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ොරසනනී් උසසසහීොොතොළීමළදළශ (ACEL)

මළර්්තොළීමළදළ අශසවිළ්් - මළර්්ත, 2022

මළර්්තවිළ්් සවහළ ශිව පොළා්

1 ශිව/ශිවළශකාසම්රූයම

2 ල්ළොපංි අංෝ
3 අධව්ය්දැබ මළධව්

සළමළයව පොළා්
මාර්්ග විා්ග සහ එහ ප්ර සම්බන්ගබ විශවවවාර් තීරගය ව්ීෝනග වැක්මීබ ්හෝ
ව්ීෝනගාශගීබ ්ගාීශ ඉදිරි ීිමය මම ්මයබ ්රා්ීාබු ්ශම. රහග වකශා ඇ් උර්වස මම
ගී්ම අන්මමගකීම:

1) දමග, ආීමිකහා අශසාම ්ේරාශ ඇතුශකාරසයහම අන්මමගකීම ්රස සිබ්්බ ඉලරා සිය.;

2) ශිවයබ වසබ විා් කාරසයහම සම්බන්ගබ රිසී න්ග උසස සහ්කරප රාඨමාරා්ේ
රාඨමාරා සම්බනකාීක වසබ සුකීන ර්ම අශශවග වැනමමම සහ විා් න්ේවමගබ ර්ා්ැනම
සඳහා ඉ්්නම කළමමාකීර රදන්ග (LMS) සහ වවදි ගැරෑර න්රගා රිකි ා කළ යතග.

3) විා්ග අගීතී ීසු ්ානාශක ඇ්්ම ශළකශා්ැනම සඳහා ස්ාශී අබගරරාර සම්බනගාශගක සහ
ිුි ස්ාමගක සහිුි රි්රකගක/උරාං්ගක රශිමා්ශය සමා් ීිම ශිවගා්ා ශ්කම ්ේ;

4) ශිවගා වසබ ල්මය උිසහ කළ සගයම පිම සවහා පිති නගමග ්ේරාශය ඉදිරි ීිම සහ්ක
කළයත අගී උර්වස අනශ නස රිද උඩ්ගකළ යතග.

5) වසබන්්ම ගාකි ණක ්ැයයශක රශතමම, ශිවගා වසබ වසබන ීිම සම්බනගා ්ැයු ්රබශම
්ී පයරගක (Screen-shot) ර්ා්්ම, ඒග විා්ග ආීමි්මය ්රී ශහාම විා් ශාරානර් ්ශග
(වවදි ගැරෑර / ඉ්්නම කළමමාකීර රදන්ග (LMS) හීහා) රැබමය සැරැසවග යතග.

6) විා්ග අගීතීම ගම විමාාාීගක සු වශ්හාි, න් පඨගය සහ විශවවවාාරගය ශිවගා ්ැහැී කී
අවාළ සු්ම විශවවවාර් විා් කමිශ ්ශග ශාරගා කළහැීග.

7) වවදි ගැරෑර / ඉ්්නම කළමමාකීර රදන්ග හීහා විා් ශාරානර් ්ශග ඕමෑම ්ැයුශක පි්ව
වමමම සිබය ඉදිරි කළ හැීග. විා් ශාරානර් වසබ ඇගය/ඔහය අශශවග රැහැදල ීිම ්හෝ
වසගීීිම සුකීන රැ්ේ.

ශිව/ ශිවළශකා අතසය:

පය්:
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විළ්ක්ොස වකිිපොළා්

1 ශිව/ශිවළශකාසම්රූයම

2 ල්ළොපංි අංෝ

3 අධව්ය්දැබ මළධව්

්මම විා්ග මා වසබ ලගම රදවක ්ශ මම ්මයබ පකාශ කීම. එග ම්ාම කාරග්ගහ

ප්රගක ්ශි - ශ රංකා්ේ ්හෝ ්ශමි ීයක ්හෝ ්ශමිආගගමගක ්හෝ ්ශමි විා්ගක

සඳහා ිාවගා කී ්මාමැ් ්ශි - අබගර්ග්ගහ සහ වමරශම රැයසත්ේ සවහබ ීි්මබ

්ගාීශ ්ශමි අග්ා කෘ් උපයා වැක්ම සුකී ්මාමැ් ්ශි - මා වසබ ්රී ලගම රව ීාමා,

අබගර්ග්ගහ සවහබ ්මාකී උපයා වකශා ්මාමැ් ්ශි මම ්මයබ පකාශකීම.

රාඨමාරා්ේ ව්ිි අනන් ප්රාවමගබ ගය්ි ්මම විා්ග රශිශන ර්ම ්ශි අඛණ්

අනවගමගබ ්ක්ීහ ගහරි ්ේගමා්ශබ යතශ ්මම අශස්ාශ ර්ාම ඇ් ්ශ මම මැමවබ වනම.

ගම පි්ග ්මාහැී රිාගබ, සාමාමව ි් සහ මාර්්ෝර්දශ උලරංංරග ීිම ශංාා ීිමක

්රස ඕමෑම පිදවක, සාමාමවග න් සහ මාර්්ෝර්දශ උලරංංමග ීිමක ශංාාශක ්රස

සරකන ර්ම අගී විා්ග ්හෝ පිම රපග අශරංග ීිමය ්ේතවග හැක. ශංාා ීිම ්හෝ

ශංාා ීිමය උිසහ ීිම, විශවවවාර න් ි්ශරය අනුරශ විා් අ්ේකිකගා ්මීරා

හැිමය ්ේත වගහැීග.

ශිව/ ශිවළශකා අතසය:

පය්:


