
�තර   අස�   ලබන   �ශ්න:    CTS    �   අ�ත�ජාලය   හරහා   ඉගැ�ම  
 

1. මම   අ�ත�ජාලය   හරහා   පාඨමාලා   අ�ගමනය   කර�ෙ�   ෙකෙස�ද ?  
CTS ���  අ�ත�ජාල  ෙ��කා  ෙදක�  භා�ත  කර�  ඇත:  �ග���  ( GoogleMeet) සහ  ���             
( Moodle) .  

 
�ග���:  ක�කාචා�යවරයා  �ග���  �ව�  හා  ��ෙය�  පහ�ක�  භා�ත  කර��  උග�ව�           
ඇත.  පං�යට  ෙපර  ඔබට  ����  සබැ�ය�  ( log-in  link) �ද��  තැපෑෙල�  ලැෙබන  අතර  ඔබට              
සබැ�ය  ���  ��ෙම�  ලැ�ෙට��  ෙහ�  ඇ�ෙ����  �රකථනය�  භා�ත  කර  ප��යට           
ස�බ�ධ  �ය  හැ�ය.  ඔබට  �ග�  ��ම�  ��ය  ��  අතර  එ�ට  ඔබට  �ය�  අංග  ෙවත  �ෙ�ශය                
ඇ�  න��  ඔබට  �ග�  ��ම�  ෙන�මැ�ව  �වද  ස�බ�ධ  �ය  හැ�ය.  සෑම  �ග���  සැ�ය�ම              
CTS  අර��  සඳහා  ක�කාචා�යවරයා  ���  ප�ගත  කර�  ලැෙ�.  ෙමම  සැ�  ප�ගත  ��ෙ�             
පහ�කම   ���ට   ෙන�මැත.  
 
���:  ඔෙ�  පාඨමාලා  ෙත�ර��  ෙමම  ඉෙග��  ෙ��කාෙ�  ඔබට  ලබා  ෙද�  ඇත.  පං�යට  ෙපර              
ඔබට  ��ග�ක  �ෙ�ශ  ෙ�තය�  �ද��  තැපෑෙල�  යව�  ලබන  අතර  ඔබ CTS  ෙව�  අඩ�ය              
( www.cts.lk )    හරහා   ෙමම   අවකාශයට   ���ය   හැ�ය.  
 
ෙමම   ෙ��කා   ෙදෙක�   භා�තය   ��බඳව   ඔෙ�   ක�කාචා�යවරයා   ඔබට   මග   ෙප�ව�   ඇත.  
 
වැදග�:  අප  �ය�ල�ම  අෙප�  ෙබ�ෙහ�  ෙදෙන�ට  ආග��ක  �ය  හැ�  කාරණයකට           
��ෙසන   �ට,   සමහර   �ධාන   ��ෙව�   ���ෂණය   ��ම   වැදග�   ය:  
අ )    ඉව�ම :    සෑම   ෙකෙන�ම   ඉෙග�ෙ�   ව�ය   මත   ��  
ආ )  රහස�භාවය :  අෙන��  සහභා�ව�න�ෙ�  ��ග�ක  ෙත�ර��  සහ  �කාශන  ��බඳ          
වග�ම�   අපට   භාර   �   ඇත  
ඇ )  වග�ම :  ෙග��,  ෙ�වගැ�වරයාෙ�  ��ෙ�ශ  ��ය  සහ  පැ��ම  වැ�  උපෙදස්වලට  අ��ල            
�ම.  

 
2. මෙ�   ස�බ�ධතාවය   අතරමැද   � ඳ    වැ�ෙන��   �ම�   ��ෙ�ද ?  

ඔබ  ����  සබැ�ය  ( log-in  link) ලබා  ග�  ප�,  ප��  සැ�  �යා�මක  වන  අතර�ර  ඔබට  නැවත                
ස�බ�ධ  �ය  හැ�ය.  ඔබට  ස�බ�ධ  �මට  ෙන�හැ�  න�,  ක�ණාකර  ප��ෙය�  ප�  ඔෙ�             
ප��   ස�බ��කාරක   අමත�න,   ඔ�   ඔබට   සහය   ව�   ඇත.  

 
3. මම   සෑම   ප��යකටම   ස�බ�ධ   �ය   ��ද ?  

පාඨමාලාවට  ස�මාන  ලබා  ගැ�මට  ඔබට  අවම  වශෙය� 80%  ක  සහභා��වය�  අවශ�  ෙ�.             
ඔබ  පාඨමාලාව�  සහභා��වය  ��ස (audit) කර�ෙ�  න�  සහ  සහභා��ව  සහ�කය�  ලබා            
ගැ�මට   කැම�   න�,   අවම   වශෙය�    80%    ක   පැ��ම   තවම�   අවශ�   ෙ�.  

 
4. පාඨමාලාව�    ‘audit’    ��ම   ය�ෙන�   අදහස ්  කර�ෙ�   �ම�ද ?  

ඔබ  එය  උග�ව��  ��ය�  ප��යට  සහභා�  වන  න��  ඔබට  පැව��,  �ය��  ෙහ�  �භාග              
��ව�  ��මට  අවශ�  ෙන�ෙ�.  ඔබ  අවම  වශෙය� 80% �  පාඨමාලාවට  සහභා�  ව�ෙ�  න�,              
ඔබට  සහභා�  �ෙ�  ��ට�  සහ�කය�  ලැෙබ�  ඇත.  ��ග�ක  සංස්කරණය  හා  උන��ව            
සඳහා  පාඨමාලාව�  හැදෑ�මට  කැම�  න��  වැඩසටහන�  ස���ණ  ��මට  අදහස්  ෙන�කරන           
අයට   ෙමය   ක�ම   �ක�පය�.  

 
5. ‘credit’    සඳහා   පාඨමාලාව�   හැදෑ�ෙම�   අදහස්   කර�ෙ�   �ම�ද ?  

ෙමය  CTS �  �ශ්�ත  අධ�යන  වැඩසටහන�  ස���ණ  ��මට  කැම�  අය  සඳහා  ෙ�  (පහත              
බල�න).  සෑම  පාඨමාලාව�ම  ස�මාන  ෙදක��  ෙහ�  �න��  සම��තව  ඇත.  ඔබට           
පාඨමාලාව�  සඳහා  ස�මාන  උපයා  ගැ�මට  අවශ�  න�,  ඔබට  ප��  අභ�ාස,  පැව��  සහ             
අවසාන  �භාගය�  ස���ණ  ��මට  අවශ�  වන  අතර  අවම  වශෙය� 80% ක  පාඨමාලාව�             
සඳහා   ෙප�   ��ය   ��ය.  

 

http://www.cts.lk/


6. පාඨමාලාව�   ය�   �ම�ද ?  
පලදා�  ���  ෙ�වෙස�වය�  සඳහා  ඔබව  ස�න�ධ  ��ම  සඳහා  ��මාණය  කර  ඇ�  අධ�ාපන             
පාඨමාලාව�. CTS ���  ම�ට�  5 ක  වැඩසටහ�  ඉ��ප�  කරන  අතර  ඒ  �ය�ල  ආ�යා�ක              
ෙ�වධ�ම   සංගමය    (ATA)    ���     ��ෙගන     ඇත .  
i)   �ස්�යා�   අධ�ාපන   සහ�කය    (CCS)  
ii)    Advanced   Cer�ficate   in   Counselling   (ACC)  
iii)   ෙ�වධ�ම   ��ෙල�මා    (DipTh)  
iv)   ෙ�වධ�ම   උපා�ය    (BTh)  
v)   පශ්චා�   උපා�   ��ෙල�මාව   /   කලා   ශාස්�ප�    (PGDip   /   MA)  

 
7. මම   වැඩසටහනකට   ස�බ�ධ   ව�ෙ�   ෙකෙස�ද ?  

�ස්තර   සඳහා    < registrar@cts.lk >    ෙහ�    +94   11   5524257    අමත�න.  
 

8. මෙ�   පාඨමාලා   ගාස්�ව   ගණනය   කර�ෙ�   ෙකෙස�ද ?  
COVID-19  ෙග��ය  වසංගත  ත�වය  සැල��ලට  ග���, CTS  ���  මැ�  මාසෙ�  �ට            
අෙග�ස්�  ද�වා  අ�ත�ජාලය  හරහා  පාඨමාලා  හැදෑ�ම  ��ය� 2,500  ක  (ඇම�කා�  ෙඩ�ල�            
20    ක)     �ෙශ�ෂ   ගාස්�වකට   ලබා   ෙද�.  
 

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

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

 
- මට 2020  සඳහා  �ෂ��වය�  ලැ�  ඇත: ����  වා��ක  ගාස්�  ෙග�ම  ඔබට  අදාළ  ෙ�.              

වැ�  �ස්තර  සඳහා  ක�ණාකර  �ෂ�  ���  අංශය  අමත�න (011  5524257;           
< augus�n@cts.lk >)  

 
9. මෙ�   පාඨමාලා   ගාස්�ව   ෙගව�ෙ�   ෙකෙස�ද ?  

ඔබ  ඔෙ�  �යාප�ං�  ��ෙ�  ෙප�රමය  අ�ත�ජාලය  හරහා  ඉ��ප�  කළ  ප�,  වැඩ  කරන  �න  3               
�  ඇ�ළත  ඔෙ�  ඉ�ෙව���ය  ඔබට  ලැෙබ�  ඇත.  ඔබට  පහත  සඳහ�  �ම හරහා  ෙග��  කළ               
හැ�ය:  
  i.         අ�ත�ජාල   බැං�   මා�ව    (පහත   �ස්තර   බල�න)  
  
ii.         ඕනෑම    HNB    �ද�   තැ�ප�   ය��ය�   /   �ෙය�ස්�    (පහත   �ස්තර   බල�න)  

බැං�ව: හැට�   නැෂන�   බැං�ව   ෙක��වල  
 
��ෙ�   නම: ෙක�ළඹ   ෙ�වධ�ම   ශාස්�ාලය  
 
���   අංකය: 129010003914  
 
SWIFT    ෙ�තය: HBLILKLX001  

 
iii.          අ�ත�ජාල   ෙග��   �වාරය    (�ස්තර   බලාෙප�ෙර���ව�න)  
 
වැදග�: ඔබ  ෙග�ම  කළ  ප�,  ක�ණාකර  ෙග��  සනාථ  ��ෙ�  �ටපත�           
< studyonline@cts.lk >   ෙවත   යව�න.  
 

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