ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කායර්ාලය
ෙකාළඹ
ප්රවෘත්ති නිෙව්දනය
මහජන කටයුතු අංශය
දුරකථන: +94 (1) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (1) 244-9070
විද්යුත් තැපෑල: VanHornNT@state.gov ●ෙවබේ: http://lk.usembassy.gov
නිෙව්දන අංක: 20210223
පාසලේ එකිෙනක සම්බන්ධ කරන වර් චුවලේ ෙව්දිකාවක් (Virtual Platform) එක්සත් ජනපද තානාපතිනිය
අතින් විවෘත ෙකෙර්
ෙපබරවාරි 23 වැනි දින, වවුනියාෙව් දී: රෙටේ විවිධ ප්රෙදේශවල සිසුන් සහ ගුරුවරුන් එකිෙනකා සමගින් සම්බන්ධ
කරමින්, ෙකෝවිඩ්-19 සීමාකිරීම් ෙහ්තුෙවන් අධ්යාපනය සඳහා ඇති අභිෙයෝගවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා, එක්සත්
ජනපදෙය් අරමුදලින් සම්පාදිත ඔන්ලයින් අධ්යාපන ෙව්දිකාවක් (online platform) ශ්රී ලංකාෙව් එක්සත් ජනපද
තානාපතිනි ඇෙලයිනා බී. ෙටපේලිටේස් මහත්මිය අතින් අද දින ආරම්භ කරන ලදී. ෙමම "සුහුරු පන්ති කාමර"
(Smart Classrooms) හරහා, සිංහල හා ෙදමළ බස කථාකරන අය එකිෙනකා සම්බන්ධ කරමින්, දුරස්ථ ප්රෙදේශවල
පාසලේවලට විද්යාව හා තාක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන් සමගින් සම්බන්ධවීෙම් අවස්ථාව ලබා
ෙදයි.
"ෙම් සුහුරු පන්තිකාමර හරහා, නව තාක්ෂණය ෙයාදාගනිමින් වඩාත් ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ෙවත ළමුන්ට ඇති
ප්රෙව්ශය සඳහා සෘජුවම සහය ෙදනවා" යනුෙවන් එ.ජ. තානාපතිනි ඇෙලයිනා ෙටපේලිටේස් මහත්මිය පැවසුවා ය.
"ෙමයින් ඔවුන්ට අළුත් ෙලෝකයක් විවෘත කර ෙදනවා, ඒ වාෙගේම, සිංහල හා ෙදමළ සිසුන් අතෙර් සම්බන්ධතාවය
වැඩිදියුණු කරමින් එකිෙනකා සමගින් හා ඔවුන්ෙගේ ප්රජාවන් සමගින් වඩාත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතා
ෙගාඩනගනවා."
ෙමම සුහුරු පන්ති කාමර වැඩසටහන සඳහා නියමු ව්යාපෘතියක් වශෙයන් වවුනියාෙව් සහ ත්රිකුණාමලෙය් සුහුරු
පන්ති කාමර තැනීම සඳහා පාසලක් බැගින් හඳුනාගැනීමට, පළාත් හා දිස්ත්රික් බලධාරීන් සමගින් සමීපෙයන්
කටයුතු කළ මුලපිරිමක් සඳහා එක්සත් ජනපද රජෙය් සංවර් ධන නිෙයෝජිතායතනය (USAID) විසින් සහය ෙදන ලදී.
ෙමම නවීන පන්නෙය් පන්ති කාමරවලට USAID හරහා ඇමරිකානු ජනතාව ලබාදුන් ඩිජිටලේ ප්රදශර්ක තිර, ශ්රව්ය
උපකරණ, ෙම්ස හා පුටු ඇතුළත් ෙව්. ෙඩාලර් 20,000ක ෙමම නියමු ව්යාපෘතිය, වසංගත කාලයක් අතරතුර
අධ්යාපන ඉලක්ක සපුරාලීෙම්දී අඩු වරප්රසාද සහිත පාසලේ මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් උපකාර සලසා
ෙදයි. එෙස්ම, තමන්ෙගේ ප්රජාවන් තුළ කලේ පවත්නා සාමයක් සඳහා සහය ලබාෙදනු පිණිස විවිධ කලාපවල සිසුන්
සහ ගුරුවරුන් එකිෙනකා සමගින් යා කිරීම ද ෙමයින් සිදු ෙව්.
ෙමම සුහුරු පන්තිකාමර ක්රියාකාරකම, ස්වශක්තිය වර් ධනයට, ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කිරීම සහ ආර් ථික වෘදේධිය
ප්රවර් ධනයට ඇමරිකානු සහ ශ්රී ලාංකික ජනතාව අතර කාලයක් තිස්ෙස් පවත්නා හවුලේකාරීත්වෙය් එක් අංගයකි.
1956 පටන් ශ්රී ලංකාෙව් ක්රියාත්මකවන USAID වැඩසටහන්වල එකතුව රු. බිලියන 350 ඉක්මවන අතර එම
වැඩසටහන් ඔස්ෙස් ෙසෟඛ්යසම්පන්න, උගත් සහ ෙස්වා නියුක්ත ජනතාවක් ප්රවර් ධනය කරනු ලැෙබේ. USAID හි
වැඩකටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර දැනගැනීම සඳහා කරුණාකර පහත සබැඳියට පිවිෙසන්න: usaid.gov/sri-lanka.

