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Life Beyond Covid-19 Lockdown 
Awareness program


This program is supported by the NSW Government  



සuව 34 මංෙපත 

Life Beyond Covid-19 Lockdowns, 
Awareness Program

ෙක#$% සංචරණ +, -./ 0ම2 සමගම තම 
ආර6ෂා ව ෙම :ම ස මා ජ ෙ< ආර6ෂා ව ද 
සලසාෙගන @ව2 $ය හැD Eම ෙම:ම ෙක#$% 
Fසා තම @$ත වලට HI 0 ඇ, බලපෑN අවම 
කරගත හැD Eම PQබඳව සාකSචා ෙකෙරන 
$ෙTෂ Webinar වැඩසටහන6 ‘සuව W$ මංෙපත’ 
නX: ඉWZප2 කරණ ලW. ෙN සඳහා $ෙTෂඥ 
ෛවද]ව^ සහ මෙන# $ද]ාඥ_:ද සNබ:ධ 
$ය. 

ෙම. පළමu වැඩසටහන ඔ6ෙත#බc 30 වන Wන 
zoom මාධ]ෙය: dකාශය 0ය. ෙදවන වැඩසටහන 
2021 ෙනාවැNබc 6 වන Wන පැවැ2ෙf.

 
මහාචා,ය සංජය ෙ:නානායක

ආචා,ය අභය බ=ඩාරනායක

ෛවදA ෙසෙන4රBන බ=ඩා 

යන මහ2ව^ සහභාh ෙවX: ෙක#$%-19, 
d,ශ6,කරණ එ:න2, ෙක#$%- 19 Fසා ඇ,වන 
මෙන# $ද]ා2මක බලපෑN, ෙක#$% වැළjනu ෙකෙනk lක බලා ග:න අයu^ යන මාතෘකා 
සාකSචා ෙක^n.

o ලංකාෙf Hට සNබ:ධ වp ආචාcය ෙස#මර2න Wසානායක ෙක#$%-19 PQබඳ තම අ2 
දැqN සහ ලංකාෙf ෙක#$% ත2වය PQබඳව සඳහන6 කෙ/ය. 
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ෛවද] උපෙදs වැඩසටහෙන: අනw^ව o ලංකාෙf Hට සNබ:ධ වp $ශාරද එ%වc% 
ජයෙකාx, Fරාශා නට- එෙම:ම H%F නuවර ෙවෙසන කළාක^ව: වන ෙබා+ dනා:I 
මහතා සහ ශාFකා X.රා$ මහ2Xය ඉතාම අලංකාර hත ගායනය: ඉWZප2 කළහ. 

ෙමම වැඩසටහන  සඳහා Butterfly Avenue . සා-ය ෙත:නෙක#: මහතා සහ RCB 
y/Ns . ෙරාz: ෙබාsෙක# මහතා $H: ෙක#$% පn$ඩ lග2 අලංකාර $xෙය#පට 
සකසා ,බun. 

NSW රජය ම{: ෙමම වැඩසටහ: මාලාව සඳහා $ෙTෂ අනu|හය6 සළසා ඇත. 

ෙමම ව]ාපෘ,ය ම{: අප සමාජෙ< ෙක#$% Fසා ව]සනයට ප2ව ඇ, PZs වලට ආහාර 
කා% ප2 ලබා }මද HI ෙකෙරX: පව~.
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2021 වසර සඳහා හමuෙI ඉ3K කටයuD 

1. සuව W$ මංෙපත වැඩසටහෙ: ෙදවන අWයර ෙනාවැNබc 6 ෙසනසuරාදා සවස 7ට, zoom 
webinar ඔsෙs පැවැ2ෙf. 

2. Hංහල සංsකෘ,ක හමuෙf ත^ණ අංශය (TYG) ම{: “MulW Culture is the Real Culture 
of the World” යන මාතෘකාව යටෙ2 -0ෙN තරඟය6 පැවැ2ෙf. ත^ණ Hසu:ෙ� හැDයාව: 
Wයu� කර ගැ+මට අත }ම6 වශෙය: ෙමම කටයu2ත �යා2මක ෙf. ත^ණ හමuෙf කටයuw 
PQබඳ $ෙTෂ -Pය6 ෙම. පළ ෙf. 

3. Hංහල සංsකෘ,ක හමuෙf ෙ/ඛක සංසදය ම{: දැනට ෙකෙරන $ෙTෂ කටයuw 

Hංහල සංsකෘ,ක හමuෙf ෙ/ඛක සංසදෙ< dකාශනය6 වන ‘HHල’ මාHක ඊ-සඟරාෙf ෙදවන 
කලාපය මෑතක} Fk2 0ය. ෙම. Pටපත6 ලබා ගැ+මට sisila.sangarawa@gmail.com යන 
-Pනයට ඊ-ෙNලය6 එව:න. 

Lනuවර M Online M Nසලතා තරඟය 

රස 4Pම මාLක වැඩ සටහන  

M Qයමu වැඩසටහන 
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4. NSW Government ම{: අනuමත කර 
ඇ, මpල]මය }මනාව6 ඔsෙs Covid-19 
Fසා අපහසuතාවය:ට ප2ව ඇ, අයට 
සහන සැල�ෙN කටයuw ෙN Wනවල Hංහල 
සංsකෘ,ක හමuව ම{: �යා2මක ෙවX: 
පව~. ෙN PQබඳව $sතර ෙම. අමuණා 
ඇත. වැx $sතර Oz Lanka අඩ$ෙ<ද පළ 
ෙකෙc. 

5. Hංහල සංsකෘ,ක හමuෙf මග ෙප:0ම ඔsෙs, පුහu� �^ව^ සහ ෙදවන භාෂාව6 
වශෙය: Hංහල ඉගැ:0ම PQබඳ $ෙTෂඥ_:ෙ� සහභා{2වෙය: Hංහල භාශාව 
ඉගැ:0ෙN අධ]ාපන Eම, NSW EducaWon Standards Authority (NESA) Fයාමය:ට 
අ��ලව $කාශය D�ෙN වැඩPQෙවල6 සහ ඉෙගනuN කළමනාකරණ ප�ධ,ය Wයu� 
D�ෙN වැඩPQෙවල6 ෙN Wනවල �යා2මක ෙවX: පව~. ෙමම ව]ාපෘ,ය සඳහා $$ධ 
අWයර වල} තම අගනා දායක2වය ලබා I: Hය� ෙදනාටම Hංහල සංsකෘ,ක හමuෙf 
$ෙTෂ sw,ය පළ ෙකෙc.           

6. දය:ත ජයර2න මහතාෙ� නායක2වෙය: යuw ක�ඩායම6 $H: Hංහල සංsකෘ,ක 
හමuෙf ව]වsථාව සංෙශ#ධනය D�ෙN කටයuw ෙN Wනවල HI ෙකෙරX: පව~. ෙමය 
ලග}ම සාමා�ක2වෙ< අනuමැ,ය සඳහා ඉWZප2 D�ම අෙ� අරමuණ_.

7. Hංහල සංsකෘ,ක ෙ6:tය පව2වාෙගන යාම වs Wය2 කරණ ලද $ෙTෂ වැඩ 
PQෙවල6 SCC Sustainment Fundraising Scheme දැනට �යා2මක ෙf.

8. Members Night will be Postponed due to Covid restrictions. New date 
will be notified in due course.
9. Hංහල සංsකෘ,ක හමuෙf මහ සභා ls0ම P-බඳව -ය$- තව ෙනාෙබ# WනD: 
Fk2 D�මට කටයuw PQෙයල ෙවX: පව~. 

ඔබෙ� තැපැ/  -Pනය: ෙවනs 0  ඇ2නN අපට ෙනාපමාව දැනuN ෙද:න.

10. Hංහල සංsකෘ,ක හමuෙf සාමා�ක2වය අ�2 D�ම සහ නව සාමා�ක_: බඳවා 
ගැ+ම සඳහා ෙම. අමuනා ඇ, සාමා�ක2ව අ යැINපත භා$තා කර:න.
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!"පටය	&ෙ(ෂ	ස+මානයට	පා"	ෙ/.		

	
!ංහල	 සං&කෘ)ක	 හමuෙ-	ආර0භක	 සභාප)වරයා	 වන	ආචා8ය	
ෙස9මර:න	 ;සානායක	 මහතා	 අධ?@ෂණය	 කරන	 ලද	 ෙ8Dකා	
බාලසFGය	 මහ:Hය	 I!J	 KLපා;ත	 සuනාH	 MNපටය	 මෑතකQ		
නRSGයාෙ-	 	 	Bayelsa	 	අJත8ජා)ක	!නමා	උෙළෙWQ	ස0මානයට	
පාN	Xය.		

ෙහාඳම	අධ?@ෂණය	සහ	ෙහාඳම	KZයට	[H	වන	ස0මාන	ආචා8ය	
ෙස9මර:න	;සානායක	සහ	KරJජ\	ෂJමuගරාජා	I!J	;නා	ගJනා	
ලQ.	ෙමම	MNපටය	එම	උෙළෙW	තව:	ස0මාන	_සකට	K8ෙ`ශ	X	
ඇත.		

	
cට	ඉහතQද	eතානෙf	Durex	අJත8ජා)ක	!නමා	උෙළෙW	ෙහාඳම	
MNපටය	ෙහාඳම	අධ?@ෂණය	ෙහාඳම	කැමරාකරණය	සහ	ෙහාඳම	
KZය	 යන	 ස0මානය	 Picasso	 අJත8ජා)ක	 !නමා	 උෙළෙWQ	
ෙහාඳම	MNපටය	සඳහා	වන	ස0මානය	ද	Moonwhite	අJත8ජා)ක	
ස0මාන	 උෙළෙWQ	 ෙහාඳම	 අධ?@ෂණය	 සඳහා	 වන	 ස0මානය	 ද	
London	 Rainbow	අJත8	ජා)ක	ස0මාන	උෙළෙW	 ජූGෙf	Iෙiෂ	
ස0මානය	 ද	ඇjkව	සuනාH	MNපටයට	 ෙ0	වන	Iට	අJත8ජා)ක	
ස0මාන	 නවය@	 ලැl	 ඇත.	 තව:	 අJත8ජා)ක	 MNපට	 උෙලළ	
_සකටම	සuනාH	MNපටය	K8ෙ`ශ	X	ඇත.		

	 	
!ංහල	සං&කෘ)ක	හමuව	මmJ	Yasiru	Multimedia	ආයතනෙf	සහෙය9ගය	ඇ)ව	 	ෙමම	
MNපටය	2021	මැR	මස	!nK	නuවරQ	)රගත	කරන	ලQ.	

ආචා8ය	 ෙස9මර:න	 ;සානායක,	 KරJජ\	 ෂJමuගරාජා	 මහ:Hය	 ඇjk	 oGසට	 !ංහල	
සං&කෘ)ක	හමuෙ-	සuභ	පැj0	එ@	කරමu.		

ආරං$ - ෙනාවැ*බ, කලාපය 7



  

Hංහල සංsකෘ,ක ෙ6:tය පව2වාෙගනයාම වs $ෙTෂ වැඩ PQෙවල6 SCC 
Sustainment Scheme පසu{යදා Wය2 කරන ලW. ෙම. Wනක $යදම වන $100 
ඛා�ඩ 3656 Fk2 ෙකාට ඇත. ෙමම වැඩ PQෙවලට අනu|හය ද6වා අප සැමෙ� 
Hංහල සංsකෘ,ක ෙ6:tය පව2වාෙගන යාමට සහෙය#ගය ද6වන ෙම: ඔබ සැමෙග: 
ෙගෟරවෙය: ඉ/ලා H�මu ෙN සඳහා සකසන ලද $ෙTෂ ප�ය6 ෙN සමග අමuනා ඇත.

ඉWZ මාස qපය wල Hංහල සංsකෘ,ක ෙ6:tෙය. මාHක $වෘත Wනය6 (Open 
Day)පැවැ20මට Hංහල සංsකෘ,ක හමuව කටයuw කරX: පව~. ෙම_: අෙනk2 dජා 
ආයතන වල සාමා�ක_:ටද ෙමම sථානය දැක බලා ගFX: ඔවuනෙ� කටයuw සඳහා 
dෙය#ජනයට ගැ+මට අවකාශ සැලෙසනu ඇත.

To make your sponsorships and contributions Please Click Here.

‘Lංහල’ සඟරාව 
Hංහල සඟරාෙf Covid-19 $ෙTෂ කලාපය අද Wන Fk2 කරන බව කcතෘ ධNXකා 
පරණගමෙ� දැනuN } ඇත. ෙමය 2021 වසෙc Fk2 කළ w: වන කළාපය_.
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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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AN APPRECIATION 

Prof Nandasena Mudiyanse  

MA, PhD (Ceylon D.Litt (Kelaniya) 

It is with deep sense of gratitude and heartfelt feelings that we heard the 
passing away of Prof Nandasena Mudiyanse in early October 2021. An 
erudite scholar in languages and archeology was a gentleman par excellence. 

Having started his career as a school teacher, he completed the Diploma in 
Sinhala of the University of Ceylon in 1953 and four years later secured the 
Bachelor of Arts Degree from the University of Ceylon in 1957, specialising 
in Sinhalese. His skills, knowledge and expertise reached academic heights 
with his association and guidance of Prof Senarat Paranavitane who was his 
supervisor for the M.A and PhD degrees. 

I was fortunate in associating with him and being taught by him during the 
formative stage of the University of Kelaniya, when he was an Associate 
Lecturer in the Department of Sinhala. He served the University of Kelaniya 
as Lecturer, Senior Lecturer, Associate Professor, Professor and Head of 
Department of Sinhala and later as the Dean of the Faculty of Humanities. 
His multi facted skills were well portrayed as an academic, researcher and an 
administrator during his career at University of Kelaniya. 

Prof. Mudiyanse’s retired life was spent in Melbourne, Australia with his 
wife and two daughters who cared him immensely.  

May he attain the supreme bliss of Nibbana. 
- Dr Ubeyasiri Wijeyananda Wickrama

             Sydney, Australia 
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SCF COVID-19 Community Support Program
https://www.ozlanka.com/scf-covid-19-support-program/.
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