2020/2021 පාස$ වාරය සදහා ෙක-./ 19 ෙහ්3 ෙකාට ඒකාබ7ධ සම-වග<= >.?ම
ෙදමා%ය' / ෙදම*%ය'ෙ+ වග./ ඉ1 කර'න'/ භාරක6ව'
ව7ාජ 9කාශය' ස/බ'ධෙය' >ෙර?කථනය කර ඇB CයDම CEF හා සාපරාI 9BEපාක
%Jබඳව දැMවNව,
__________________________________________ යන පාසෙF ඉෙගMම ලබන
______________________________________ යන CQව ෙවMෙව'
ඔAB පහත දැEෙවන සම-වග<= >.?ම අHසB කරI
a) පාසල ෙවත සහභා> ෙවන ආකාරය
Eෙශ්ෂෙය', ෙදම*%ය' (ෙහ? ෙදමා%ය'ෙ+ වග.ම දර'නා) 9කාශ කරV:
• අද වන Eට ෙබ?වන ෙර?ග වැළැ[\ෙ/ %යවර %Jබඳව දැMවN \ම;
• ද6වා ෙහ? ප^ෙF ඒකකය `ළම Caන අය bෙර?ධායන cMමකට යටN ෙනාවන
බව ෙහ? එය COVID-19 සඳහා ධනාNමක බව පefා \ ෙනාමැB බව;
• පාසලට ඇ`ළN \මට ෙපර gනපතා ශeර උෂ්ණNවය මැන ඇත හා උkෙl අමා6ව,
නාCක තදබදය වැb
ෙවනN ෙර?ග ල[ෂණ හmෙ* උණ ඇB Eට (37.5 ° ට
සමාන ෙහ? වැs) තම ද6වා bවෙස් තබා ගැtමට කටu` veම සහ
ෙකා'ජ'aEaස්, Qවඳ ෙහ? රසය නැB\ම සහ ෙර?ග ල[ෂණ ෙහ? උණ ඇB\ම
%Jබඳව ළමා ෙර?ග Eෙශ්ෂ ෛවද7වරයාට වහාම දැM/ x ඇB බව;
• - 37.5 ° ට සමාන ෙහ? ඊට වැs උණ[ ඇB Eට ෙහ? ඉහත සඳහ' කළ අෙන{N
ෙර?ග ල[ෂණ ඇB Eට, ඔබෙ+ ද6වා පාසලට ඇ`ළN ෙනාකරන අතර ඔ}ෙ+ /
ඇයෙ+ වග.ම ෙදම^%ය' යටෙN පවBM ඇB බව දැන C~ම සහ එය %Jගැtම. ;
• උණ ඇB\ෙ/x (37.5 ° ට සමාන ෙහ? වැs) ෙහ? ෙවනN ෙර?ග ල[ෂණ (ඉහත
ලැVස්`ගත කර ඇB අය අතර), ද6වාව වහාම }ෙදකලා කර තැ•මට පාසල සපයV.
වහාම ප^ෙF සාමා€කV'ට දැM/ ෙ•;
• පාසල `ළ ඇB ෙසෟඛ7 හා සtපාර[ෂක මාlෙග?පෙ•ශය'ට තම ද6වා අM„ල
Eය u` බව දැන C~ම;
• ආර[ෂාව සඳහා සහ ආයතbක හා සtපාර[ෂක E†Eධාන %Jබඳව පාසෙල'
9මාණවN ෙලස දැMවN veම සහ ෙකාE‡ -19 ආසාදනය පැBeෙ/ අවදානම
පාලනය veමට සහෙය?ගය ලබා xම;
• හgC අවස්ථා වලx, පාසලට සහ Šයාකාරක/ අතර`ර සහ CQ' ඉg‹%ටx 9ෙ*ශ
\මට ෙදම^%ය' හට 9ෙ*ශ \මට ෙනාහැv \ම;
• තම ද6වා පාසැෙF ගත ෙනාකරන දවස් වල පවා, ෙබ?\ෙ/ අවදානම ස/බ'ධෙය'
උප‹ම Œlවාර[ෂාව ස•ත හැCe/;

• අ'තlŠයාකාe Šයාකාරක/ නැවත ආර/භ වන ෙමාෙහාතක, පාලනය කළN,
ෙබ?වන අවදානම අවම කර ගැtමට Eෙශ්Žත ෙ9ාෙට?ෙක?ලය' EC' සපයM
ලබන Œlවාර[ෂාව සහ ආර[ෂණ %යවරය' ඉතා •[ෂමව හා දැs ෙලස
be[ෂණය veෙම' කට u` veම, (ෙ/ ෙහ්`ව bසා පාසෙල' %ටත පවා
අBශV'ම පෙරස්ස/ \ම වැදගNය).

• ඔබෙ+ ෙසෟඛ7 තNවය', ඔබෙ+ ද6වාෙ+, ප^ෙF සාමා€කV'ෙ+ ස්වයං
අI[ෂණය සඳහා, ප^ෙF ෛවද7වරයාෙ+ සහ ළමා ෙර?ග Eෙශ්ෂ ෛවද7වරයාෙ+
සහාය භාEතා veම; Eෙශ්ෂෙය', 2016.08.06 gන අධ7ාපන අමාත7ාංශය EC'
b{N කරන ලද “ෙකාE‡ -19 පැBeම පාලනය veම සඳහා වන ආර[ෂක tBවලට
අM„ලව පාසF වlෂය ආර/භ veම සහBක veම සඳහා – අවෙබ?ධතා —EQම”
%Jබඳව සඳහ' කරc', එය Œlව ෙකා'ෙ•C වලට යටNව CQ' පාසෙF C~ම:
Ø ෙපර gන `න `ළ පවා ශ්වසන ෙර?ග ල[ෂණ ෙහ? ශeර උෂ්ණNවය 37.5 ට
වඩා වැs ෙනාB•ම.
Ø පQ—ය gන 14 `ළ bෙර?ධායන ෙහ? bවාස }දකලා \ ෙනාB•ම..
Ø ෙල?ක ෙසෟඛ7 සංEධානෙ› ෙහ? ෙවනN bC බලධාe'ෙ+ ඇඟ\/ අMව
අවදානමට ල[ – 9ෙ•ශව•' ෙනාපැcžම..
Ø ඔබ ද'නා ප‹g, පQ—ය gන 14 `ළ ෙක?E‡ ඇB >•ගලV' සමඟ ස/බ'ධ
ෙනා\ම.
• ඔබෙ+ ද6වා ෙහ? ම^%ය' ෙහ? ප^ෙF සාමා€කය' vCෙව{ COVID-19 සඳහා
සැක ස•ත ෙර?ග ල[ෂණ ඉg‹පN කරන Eට .(bදQන[ ෙලස: උණ, }ස්ම ගැtෙ/
අපහQතා, රසය නැB\ම සහ / ෙහ? Qවඳ, උkෙl අමා6ව, කැස්ස, නාCක තදබදය,
ෙකා'ජ'aEaස්, වමනය, පාචනය ආgය):
Ø ෙස්වාවට %E ෙම' වළv'න, සහ ෙසෟඛ7 ෙහ්¡' මත පාසෙල' %ට\ම
ස'bෙ*දනය කර'න.
Ø වහාම ඔබෙ+ bවසට ආපQ ය'න .
Ø Q¢Q ත[ෙස්6 ve/ සදහා pcr පe[ෂණය ŠයාNමක veම සඳහා සපයා ඇB
Šයා පaපාa ස£ය veම සඳහා වහාම ඔෙ¤ ෛවද7වරයා අමත'න.
Eෙශ්ෂෙය', පාසF පැcžෙ/ කාලය `ළ පාසල:
•

E†Eධානවල vCය/ ෙවනස්කම[ ෙහ? එක` veම[ ස'bෙ*දනය veමට
කටu` කරV;
• පාසF ෙස්වා සංEධානය veම %Jබඳ වlතමාන ෙරkලාCවලට අM„ලව,
Eෙශ්ෂෙය' ෙසෟඛ7 හා සtපාර[ෂක Šයා පaපාa %Jබඳව ආසාදනය පැBeම
වැළැ[\ම සඳහා 9මාණවN >}¥ව ලN %‹ස් ලබා ගැtම.

•

Cය¦ම ෙසෟඛ7 හා සtපාර[ෂක අවශ7තා ඉතා •[ෂම ෙලස be[ෂණය veමට
සහ ෙකාE‡ -19 • සඳහ' කළ හැv vC¢ ෙර?ග ල[ෂණය[ ෙනාමැB Eට පමණ[
§vයාවට යාමට කාlය ම¨ඩලයම කටu` කරV;
• පරතරය ස/බ'ධ E†Eධාන ද ඇ`¦ව වlතමාන tB ම—' අෙ©[ෂා කරන CයDම
ෙසෟඛ7 සහ සtපාර[ෂක අවශ7තා ස>රාªමට කටu` කරV;
• ෙකාE‡ -19 ආසාදනය – අවස්ථාවකx, පාසැෙF ඉෙගMම ලබන ද6ෙව{ට ෙහ?
වැs•aෙය{ හට, 9ාෙ•«ය ෙසෟඛ7 අ†කා‹ෙ› සෑම ආකාරයv'ම දැs ෙලස
අM„ල \මට කටu` කරV.
b) ඒකාබ7ධ MNට$ ඉගැBPම
COVID-19 ෛවරසය නැවත පණ ගැ'\මකx ¢රස්ථ ඉෙගtම ස£ය වM ඇත, 26/06/2020
අංක 39 දරණ bෙය?ගෙය' bයම කර ඇB ප‹g - “පාසF සැලැස්ම 2020-2021”: ෙ-දය
“ඒකාබ•ධ s€ටF අධ7ාපනය සඳහා පාසF සැලැස්ම” « වසංගත Eද7ාNමක 9වණතාව
ජාBක ෙහ? 9ාෙ•«ය ම¯ටc' නව හgC අවස්ථා Eන7ාසගත කර'ෙ' න/, කාෙල?°ත
bයාමන E†Eධානයක පදනම මත, m}ණට m}ණලා ඉගැ'\ම අN•1\ම සහ ¢රස්ථ
Šයාකාරක/ නැවත ආර/භ veම ඒකාබ•ධ s€ටF ඉගැ'\ෙ/ ±මය හරහා නැවත සකස්
කළ හැvය. ". ¢රස්ථ ඉෙගtම සඳහා පාසF සහ ප^F අතර සහෙය?³තාවෙ› අධ7ාපන
—EQම නැවත අlථ දැ[\ම හා ශ[BමN veම අවශ7 ෙ*.

පාසල කැපP QR:
• අෙN ෙගන යා හැv ප‹ගණක භාEතා veම සඳහා ලබා xම සහ ජංගම ¢රකථන ම—'
සහාය ද[වන ෙය¢/ හරහා ¢රස්ථ ඉෙගtම C¢ .eමට ඉඩ සැලැස්\ම.
• වාlŽක සැලQ/කරණෙ› සහ ඇග´ෙ/ blණායකවල අරm¥ නැවත ෙව¤ අඩEය
හරහා ස'bෙ*දනය veම;
• Eෙශ්ෂෙය' Eෙශ්ෂ අධ7ාපන අවශ7තා ඇB CQ' ස/බ'ධෙය', EEධ ප^F හා
>•ගල තNවය' සැලvFලට ගbc' නම7«ª උපාය«ª ෙNe/ veම
• µෂ7V'ට සහ ප^Fවලට උපකාර වන ප‹g bශ්°ත කාල පරාසය[ `ළ ŠයාNමක
\ම;
• Eද¶N තැපෑෙල' සහ Eද¶N ෙFඛනය හරහා ප^F සමඟ තb තbව ස'bෙ*දනය
පවNවා ගැtම
• සා·•කව ෙව¤ අඩEය හරහා ස/බ'ධ \ම.

පAල කැපP QR
• පාසF ස'bෙ*දනය' බැªමට ව‹' වර පාසෙF ෙව¤ අඩEය සහ Eද¶N ෙFඛනය
බල'න;
• ¢රස්ථ ඉෙගM/ කටu`වලx හැv තර/ ස්වාIන හා වගvවu` ෙලස සහභා³ \මට
µෂ7යාව උන'¢ veම සහ bයcත gනට පවරා ඇB කාlයය' ඉ1 veම;
• පාඩ/ වල අ'තlගතය, ඒවාෙ› ඇB පaගත ve/ සහ අධ7ාපbක භාEතය සඳහා පළ
කර ඇB මාlගගත ෙතාර`6 MQ¢Q ෙලස ෙහ? පාසලට හා k6ව6'ට
අපහQතාවය[ ඇB veමට භාEතා ෙනාකරන බවට සහBක \ම;
• >•ග•කNවය ආර[ෂා veම සඳහා දැනට පවNනා CයDම ෙරkලාCවලට ග6 කර
ඇNදැV පe[ෂා කර'න.
ෙමම —EQම අNස' veම පාlශවය'ට යහපN Eශ්වාසයv' ග6 veමට බැ¸ C~

ෙවෙර?නා•,,______________

ෙදමාTයB / ෙදමVTයBෙW වග<= ඉX කරBනB/ භාරකYවB
___________________________________
___________________________________

පාසFE¢හFපB.
(ව7වස්ථාදායක bෙය?ගෙ› 3/2 ෙ-දය 39/1993
අM„ලව අN අ{‹' අNසන ආෙ•ශ කර ඇත.)

ෙකාE‡ ෙ9ාෙටාෙක?ලය %Jබඳ ෙතාර`6 තම'ට ලැ• ඇB බව අNස' කර පසහBක
කරc.
_______________________________

