SINHALA
දයාබර දදමාපියනි/භාරකරුවනි:
දැනට විවිධ භාෂා සියයකට අධික ප්රමායය්  කාා කරු  බබන අගද වි්තාතා ප්රජාාව ුළ,ඔබබ ් බද ගුලබ ්ාමාිකකින්  ීමම අගට
්ුළටකි. Prince William ක් ට්රි ග ක්්  ්තල්ස්්ත ් ම ෂ්ෂයදයුටටම ඉ ,ම මට්ටදේ අධයාගනය්  බබා දීමට බැඳී සිටී. එකී ක්රියාවක්ය
ුළ, ගුලදස් ් භාගිත්වය අතිශය වැදගත් බැවි් ඔ ්තවකීය දූ දරුව් ද අධයාගනය පිබඳබඅ අවදබ ධ කරගැමටමට ් ස ්අ ා
මැදි ත්ීමම පිණි් උගකාරී වන අ් දමි්  ් ම දදමාපිදයුටටම ් භාරකරුදවුටටම මූක්ක වි්තාර ්ම ර්  බබාදීමට අපි
කැමැත්දාමු.
සියළුම ගා්ස් ද්රවයය ඉ ග්රීසිදය්  ්ගයු  බැද . දකද්ෙදවාත්ඔ මූක්ක දස් ය ් වි්තාර අදප ප්රදශශද වාාත්ම බුලබ දබ්
ඉස්බා සිටින භාෂාවබට දිගි්  දිගටම ගරිවර්ානය කිරීම සිදුකර් දනමු.
Prince William ක් ට්රි ග ක්්  ්තල්ස්්ත දව අාවිය—pwcs.edu—් පුශගක්ක ගා්ැස් අාවිවබ වැදගත් ් නිතිගාා
යාවත්කාලීන කරු  බබන දාොරුළරු වක්්  විවිධ භාෂා කාා කරු  බබන පුශගබින් ට ප්රතිබාභ බැියය ැක. භාෂා 50 කට අධික
් යාවක මිමිා ගරිවර්ාන ්ගයා දදු  බබන විෂ්ෂතග ගලගස් ගරිවර්ාන දමවබම්  සියස්දබම ම අා  ව ද . ගරිගයක ගා කරන බද
ගරිවර්ාන නිර් ාරදය් ම අ්ේපූර්ය වූවදඔ සවා ාවමත් ගා්ැස් දාොරුළරුවබට වැදගත් ්් ධි ්බ්ා දශ. බබට නිවද්ෙදී
ගරිගයකයට ප්රද ශ ීමදේ අව්තාාව අුනේඔ බබට ඕන ම ම ජාන පු්තාකාබයක ඇති ගරිගයකය්  භාවිාා ක, ැකිය.
වාාත් වැදගත්ඔ්තල්ස් ඩිවිෂ්  (ගා්ස් අ ශය) මගි්  ෂ්ෂයය ් දදමාපිය අිනීන් ඔ වගකීේඔ අදප් ෂා ් ඉදගු මට අදා, අනිුටත්
ගැටළු දම් ම ෂ්ෂයින් ට බබා ගා ැකි ප්රතිබාභ ් ද්ෙවා පිබඳබඅ අායවශය දාොරුළරු අා  ව දස් ය දත්රුේ ගැමටම ්අ ා
දබොද ොමය්  භාෂා කාා කරු  බබන ාැනැත්ා් ට උගකාරී ීමම පිණි් වතත්ීනය භාෂය ගරිවර්ාකින්  කරා ප්රද ශය ්බ්ා දශ. ් ම
දකදනුටද ම දායකත්වය දැු ේදීම ් අවදබ ධකර ගැමටම ් තික කරලීම පිණි් භාෂය ගරිවර්ාකින් ට දදමාපිය ්මුළු ්අ ා
් ය දිය ැකිය. දමම ද්ෙවාව්  පිරිවැයකි්  දාොරව ගුලස්වබට ්ගයා දශ.
ඔබට විශශ්ේෂ සහයක් අවශ්ය විට




ශයින්  නෑමය ්රයයක් ාවවිාව

අ් ාර්ජාාබය ර ා —translations.pwcs.edu අාවියට

න් ෑ
.

දගෞශගක්කවම — බද දරුවාද ගා්බ බැ ැදකි් න. බද භාෂාව කාා කරන පුශගබදය්  සිටිතියැ’ින අදප් ෂා ක,
දනො ැක. දකද්ෙ දවාත්ඔ බබට ් ය ීමම ්අ ා ද්ෙවා නියු් තිකදයුට දග ්තටර් භාවිාා කරු  ඇා.

සියළුම අව්තාාව් ම දීඔ ග ා කරුණු ්ගයන දබ් බදබ්  ඉස්බා සිටිු  ඇා:
o බද නම ් බද දරුවාද නම;
o බද දරුවාද ගා්බඔ දරෙණි මට්ටම ්  වරුවරයාද නම;
o බබට කාා කිරීමට අවශය පුශගබයා (නමි්  ද ැකකියාදව් )ඔ ් ්ාක්ඡාාදවම  මාාතකාව; ්
o දුරකාන අ කය ් බබ දවා ග සුදව්  ප්රද ශ විය ැකි ද බාව.

මුීමමට ඉස්ලීම්  කරමි්  බද දරුවා ගා්ක්්  ගණිවිාය්  ැකදගන ගැමිණි ඇත්නේ ද  වරුවරදය්  ද අනිුටත් ගා්ස්
නිබධාරිදය්  ්මගි්  ්ාක්ඡාාව්  සූදානේ කිරීමට බබ බබාදගොදරොත්ුළ ව් ද්  නේඔ දමම වැදගත් ් වාදය්  ්අ ා භාෂය
ගරිවර්ාකදය් ද ් යඉස්බා සිටීම පිණි් ඉ ා ක්රමය භාවිාා කර් න. ැකි ඉ් මනි්  යේදකදන්  බබ දවා දයොමු වු  ඇා.

බද මැදි ත්ීමම මගි්  දරුවාද අධයාගනදයම  ධනාත්මක දවන්්  ඇතිවිය ැකි අාරඔ දමම ද්ෙවාව්  බබට ්ගයා දීදම්  බබට
් ය ීමමට අපි කැමැත්දාමු. Prince William ක් ට්රි ග ක්්  ්තල්ස්්ත බබ ් බද දරුවා දවු දව්  කැගීම ඇති අ් දමදමම ක්පිය
මගි්  ගැ ැදික්වම ්් නිද දනය කරන බව අගද අද ්ින. ් ම ෂ්ෂයදයුටටම ඉ ,ම මට්ටදේ අධයාගනය්  බබා දීදේ අදප අප්ප්රාය
බබ විසි්  දබදා දා ග් නා බව මද විශතවා්යින.
අව කඔ

Dr. Steven Walts
ගාගශාබා අධි් ෂක (Superintendent of Schools)

*pwcs.edu දව අාවිය නැරඹීදේ දී, දමම ගණිවිාදයම  වි්තාර කර ඇති දාොරුළරු ්ම ා පිටු ඇති ්තාාන
දැනගැමටම පිණි් වර්යවත් ආදර්ශ දග බය බබ් න.

