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Highly Commended 
ෙයෙහ/සා දහනායක  

උ45 පැරමටා 9ංහල පාසල 
7 වසර

Special Commendation  
94; <ෙම=යා ෙද>ග@පෙA 
උ45 පැරමටා 9ංහල පාසල 

4 වසර

NSW federation of Community 
Language Schools ම"# පව&වනu ලැබ, 

ෙප./ටර 23 අංශෙ7 ජය:ා<ක>#



NSW සහ අෙනA& Bා#ත වල දැනට පනවා ඇF 
සuරGHත කාළ Jමාව ඔබ සැමට LMG Lෙර.N 
සuවෙය# ගත PQමට හැP ෙRවා යැ> Sංහල 
සං/කෘFක හමuව BාUථනා කර>.  රජෙ7 
ෙසෟඛYය Z[බඳ මාUෙග.පෙ]ශ අනuගමනය 
කර^#, උප`ම වශෙය# Lවෙ/ ab Sc^# 
ආරGෂා fම, ඔබ සහ පවuෙg අය ෙම#ම BජාෙR 
යහපත උෙදසා ඔබට කළ හැP මහh ෙ/වාවP.

වBව@තා සමාෙලDචන කටයu4 

වාUHක මහ සභා a/fෙjk ප& කරග#නා ලද lෙmෂ ක^ටuවG ම"# වYව/ථාෙR llධ 
අංගය# නව යuගයට ගැලෙපන අයù # සක/ PQෙj මහh කUථවYයට අත ෙපාවා ඇත. 
ෙම<k ෙය.ජනා වන කop ඉr` මාස sපය tල සාමාuක&වෙ7 අනuමැFය සඳහා ඉr`ප& 
PQමට බලාෙපාෙරා&t ෙවමu. වYව/ථා සමාෙල.චන කටයut සඳහා වcනා අදහ/ ඉr`ප& 
කළ අෙw සාමාuක>#ට අෙw කෘතඥතාව පළ ෙකෙU.
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2021	වසර	සඳහා	හමuෙK	ඉMN	කටයu4	

1)	 {	ලංකාවට	ෙක.l|		සහනාධාර	සැප}ම		

2)	 SLTP	ම"#	සංlධානය	කරණ	ලද	~o	 පුහup	වැඩසටහන	 ජූ�	8	සහ	11	යන	rනය#<	
Zoom	ම"#	පැවැ&ෙR.	

3)	 සැwතැjබU	18	Sංහල	සං/කෘFක	ෙG#yෙ7	කටයut	සඳහා	ආධාර	Z�ස	පැවැ&ෙවන	
ආහාර	සgZළ.	

4)	 Sinhala	 School	 Concert-	 ඔGෙත.බU	 2	 වන	 ෙසනසuරාදා	 Joan	 Sutherland	
Performing	Arts	Centre,	Penrith	 S u t h e r l a n d P e r fo r m i n g A r t s 



NSW Federation of Community Language Schools ම"# පව&වනu ලැබ, 
ෙප./ටර 23 සහ ෙකc 23 පට තරඟෙ7 13 - 18 වය/  කා�ඩෙ7 23 අංශෙය# 
Highly Commended තYාගයG 
rනා ගැ�මට උto පැරමටා Sංහල 
පාසැෙg හ& වන (7) වසෙU ඉෙගනuම 
ලබන ෙයහ#සා දහනායක Sසulය 
සම& lය.

පසu"ය ජූL 19 වන rන පැවැ&ව, 
lෙmෂ උ&සවයකk එම තYාගය 
ඇයට Z`නමන ලk.ෙj ඇයෙ� 
23ය>. 

ෙයහ/සා Oවට අෙප/ උQසuR සuබ පැ4R !

එෙම#ම 9 - 12 වය/ කා�ඩෙ7 23 
අංශෙය# Special 
Commendation තYාගයG rනා 
ගැ�මට උto පැරමටා Sංහල 
පාසැෙg හතර වන (4) වසෙU 
ඉෙගනuම ලබන StL Fෙම&යා 
ෙද<ග/පෙ� Sසulය සම& lය.

ෙj ඇයෙ� 23ය>. 

94; Oවට අෙප/ උQසuR සuබ 
පැ4R !
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{ ලංකාවට ෙක.l|  සහනාධාර සැප}j ව/ අරමuදg a/ PQෙj වYාපෘFය තව Mරට& 
�යා&මක ෙR. ෙම< පළමu අrයර වශෙය# lෙmෂ ෛවදY උපකරණ ය#3 P<පයG 
Aoණෑගල ෙර.හලට ලබා kමට හැP fය. ෙදවන අrයරෙ7 උපකරණ ලබා kම ෙj මස 
අගk SM PQමට බලාෙපාෙරා&t ෙවමu. ෙj කටයut සංlධානය PQමට කැප fෙම# 
කටයut කළ Lහාg Bනා#M මහතාට අපෙ� හෘදය#ගම /tFය පළ ෙකෙU.

As you very well know, Sri Lanka is in shock with the 3rd wave of 
COVID-19 spreading beyond control. We, as Sri Lankan Australians need 
to do our best to assist Sri Lanka to fight this pandemic.
We, the Sinhalese Cultural Centre with the Sinhalese Cultural Forum of 
NSW Inc has launched an appeal to every Sri Lankan in New South 
Wales to donate in the best possible way to respond to this urgent need. 
The details are provided in the flyer.
Please share this message with your family and friends.
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We delivered 2 x Bedside Pulse Oxymeters to Kurunegala Hospital 
yesterday to Dr Chandana Kendangamuwa, Deputy Director of the 
KTH.The High Flow Nasal Oxygen Therapy device has been airlifted via 
Sri Lankan Airlines.

Further shipment will be made towards the end of the month. Please join 
in for this worthy cause. Details as per the attached flyer.

Well done Nihal Fernando for all his hard work achieving the goal.
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ඉr` මාස sපය tල Sංහල සං/කෘFක ෙG#yෙය< මාSක lවෘත rනයG (Open 
Day)පැවැ&fමට Sංහල සං/කෘFක හමuව කටයut කර^# පව�. ෙම># අෙනA& Bජා 
ආයතන වල සාමාuක>#ටද ෙමම /ථානය දැක බලා ගL^# ඔවuනෙ� කටයut සඳහා 
Bෙය.ජනයට ගැ�මට අවකාශ සැලෙසනu ඇත.

Sංහල සං/කෘFක ෙG#yය පව&වාෙගනයාම ව/ lෙmෂ වැඩ Z[ෙවලG පසu"යදා rය& 
කරන ලr. ෙම< rනක lයදම වන $100 ඛා�ඩ 365G LA& ෙකාට ඇත. ෙමම වැඩ 
Z[ෙවලට අනu:හය දGවා අප සැමෙ� Sංහල සං/කෘFක ෙG#yය පව&වාෙගන යාමට 
අනu:හය දGවන ෙම# ඔබ සැමෙග# ෙගෟරවෙය# ඉgලා Scමu ෙj සඳහා සකසන ලද 
lෙmෂ ප3යG ෙj සමග අමuනා ඇත.
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ජන සංගණනය (Census)
2021 අෙග./t මස ඔ/��යාෙR ජන සංගණනය පැවැ&ෙR. ඔබ ෙගදරk භාlතා කරන 
භාෂාව AමGද  ය#න ලAp PQමට ඇF  තැන   Sංහල   ෙලස සටහ# කර#න . ෙගදරk 
Sංහල භාlතා කරන බව සඳහ# PQෙම# ෙj රෙ� ෙවෙසන ඔබ ඇt� අෙනG Sංහල 
Bජාවට SM SMවන යහපත ඉතාම අගෙ#ය.

1.   වැදග= කම.

ෙj රෙ� වසන  Sය�ම වැSය#ෙ� යහපත සඳහා ඕ/ෙ��යානu රජය Sය�ම ෙ/වාව# 
සැලසuj කර#ෙ#  ෙj ජනසංගන ෙය# ලබා ග#නා ද&ත පාදක කරෙගනය . උදාහරණ ෙ/  
ෙj රෙ� Scන Sංහල ජන ක�ඩායෙj සuභසාදනය සඳහා ෙකාපමණ මuදලG ෙව# කල 
යutද ය#න රජය �රණය කර#ෙ# ද ,Aමන ෙ/වාව# සැලසuj කර �යා&මක කල යutද 
ය#න ගණනය කර#ෙ# , ජන සංගණනෙ7k ,  ෙගදරk Sංහල බස කථා කරන බවට 
ලApකර ඇF සංඛYාව අනuවය. එමLසා ඔබ පුරවැSෙයG , LතY පrං2 කoෙවG,  
අධYාපන කටයut සඳහා ෙහ.   ෙවන& කාUයයG සඳහා වසර sපයG lJමට fසා 
ලැබuෙවG උවද ,  ජන සංගනෙ7 k ,ඔබ ෙj සංගණන වාUතා Z`lය යutය. ඔබ  ෙවන& 
ෙකෙනA ෙ� ෙගදරක වස#ෙ# නj ඔබෙ� නම අදාල ෙgකනයට ඇtල& PQමට 
ෙග<^යාට දැනuj ෙද#න . එ< ඔබෙ� නම ට අදාල ෙතාරto සපය#න.

 2 UෙVෂ=වය

අපෙ� දoව# ඉෙගpම ලබ#ෙ# ඉං�S මාධYෙයL . ෙගදරk ෙදමRZය#ෙ� යහප& 
උ&සාහෙය# ද  Sංහල පාසg ව�#  කරන උtj ෙ/වාව Lසාද දoව#ට Sහල දැනuම 
ලබාගත හැPව ඇත.  පාසැg rlෙය#  පසuව& , rගටම Sංහල දැ�ම ෙj දoව#ෙ�

 �lතෙ7  ෙකාටසG කල යutය . ඊළඟ පරjපරාවට& ෙj දැනujBවාහය Bධානය කළ 
යutය . ඒ සඳහා Sංහල සා<තY ,Sංහල නාටY 23පc හා  Sංහල Nත රස lbෙj 
හැPයාව  , Aසලතාව , ආශාව වැ�rයup  කලයutම >.

ඊළඟ පරපුරට ෙj කලා රස l#දන හැPයාව ලබා kමට අතYවශY ව#ෙ#  12 වසර 
රජෙ7 lභාගයට Sංහල බස එG lෂයG ෙලස රජෙ7 අනuමැFය ලබා ගනu ව/ , Sංහල 
පාසැg වල �මව&ව Sංහල lෂය ඉගැ#fමය. 
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 12 වසර සඳහා මR බස (Sංහල) lෂයයG ෙලස දැනටම ඔ/��යාෙR Bා#ත sපයකම 
උග#ව>. LRසවu&ෙවg/ <ද ෙj අතYාවශY ජාFක කටයu&ත සඳහා ,Sංහල සං/කෘFක 
හමuව අනuබ]ධව පව&වාෙගන යන පාසැg 7 සමග අ&වැg බැඳෙගන දැ� අ��ඨානයP# 
කටයut කරෙගන ය> .

ඒ සඳහා අවශY ~oවo# පුහup PQම හා අදාල පාඨමාලා Z[ෙයළ PQෙj කටයut වල 
Lරත ව#ෙ# උtj කැපfමP# හා ඉමහ&  බලාෙපාෙරා&tවPL.

Sංහල lෂය සඳහා, 12 වසරට අනuමැFය ලබා ගැ�මට අවශY Bමාණයට& වඩා lශාල 
Sංහල ජන Z`සG NSW < පrං2ව ScF. ෙම< ෙවෙසන Sය� Sංහලය# , ජන 
සංගණන  ෙgඛන Zරfෙjk,  ෙගදර කථාකරණ භාෂාව Sංහල  ෙලස සටහ# PQම 
වැදග&ය.

ඒ Lසා ඔබෙ� සංගණන වාUතාව ෙගදර කථා කරණ භාෂාව AමGද  ය#න ලAp  කල 
යut  තැන   " Sංහල " ෙලස සටහ# කර#න කාo�ක ව#න . 

—— ක5ණාෙ@න කහටIXය   

‘9ංහල’	සඟරාව	

Sංහල සඟරාෙR 30වන සංව&සර lෙmෂ කලාපය මෑතකk LA& කරන ලr.
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