

 “ෙසර 50 ට අධි   ොලය  සිට එක්සත් ජනපද්යකේ කෙෝලීය කසෞඛ්ය ෙැඩසටහන් හරහො 
ජීවිත කබ්රොකෙන, කරෝෙෙලට ෙඩොත් අෙද්යොනම්පොත්ර පුේෙලයින් ආරක්ෂො  රකෙන සහ ස්ථොයි 

ප්රජොෙන් ප්රෙර්ධ්නය  ර තිකබනෙො” යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපතිනි 
ඇකලයිනො බී. කටප්ලලිට්ස් මහත්ිය පැෙසුෙො ය. “කරෝෙය ෙැළඳී ඇතැයි සැ  රන අෙස්ථොෙල 

ඒ අය කෙන් ර තැබීමට කසෞඛ්ය බලධ්ොරීන්ට සහය වී Covid-19 පැතිරීම ෙැලැක්වීමට සහ ශ්රී 



ලං ොකේ ග්රොමීය ප්රකේශෙල සිසුන්කේ කසෞඛ්ය සමස්ථයක් ෙශකයන් ප්රෙර්ධ්න කිරීමට අප උද්යවු 

කෙනෙො.” 

එක්සත් ජනපද්යය විද්යයොෙොර පේධ්ති සූද්යොනම් කිරීමට; සිදුවීම් කසොයොෙැනීම සහ සිේධි-පොද්ය  
ආකේක්ෂණය සක්රිය කිරීමට; ප්රතිචොර ද්යැක්වීම සහ සූද්යොනම සඳහො තොක්ෂණි  විකශ්ෂඥයින්ට 

සහයදීමට  ටයුතු  රින්, Covid-19ට එකරහිෙ සටන් කිරීම සඳහො  ශ්රී ලං ොෙ කෙත සහය 
කද්යින් සිටියි. කමම සුෙතො  ොමර, එක්සත් ජනපද්යකයන් ශ්රී ලං ොෙට ලබොදුන් කඩොලර් ිලියන 

6 ඉක්මෙන COVID-19 ආධ්ොරෙල ක ොටසක් කේ. 

 

 

 


