
අ�ත�ජාලය   හරහා    CTS    පාඨමාලා :    ෙග��   ගැන  

1. මෙ�   පාඨමාලා   ගා��ව   ගණනය   කර�ෙ�   ෙකෙ�ද?  
COVID-19  ෙග��ය  වසංගත  ත�වය  සැල��ලට  ග���, CTS  ���  මැ�  මාසෙ�           
�ට  අෙග���  ද�වා  අ�ත�ජාලය  හරහා  පාඨමාලා  හැදෑ�ම  රැ�ය� 2,500  ක  (��            
ලංකාෙ�  ���)  /  ඇම�කා�  ෙඩාල� 20  (��  ලංකාෙව�  �ටත  ���)  සඳහා  �ෙ�ෂ             
ගා��වකට   ලබා   ෙද�.  

- මම  නව  �ෂ�ෙය�: ඔබ  �යාප�ං�  වන  සෑම  පාඨමාලාව�  සඳහාම           
රැ�ය�    2,500    /   ඇම�කා�   ෙඩාල�    20    �  

- මම  ව�තමාන  /  අඛ�ඩ  �ෂ�ෙය�: ඔබට 2020  සඳහා  �ෂ��වය�  ලැ�            
ෙනාමැ�  න�,  ඔබ  �යාප�ං�  වන  සෑම  පාඨමාලාව�  සඳහාම  රැ�ය� 2,500           
�  

-  මට 2020  සඳහා  �ෂ��වය�  ලැ�  ඇත: ��රැ�  වා��ක  ගා��  ෙග�ම  ඔබට            
අදාළ  ෙ�.  වැ�  ��තර  සඳහා  කරැණාකර  �ෂ�  ���  අමත�න (011           
5524257;   <augustin@cts.lk>)  

   2.        මෙ�   පාඨමාලා   ගා��ව   ෙගව�ෙ�   ෙකෙ�ද ?  
ඔබ  ඔෙ�  �යාප�ං�  ��ෙ�  ෙප�රමය  අ�ත�ජාලය  හරහා  ඉ��ප�  කළ  ප�,  වැඩ            
කරන  �න  3  �  ඇ�ළත  ඔෙ�  ඉ�ෙවා��ය  ඔබට  ලැෙබ�  ඇත.  ඔබට  පහත             
සඳහ�   ක�ම   හරහා   ෙග��   කළ   හැ�ය:  

                   i.          අ�ත�ජාල   බැං�   මාරැව    (පහත   ��තර   බල�න)  

                 ii.          ඕනෑම    HNB    �ද�   තැ�ප�   ය�ත�ය�   /   �ෙයා��    (පහත   ��තර   බල�න)  

බැං�ව: හැට�   නැෂන�   බැං�ව   ෙකා�වල  

��ෙ�   නම: ෙකාළඹ   ෙ�වධ�ම   ශා�ත�ාලය  

���   අංකය: 129010003914  

SWIFT    ෙ�තය: HBLILKLX001  

               iii.           අ�ත�ජාල   ෙග��   �වාරය    (��තර   බලාෙපාෙරා��ව�න)  

වැදග�: ඔබ  ෙග�ම  කළ  ප�,  කරැණාකර  ෙග��  සනාථ  ��ෙ�  �ටපත�           
< studyonline@cts.lk >    ෙවත   යව�න .  

3.       පාඨමාලා   ගා��   තව�රට�   අ�   ��ම�   �ෙ�ද ?  
ඔබ  ව�තමාන  /  අඛ�ඩ  �ෂ�ෙය�  න�  සහ COVID-19  ත�වය  ෙ��ෙව�  ආදාය�            
අ���ම  �සා  ඇ�වන  �ල�මය  ��කරතාව�ට  ��ණ  �  ��  න�  සහ ෙමම            
වාරය CTS  �  ඔෙ�  අධ�යන  කට��  කරෙගන  යාමට  සහන  ආධාර  අවශ�  න�,             
කරැණාකර  ස���ණ  කරන  ලද  'ප�චා�-ෙකා�� 19  සහය  ���  උෙදසා'  අය��           
පත�ය  ඉ��ප�  කර�න,  ඔෙ�  2 වන  වාර  �යාප�ං�  ��ෙ�  ආකෘ�  පත�ය  ඉ��ප�             
��ෙම�   ප�ව.   

 
ෙ�වෙ�  ��ර�ෙ�  ෙනාම�රැ  �ල�මය  ත�ාගය� CTS  කෘතඥතාවෙය�  ��ග�නා  අතර          
එම�� CTS හට  ඉහළ  සහනාධාර  අ�පාත  යටෙ�  පාඨමාලා  ලබා  �මට  හැ�  �  �ෙ�              
(COVID-19  ත�වය  යටෙ�  �ෙ�ෂ  අ�පාතය�  සැප�ම  ඇ��ව ) .  ෙමම  �ෙ�ෂ  �මනාෙ�           
ෙහාඳ   භාරකරැව�   ව�   ඇතැ�   ���   අෙ��ෂා   ෙකෙ�.  
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