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மகரழும்பில் திறந்து கவக்கப்படும் புதிய அமெரிக்க ெத்தியநிகையம்  

 

 

2022,மசப்டம்பர் 29, மகரழும்பு: மகரழும்பிலுள்ள அமெரிக்க ெத்தியநிகையம் (American Center) 

புதிய அமெரிக்க தூதரக கட்டிடத்திற்கு இடெரற்றம் மசய்யப்பட்டு அதன் நிகழ்ச்சிகளில் 

பங்பகற்பவர்களுக்கரக இன்று ெீண்டும் திறந்துகவக்கப்பட்டது. 

 

மகரழும்பிலுள்ள புதிய சீரகெக்கப்பட்ட அமெரிக்க ெத்தியநிகையெரனது அதன் நூைகப் 

புரவைர்கள், இகளஞர் ென்ற உறுப்பினர்கள் ெற்றும் அதன் கடந்த கரை நிகழ்ச்சிகளில் 

பங்குபற்றிபயரர், தற்பபரகதய நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபற்றுபவரர் ெற்றும் திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்தும் பங்கரளர்கள் ஆகிபயரகர வரவகைத்து ஒரு வண்ைெயெரன திறப்பு 

விைரவிகன நடரத்தியது. மகரழும்பிலுள்ள புதிய அமெரிக்க ெத்தியநிகையெரனது, 

எதிர்கரைத்கத மவற்றிமகரள்வதற்குத் பதகவயரன திறன்ககள இைங்கக இகளஞர்களுக்கு 

வைங்கும் ஒரு பநரக்குடன், நூைகம் ெற்றும் நிகழ்ச்சி நகடமபறும் இடெரகத் திகழ்வதிலிருந்து, 

ஒண்றிகைந்து கற்றல் ெற்றும் டிஜிட்டல் ஈடுபரட்டிற்கரன இடெரகவும், மெய்நிகை நிதர்சனம் 

(virtual reality) ெற்றும் 3D அச்சுப்பதிப்பு பபரன்ற மதரைில்நுட்பங்களுக்கரன ஒரு ெிகநவீன 

அகெவிடெரகவும் திகழ்வதில் தனது முதன்கெக் கவனத்கத ெரற்றியது.  

 

அமெரிக்க ெத்தியநிகையெரனது ஆங்கிை மெரைிப் பயிற்சி, பெகடப் பபச்சு, மதரைில்முகனவு 

அபிவிருத்தி, குறியீட்டு முகற, இகையத்தள விருத்தி, ஊடக அறிவரற்றல், விஞ்ஞரனம், 

மதரைிநுட்பம், மபரறியியல், ககை ெற்றும் கைிதம் (STEAM) ஆகியவற்றுடன் மதரடர்புகடய 

நிகழ்ச்சிககள மதரடர்ந்தும் இைவசெரக நடத்தும். இைங்ககயின் இகளஞர்கள், பல்ககைக்கைக 

ெரைவர்கள் ெற்றும் அமெரிக்கரவின் நண்பர்களுக்கு தகவல்ககள அணுகக்கூடிய, கருத்துக்ககள 

மவ ியிடுவதற்கரன சுதந்திரம் மகரண்டரடப்படும் ெற்றும் ஒன்றுகூடுவதற்கரன சுதந்திரத்கத 

ஆதரிக்கும் ஒரு இடத்திகன அது மதரடர்ந்து வைங்கும். 

 

இந்த மகரண்டரட்டத்தில் இகைந்துமகரண்ட இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங், 

அமெரிக்க ெத்தியநிகையத்தின் புரவைர்களுடன் உகரயரடியதுடன் பின்வருெரறு 

கருத்துகரத்தரர். “மபரும்பரலும் மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிககள நடரத்திய மூன்று வருடங்களுக்குப் 
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பின்னர், இந்த அைகரன, நவீன இடத்தில் கருத்துக்ககள மவ ிப்படுத்தும் சுதந்திரம் ெற்றும் 

பரிெரற்றம் ஆகியவற்றின் பரரம்பரியத்கதத் மதரடர முடிந்தகதயிட்டு நரனும் எனது குழுவும் 

மபருகெயகடகிபறரம். வரவிருக்கும் வரரங்கள், ெரதங்கள் ெற்றும் ஆண்டுகளில் கனவுகள், 

நிகழ்ச்சிகள் ெற்றும் ெனநிகறவரன எதிர்கரைம் ஆகியவற்கற உருவரக்குவதற்கரக புதிய ெற்றும் 

பகைய நண்பர்கள் இவ்விடத்தில் ஒன்றிகைவகத நரம் கரண்பபரம் என நம்புகிபறன். 

 

“அமெரிக்கரவும் இைங்ககயும் பை மபரதுவரன விழுெியங்கள் ெற்றும் அதிகளவு மபரதுவரன 

வரைரற்றிகனக் மகரண்ட நண்பர்கள் ெற்றும் பங்கரளர்கள் என நரன் அடிக்கடி கூறுபவன்.” 

எனக்கூறிய தூதூவர் சங், “இது அகனத்து இைங்ககயர்களுக்கும் ஒரு சவரைரன தருைம், 

எனினும் இைங்கக ெக்கள், இருதரப்பு உறவின் முக்கியத்துவம் ெற்றும் எெது இரு நரடுகளுக்கும் 

மபரதுவரன எதிர்கரைம் ஆகியவற்றில் முதலீடு மசய்வகத அமெரிக்கர மதரடர்கிறது. அந்த 

பங்கரண்கெக்கும், நட்புக்கும், ெற்றும் எதிர்கரை முதலீட்டிற்கும் இந்நூைகம் ஒரு சிறந்த 

உதரரைெரகும்!” 

 

தனது 73 வருட வரைரற்றில், அமெரிக்கரகவப்பற்றியும் அதற்கு அப்பரலும் தகவல்ககளத் பதடும் 

ஆயிரக்கைக்கரன இைங்ககயர்ககள அமெரிக்க ெத்தியநிகையம் வரபவற்றுள்ளது. இைக்கம் 44 

கரலி வீதியில் அகெந்துள்ள வரைரற்றுச் சிறப்புெிக்க ஸ்ரீ ரம்யரவிற்கு இடெரற்றப்படுவதற்கு 

முன்னர் அமெரிக்க ெத்தியநிகையெரனது முதன்முதலில் ெைர் வீதியிலுள்ள Galle Face Court  இல் 

அகெந்திருந்தது. கரைப்பபரக்கில், மகரழும்பிலுள்ள அமெரிக்க ெத்தியநிகையத்தினரல் 

நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள் ெற்றும் மசயற்பரடுகளின் விரிவரக்கத்தின் கரரைெரக, 

ெத்தியநிகையெரனது புதிய அமெரிக்க தூதரக வளரகத்திலுள்ள அதன் தற்பபரகதய இடத்திற்கு 

ெரற்றப்பட்டது. 

 

வருககதருதல் அல்ைது மகரழும்பில் உள்ள அமெரிக்க கெயத்தினரல் நடத்தப்படும் இைவச 

நிகழ்ச்சிகள் மதரடர்பரன பெைதிக தகவல்களுக்கு, கெயத்தின் https://lk.usembassy.gov/education-

culture/ எனும் இகையத்தளம் ெற்றும் https://www.facebook.com/AmCenterSL/ எனும் முகநூல்,  

https://www.instagram.com/amcentersl எனும் இன்ஸ்டகிரரம் ஆகிய சமூக ஊடகப்பக்கங்ககளப் 

பரர்கவயிடவும், ெற்றும்/அல்ைது amcentersl@state.gov எனும் முகவரிக்கு ெின்னஞ்சல் மசய்யவும்.  

 

https://lk.usembassy.gov/education-culture/
https://lk.usembassy.gov/education-culture/
https://www.facebook.com/AmCenterSL/
https://www.instagram.com/amcentersl
mailto:amcentersl@state.gov

