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නව ඇමරිකානු මධ්යස්ථානය කකාළඹදී විවෘත කේ 

 

2022 සැප්තැම්බර් 29, කකොළඹ: නව එ.ජ. තොනොපති කොර්යොල ක ොඩනැගිල්ලට මොරු වූ  

කකොළඹ ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනය (American Center) වැඩසටහන්වලට සහභොගිවන අය 
සඳහො අද දින නැවතත් විවෘත කරන ලදී. 

 

විචිත්ර සමොරම්භක උත්සවයක් පවත්වො පුස්තකොල සොමොජිකයින්, තරුණ සංසද (Youth 

Forum) සොමොජිකයින්, කපර පැවති සහ දැනට ක්රියොත්මක වැඩසටහන්වලට සහභොගිවන්නන් 
කමන්ම වැඩසටහන් ක්රියොත්මක කරන හවුල්කරුවන් කමම නවීකරණය කරන ලද නව 
ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනයට පිළි න්නො ලදී. අනො තයට පිය තබන්නට ශ්රී ලොංකික තොරුණයට 
අවශ්ය කරන කමවලම් සපයොදීකම් අදහසින්, කකොළඹ ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනය, 
පුස්තකොලයක් සහ වැඩසටහන් සඳහො අවකොශ්යක් කලස ක්රියොත්මකවීකම් සිට සහකයෝගිතො 
ඉක නුම සහ ඩිජිටල් අවකොශ්කේ සම්බන්ධ්වීම සඳහො කමන්ම අතථය යථොර්ථය (virtual 

reality) හො 3D මුද්රණය වැනි නවීන තොක්ෂණකයන් සපිරි ස්ථොනයක් කලස ක්රියොත්මකවීම 
දක්වො තම මූලික අවධ්ොනය විතැන් කර තිකේ. 
 

ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනකේ ඉංග්රීසි භොෂො පුහුණුව, ප්රසිද්ධ් කථනය, වයවසොයකත්ව සංවර්ධ්නය, 

කක්තීකරණය, කවේ සංවර්ධ්නය, මොධ්ය සොක්ෂරතොවය, විදයොව, තොක්ෂණය, ඉංජිකන්රු 

විදයොව, කලො සහ  ණිතය (STEAM) වැනි වැඩසටහන් සහ තවත් කබොකහෝ කද් සඳහො 
සහභොගිවන්නන්ට ඉදිරියටත් කිසිදු වියදමක් කනොදරො සම්බන්ධ් විය හැකිය. එකමන්ම 
ඉදිරියටත් එය ශ්රී ලංකොකේ තරුණ තරුණියන්ට, විශ්්වවිදයොල සිසුන්ට සහ එක්සත් ජනපදකේ 

මිතුරන්ට කතොරතුරු කවත ප්රකේශ් විය හැකි, අදහස් ප්රකොශ් කිරීකම් නිදහස සැමකරන, සහ 
එක්ැස් වීකම් නිදහසට සහොය දක්වන අවකොශ්යක් ලබො කදනු ඇත.  
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උත්සව අවසථ්ොවට සම්බන්ධ් වී ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනකේ සොමොජිකයින් සමගින් කථොබහ 
කළ ශ්රී ලංකොකේ එක්සත් ජනපද තොනොපති ජුලී චංග් මහත්මිය කමකස් අදහස් පල කළොය. 

“වසර තුනක් තිස්කස් වැඩසටහන්වලින් බහුතරයක් වර්ුවල් ක්රමයට ක්රියොත්මක කිරීකමන් 
පසුව, අදහස් පලකිරීකම් නිදහස සහ හුවමොරුව යන සම්ප්රදොයන් කම් සුන්දර සහ නවීන 
අවකොශ්කේ එක්වී ඉදිරියට ක නයොමට ලැබීම  ැන මකග් කණ්ඩොයමත් මමත් කෘතඥ වනවො. 
ඉදිරි සති, මොස සහ වසරවලදී නව සහ පැරණි මිතුරන් සිහින, වැඩසටහන් සහ අර්ථවත් හො 
තෘප්තිමත් අනො ත එක්ව නිර්මොණය කිරීම සඳහො කමම අවකොශ්ය තුළ එකට එකතු වනු 

ඇතැයි මො බලොකපොකරොත්තු වනවො.” 

 

“එක්සත් ජනපදයත් ශ්රී ලංකොවත් මිතුරන් සහ හවුල්කරුවන් බව මො නිතරම කියනවො. අප 

කදරට, කපොදු වටිනොකම් සහ කපොදු ඉතිහොසය සහිත රොජයයන්,” චංග් තොනොපතිතුමිය 

තවදුරටත් සඳහන් කළොය. “කමය සියළු ශ්රී ලොංකිකයින්ට අභිකයෝ ොත්මක සමයක්, නමුත් 

එක්සත් ජනපදය අඛණ්ඩව ශ්රී ලොංකික ජනතොව, අකප් ද්වීපොර්ශ්වික සම්බන්ධ්තොවකේ 
වැද ත්කම, සහ අකප් කපොදු අනො තය කවනුකවන් ආකයෝජන කරනවො. ඒ හවුල්කොරීත්වය, 
මිත්රත්වය සහ අනො තය කවනුකවන් කරන ඒ ආකයෝජනය සඳහො කම් පුස්තකොලය කහොඳම 

උදොහරණයක්!” 

 
එහි 73 වසරක ඉතිහොසය තුළ ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනය ඇකමරිකො එක්සත් ජනපදය සහ ඉන් 

ඔේබට කතොරතුරු කසොයො පැමිණි ශ්රී ලොංකිකයින් දහස්  ණනක් පිළික න තිකේ. අංක 44, 
 ොලු පොර ලිපිනකේ පිහිටි ඓතිහොසික ශ්රී රමය ක ොඩනැගිල්ලට මොරු වීමට ප්රථම ඇමරිකොනු 
මධ්යස්ථොනය පිහිටො තිබුකණ් මල් පොකර් ක ෝල්කෆ්ස් කකෝට් හි ය. කොලය  තවීමත් කකොළඹ 
ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනකයන් ක්රියොත්මක කකකරන වැඩසටහන් හො ක්රියොකොරකම් වඩොත් 
පුළුල්වීමත් සමගින් එම මධ්යස්ථොනය එහි වත්මන් ස්ථොනය වන නව එක්සත් ජනපද 
තොනොපති කොර්යොල පරිශ්රය කවත ක න එන ලදී. 
කකොළඹ ඇමරිකොනු මධ්යස්ථොනයට පැමිණීම කහෝ එමගින් කනොමිලකේ ක්රියොත්මක කරන 
වැඩසටහන් සම්බන්ධ්කයන් වැඩි විස්තර ලබො ැනීම සඳහො කරුණොකර 

https://lk.usembassy.gov/education-culture/ සබැඳිකයන් එම මධ්යස්ථොනකේ 
කවේ අඩවිය කවත කහෝ පහත දැක්කවන සමොජ මොධ්ය කවත කයොමු වන්න- 

 Facebook: https://www.facebook.com/AmCenterSL/  IG: 

https://www.instagram.com/amcentersl email: amcentersl@state.gov  
 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flk.usembassy.gov%2Feducation-culture%2F&data=05%7C01%7CMarshallNX%40state.gov%7C738e95a8c2b84070771108da9fad76ce%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637997864609486917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dYqEleXKzF6t7BY7PbOQozyGhmlHI1vh%2F7%2BPRCOgB8Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAmCenterSL%2F&data=05%7C01%7CMarshallNX%40state.gov%7C738e95a8c2b84070771108da9fad76ce%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637997864609486917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UTX0iS0%2BatQZ7CMr0YyW6ph873gf39U3NmnbpERisCs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Famcentersl&data=05%7C01%7CMarshallNX%40state.gov%7C738e95a8c2b84070771108da9fad76ce%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637997864609486917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QeDRv5XE8aBNlv6%2BoLSThHQBYND2oK2TO9dwUZWVh2k%3D&reserved=0
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