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1) රජය සහ මාධH

Designed by SCF Media Team

මIJ ලබා ෙදන උපෙදM
NවැරOව PQපැRෙමJ

Palindee Jayesinghe
Kalpa Wijesekara
Kasun JayaneH

අ ප සැ ම N ෙර5 S ව
TUමට කටයuD කරමu.
2) ෙක5TV සඳහා NAෙWXත එJන1 ලබා ගැZම මIJ
අනාගතෙ[R මuහuන Rය හැ< අවදානF ත1වයJ අවම කර
ගැZමට කටයuD කරමu.
3) අතHවශH ෙ]Dවකට Tනා Nව^J Pටතට යෑෙමJ වල<මu.
4) සංSතය, නAථනය, කළා අංග, සාbතHය ෙමJම අෙනc1 Tෙන5දාංශ තම dTත වලට
සeප කර ගැZෙමJ ඒකාකා?1වය මග හරවා ගැZමට කටයuD කළ හැක. ෙමම
අවMථාවJට TTධ TදHු1 මාධH ඔMෙM ඔබෙC bතව1 P?M සFබJධ කර ගැZෙමJ
ෙමම කටයuD ඉතාම Tෙන5දා1මක අයu?J ඉටu <Bමට කටයuD කළ හැක.
5) සෑම Tටම ඔබෙC ආර3ෂාව ෙමJම සමාජෙ[ ආර3ෂාව
PQබඳව අවධානය ෙයාමu <Bම මIJ අප සැමට kය සැෙකJ
ෙතාරව සාමානH එOෙනදා dTත ගත<Bමට හැ< කාළය3 ඉතා
ඉ3මNJම උදා ෙlවා යැE mාAථනා කරමu.
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2021 වසර සඳහා හමuෙ< ඉ>? කටයu2
1)

ෙ) සා@තA මාසයB. ^ංහල සංMකෘpක හමuෙl අධHාපන අංශය මIJ පාසr ^සuJ සඳහා

Tෙtෂ සාbතH වැඩ PQෙවල3 සකM ෙකාට ඇත.

2) !ංහල සං&කෘ)ක හමuෙ- ත/ණ අංශය (TYG)
ම45 “Multi Culture is the Real Culture of
the World”යන මාතෘකාව යටෙ: ;<ෙ= තරඟය@
පැවැ:ෙ-. ත/ණ !සu 5ෙC හැDයාව5 Eයu F කර
ගැHමට අත Iම@ වශෙය5 ෙමම කටයu:ත Jයා:මක
ෙ-. ත/ණ හමuෙ- කටයuK LMබඳ PෙQෂ ;Lය@ ෙමS
පළ ෙ-.
3) !ංහල සං&කෘ)ක හමuෙ- ෙUඛක සංසදෙX PෙQෂ කටයuK LMබඳව P&තර ෙමS
පළ ෙ-.
• ^ංහල සංMකෘpක හමuෙl ෙrඛක සංසදෙ[ mකාශනය3 වන ^^ල මා^ක ඊ-සඟරාෙl මංගල
කලාපය මෑතකR Nc1 xය. ෙමb Pටපත3 ලබා ගැZමට sisila.sangarawa@gmail.com
යන yPනයට ඊ-ෙFලය3 එවJන.
• !නuවර & Online & 'සලතා තරඟය
• රස ./ම මා!ක වැඩ සටහන
• & 6යමu වැඩසටහන

4) !ංහල සං&කෘ)ක හමuෙ- මග ෙප5<ම ඔ&ෙ&, පුහuF [/ව/ සහ ෙදවන භාශාව@
වශෙය5 !ංහල ඉගැ5<ම LMබඳ PෙQෂඥ_5ෙC සහභා4:වෙය5 !ංහල භාශාව
ඉගැ5<ෙ= අධaාපන bම, NSW Education Standards Authority(NESA)
cයාමය5ට අFdලව Pකාශය Deෙ= වැඩLMෙවල@ ෙ= Eනවල Jයා:මක ෙවg5
පවh. ෙමම වaාපෘ)ය සඳහා PPධ අEයර වලI තම අගනා දායක:වය ලබා i5 !යj
ෙදනාටම !ංහල සං&කෘ)ක හමuෙ- PෙQෂ &K)ය පළ ෙකෙk.
5) දය5ත ජයර:න මහතාෙC නායක:වෙය5 යuK කmඩායම@ P!5 මහ:
කැප<මD5 යu@තව !ංහල සං&කෘ)ක හමuෙ- වaව&ථාව සංෙශoධනය Deෙ= කටයuK
ෙ= Eනවල !i ෙකෙරg5 පවh. ෙමය ලගIම සාමාpක:වෙX අනuමැ)ය සඳහා ඉEqප:
Deම අෙr අරමuණ_.
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6)

Cංහල සංEකෘGක ෙHIJය පවKවාෙගන යාම වE >යK කරණ ලද PෙQෂ වැඩ 4TෙවලH

SCC Sustainment Contribu?on Scheme දැනට UයාKමක ෙ<.
s ලංකාවට ෙකoPt සහනාධාර සැපuම. SCC අනuvහෙය5 w/ණෑගල ෙරoහලට
Qවසන ය5y zපය@ම ලබා ෙදන ලE. High Flow Nasal Oxygen Therapy
Equipment මෑතකI w/ණෑගල ෙරoහලට LMග5වන ලE.

7)

8) NSW Government ම45 අනuමත කර ඇ) ම|ලaමය Iමනාව@ ඔ&ෙ&
Covid-19 cසා අපහසuතාවය5ට ප:ව ඇ) තාවකා;ක <සා සSත s ලාංzය !සuනට
සහ වැ}S~ය5ට සහන සැල•ෙ= කටයuK ෙ= Eනවල !ංහල සං&කෘ)ක හමuව ම45
LMෙයල ෙවg5 පවh. ෙ= LMබඳව P&තර ෙමS අමuණා ඇත. වැ} P&තර SCF සහOz
Lanka ෙව€ අඩPෙXද පළ ෙකෙk.
9) Special achievements by Sinhala School Students articles will be

published in October Aranchi edition. School Concert has been Cancelled
due to Covid Lockdown.
10) SCF will be sponsoring Short Drama Festival on 23 October 2021.

‘Cංහල’ සඟරාව

^ංහල සඟරාෙl 30වන සංව1සර Tෙtෂ කලාපය මෑතකR Nc1 කරන ලO.
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රාජ8 සා9ත8 මාසය
රාජH සාbතH මාසය z ලංකාෙl සංMකෘpක අමාතHාංශෙ[ අ{|හෙයJ සැ}තැFබA
මස උ1සවzෙයJ සමර{ ලැෙ~. z ලංකාෙl භාෂා හා සංMකෘpක කටයuD N^ ප?O
ෙමෙහයවා ඒවා mවAධනය <Bම එම අමාතHංශෙ[ වග€මE. ෙමය ආරFභ කෙ• 1956
බලයට ප1 බ‚ඩාරනායක අගමැp Dමා T^N.
ෙF කටයuD N^ ප?O ෙමෙහයxමට රජය මIJ
Tෙtෂ ම‚ඩලය3 ප1කර ඇත. ඒ ලංකා රාජH
සbතH ම‚ඩලයE. සෑම වසරකම සැ}තැFබA
මස රාජH සාbතH උ1සවය පැවැ1ෙl.

සා9ත8 තරග
1 වkෂෙX

උස&ම නවකතාව
2. වkෂෙX ෙහාඳම ෙක~කථා ෙපාත
3. වkෂෙX ෙහාඳම Pදaා:මක ‚කාශණය
4. වkෂෙX ෙහාඳම ළමා නාටaය
5. වkෂෙX ෙහාඳම පදa ckමාණය (v5ථය)
ඉහත ckමාණ !ංහල , ෙදමළ , ඉංƒ! භාෂා Kෙන5ම පැවැ:ෙ-. ෙහාඳම කෘh5
ෙතoරා තෑ4 හා සහ)ක ප: ‚දානය !i කර5ෙ5 ෙ= කටයuK වැ} EයuF Deමට
ෙපළඹ <ම සඳහාය.
ෙමSI !ංහල භාෂා සාSතa කටයuK වල ආර=භය දැනගැHම ‚ෙයoජනව: ෙ-.
ලංකාෙ- පුරාණ රාජ ආmඩu පැව) කාළ වකවානuවලද ෙ= සං&කෘ)ක කටයuK
‚වkධනය සඳහා රාජa අනu v හය ලැබu † . සමහර රජ ව/ උස& සාSතa
ckමාපකෙයo වuහ. ෙදවන පරාbමබාහu රජ Kමාට ‘ක;කාල සාSතa සkවඥ’ යන
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ෙගෟරව නාමය ලැබuෙm ක-!ˆgණ මහා කාවa ckමාණය කළ cස_. කලා ckමාණ
අගuම රජවාසෙU !iව මහඝු රාජa ෙ&වයD.
!ංහල භාෂා සාSතa කටයuK ආර=භය !i ව|ෙX ඈත අhතෙX. ඉපැ‹† අනuරාධපුර
යuගෙX J&K පූkව K5වන !යවස තර= අhතය: !ංහල සාSතa ඉ)හාසයට ඇත.
‘ධFPයාඅටuවා ගැටපදය’, ‘^ඛවළඳ TNස’ හා ‘^යබM ලකර’ යන අලංකාර |Jථයද
එකලට අය1 mකට TWව1 සාbතHය කෘƒJ ෙl. ෙමම කෘƒJ yයx ඇ1ෙ1 y„ත ^ංහල
භාශා ෛශyෙයN. ෙසryP yයවuෙ‚ ද y„ත ^ංහල බ^N. UI? c†ටu S ජන
සාbතHාංගය ද එකාල Uමාවට අය1 ෙl. එකල ජනවහර PQබඳ හැ‡F පහත සඳහJ
UI? c†ටu S ෙදක<J අවෙබ5ධ කරගත
හැක.
ෙබය•S ර5වනu5 උ5
cU කටu ෙරාj මලක ඇවuF
වැටෙකාˆ මල ෙස_
(ෙමම [හා Kළ ද@නට ඇ) කා5තා Ž
වල පැහැය5 සහ හැඩ/ව සමාන ෙකාට
ඇ:ෙ: cU කටෙරාˆ මU සහ වැටෙකාj
මU වලටය)
බuදUg !ෙයාව ආg
බැ• බැ• ජනා • ;යuෙව5
ෙනා;g
(ෙමS පැg† !යUෙලoම • ;යා ඇ) ෙහ_5, ෙනා‘g)
’Lටකය සu‹Dව ‹ක ග:ෙ: වනෙපා: කර
මu ඛ පර=පරාගතව ෙගන ඒෙමc. ග/තර
සංඝර:නය මහ” කැප<මDc ’Lටකය
v5ථාŽඪ කෙ– J&K වkෂ පළමu !යවෙ&
මා ත ෙU අ j P හා ර ෙX I ක ළ ධ kම
සංගායනාෙව5 පසu එම PහාරෙXIය. එSI
භාPතා ව|ෙX පා; භාෂාව_.
J.ව. හතරවන වන !යවෙ&I රාජ ඉ)හාසය
අඩං[ Iපවංශය රචනා කෙ– ද පා; භාෂාෙවc

ක;ණාෙ>න කහට?@ය
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We currently have our Writing Competition up and running. You can write ANY
creative piece using the quote “multi-culture is the real culture of the world” as
inspiration. It can be a short story, a poem, a discursive, an essay, or any other
medium you want. The aim of this competition is to use the power of literature
to embrace the talents of our youth community and give them the opportunity to
highlight culturally relevant topics.
Submit your piece to us before 30th of November.
See our social media pages for more information or if you any questions
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TYG has also started our blood donation
initiative, with a couple of our members visiting
the Lifeblood Parramatta Donor Centre in
Rosehill on 23rd of August to donate blood. It is
a simple, yet effective way to contribute to
community, especially during lockdown, and it is
a great way to get further involved with TYG.

If anyone above the age of 18 is interested
in donating blood with TYG, please contact
our Projects/Events Coordinator Sumedha
Hewage on 0409999958

We are also currently planning to host our very first online trivia night in
October. We hope to provide some fun and creative entertainment to our
TYG members, as well as other members of the youth community during
lockdown. More details will come soon, so we hope to see many faces join
us on this exciting night.

TYG is also working together with Sinhala schools to form debating
competitions between classes. This is a great way to get our youth
community involved, and keep important conversations about our culture
and society alive.

Despite lockdown, TYG is still active, and we have many new and exciting
initiatives and events planned for the next couple of months. We would
love to have you in our TYG family, so if you are interested in joining,
please send us a message on Facebook (Tharuna Youth-Group) or
Instagram (tharuna_youth_group).

Written by Minulee Kodituwakku
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ඉO? මාස €පය Dල ^ංහල සංMකෘpක ෙ3Jqෙයb මා^ක Tවෘත Oනය3 (Open Day)පැවැ1xමට
^ංහල සංMකෘpක හමuව කටයuD කරˆJ පවƒ. ෙමEJ අෙනc1 mජා ආයතන වල සාමා‰කEJටද
ෙමම Mථානය දැක බලා ගNˆJ ඔවuනෙC කටයuD සඳහා mෙය5ජනයට ගැZමට අවකාශ සැලෙසනu ඇත.
^ංහල සංMකෘpක ෙ3Jqය පව1වාෙගනයාම වM Tෙtෂ වැඩ PQෙවල3 SCC Sustainment
Scheme පසuIයදා Oය1 කරන ලO. ෙමb Oනක Tයදම වන $100 ඛා‚ඩ 3653 Nc1 ෙකාට ඇත.
ෙමම වැඩ PQෙවලට අනu|හය ද3වා අප සැමෙC ^ංහල සංMකෘpක ෙ3Jqය පව1වාෙගන යාමට
සහෙය5ගය ද3වන ෙමJ ඔබ සැමෙගJ ෙගෟරවෙයJ ඉrලා ^‹මu ෙF සඳහා සකසන ලද Tෙtෂ
පŒය3 ෙF සමග අමuනා ඇත.
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