
FAQs:   CTS    இல்     இைணயத்��டான     கல்�  
  

1. இைணயக்கற்ைக     ெந�கைள     நான்     ெதாடரவ்�     எப்ப� ?  
CTS ஆன�  GoogleMeet மற்�ம்  Moodle எ�ம் இ� தளங்கைள         
உபேயா�த்�     ெசயல்பட�ள்ள� .  
 
Google  Meet: �ரி�ைரயாளர ் GoogleMeet இல் காணப்ப�ம்  audio மற்�ம்         
video வச�கைளக்ெகாண்� கற்�ப்பார ். உள் �ைழவதற்கான  log-in       
link வ�ப்� ஆரம்�க்�ம் �ன் , உங்க�க்� �ன்னஞ்சல் �லம்        
அ�ப்�ைவக்கப்ப�ம் . உங்கள் ம�க்கணனி அல்ல�  android      
ெதாைலேப� �லம்  log-in  link இைன அ�த்�வதன் �லம்        
இைணந்�ெகாள்ளலாம் .  Google கணக்ெகான்� உங்களிடம்     
இ�ப்ப� �றந்த� , ஏெனனில் அ�ல் சகல வச�க�ம்       
உள்ளடங்���க்�ம் . எனி�ம்  Google கணக்ெகான்�     
இல்லாதேபா�ம் நீங்கள் இைணயலாம் . ஒவ்ெவா�  Google  Meet       
கற்ைகக�ம்  CTS இன் ேதைவக�க்காக �ரி�ைரயாளரினால்      
ஒளிப்ப�� ெசய்யப்ப�ம் . மாணவரக்�க்� இவற்ைற ஒளிப்ப��      
ெசய்�ம்     வச�     வழங்கப்பட     மாடட்ா� .  
 
Moodle: உங்க�க்கான கற்ைக ெந� ைக�ல் இம்  Moodle தளத்�ல்         
உள்ளடக்கப்பட�்�க்�ம் வ�ப்�கள் ஆரம்�க்�ம் �ன்     
உங்க�க்கான உள்�ைழ�ம்  access  code உங்கள் தனிப்படட்       
�ன்னஞ்சல் �கவரிக்� அ�ப்�ைவக்கப்ப�ம் .  access  code ஐ       
பயன்ப�த்� எம�  CTS இைணயத்தளத்�ல்  ( www.cts.lk )      
�ரேவ�ப்பதன்     �லம்        இைணந்�ெகாள்ளலாம் .  
 
உங்கள் �ரி�ைரயாளர ்இவ் இ� தலங்கைள�ம் பயன்ப�த்�வ�       
ெதாடர�்ல்     உங்க�க்�     ெதளி�ட�்வர ்.  

 
�க்�ய அ��த்தல் : இ� எம் அைனவ�க்�ம் ஒ� ��ய        
�யற்�யாக இ�ப்பதால் , பரிடச்ய�ல்லா� இ�ப்பதால் �ல      
�க்�ய     நைட�ைறகைள      நாம்     கைட��த்தல்     ேவண்�ம் .  
a) ெபா�ைம : நாம் யாவ�ம் ஒ� ��ய �டயத்�ைன கற்�ம்         
த�வா�ல்     உள்ேளாம்  
b) இரக�யத்தன்ைம : நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் ஏைனேயாரின்      
தனிப்படட் �பரங்கள் ��த்தான இரக�ய தன்ைம�ைன ேபண       
ேவண்�ம் .  
c) ெபா�ப்� : கடட்ணங்கைள உரிய ேநரத்�ல் ெச�த்தல் , சைப        
ேபாதகரின் க�தம் சமரப்்�த்தல் , மற்�ம் ச�கமளித்ததல் ஆ�ய       
�க்�ய     ேதைவகள்     நிைறேவற்றப்படல் .  

  
2. என�     ெதாடர்�     �ண்�க்கப்பட்டால்     நான்     என்ன     ெசய்வ� :  
உங்கள�  log-in  link �ைடத்த�டன் , இைணப்� �ண்�க்கப்ப�ம்       
படச்த்�ல் , வ�ப்�கள் நைடெப�ம் ேபா�ம் நீங்கள் �ள�ம்       
இைணயலாம் . இைணய க�னமாக இ�ப்�ன் வ�ப்� ��வைடந்த       
�ன் , உத�க�க்� உங்கள் �ரி�ைரயாளைர ெதாடர�்      
ெகாள்ளலாம் .  

  
3. ஒவ்ெவா�     வ�ப்�ற்�     நான்     ச�கமளித்தல்     ேவண்�மா ?  
ஒவ்ெவா� பாடத்�ற்�மான  credit இற்காக  80% சத�த பங்களிப்�        
உங்களிட��ந்� எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற� . எனி�ம் பாடத்�டட்ம்     
நிைற�ற்ற�ம் உங்க�க்கான சான்�தழ் ெபறேவண்�மா�ன்  80%      
சத�த     பங்களிப்�     உங்களிட��ந்�     எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�    .  

  
4. ‘audit’   a   course    என்றால் ?  
நீங்கள் வ�ப்�ல்  இைணந்� கற்� வந்த ேபா��ம் எ��த        
ஒப்பைடகைளேயா பரிட ் ைசகைளேயா , வா�ப்�ககைளேயா     
ெசய்ய ேவண்�ய�ல்ைல. 80%�தமான  உங்கள�  பங்களிப்�      
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இ�ப்�ன்,  இலத்�ரனியல்  சான்�தழ்  �ைடக்�ம்  ஒ�      
பாடத்�டட்த்�ைன  �ரத்்�  ெசய்�ம்  ேநாக்�ல்  அல்லா�  தனிப்படட்       
ஆரவ்ம்  மற்�ம்  ஆராய்�க்காக  கற்க  ��ம்�ேவா�க்�  இ�       
�க�ம்   �றந்த�.  

 
5. ‘credit’    இற்காக     கற்ைக     ெந�கைள     கற்றல்     என்றால்     என்ன    ?  

CTS இனால் வழங்கப்ப�ம் ெதரி�ெசய்யப்படட் கற்ைக ெந�கைள       
கற்ேபா�க்கான கற்ைககேள இைவ ( ேமல�க �பரங்கைள �ேழ       
பாரக்்க�ம் ) ஒவ்ெவா� கற்ைக ெந��ம்  2 அல்ல�  3  credits இற்�          
ெப�ம�யான� . ஒ� ��ப்�டட் கற்ைக ெந�க்�  credit ெபற        
��ம்�ன் , வ�ப்�னால் வழங்கப்ப�ம் ப�ற்�கைள நிைற�      
ெசய்��த்தல் ேவண்�ம் . இ�� பரீ  டை்சக்� ேதாற்ற ேவண்�ம் .80%        
பங்களிப்�     உங்களிட��ந்�     எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற� .  

 
6. கற்ைக     ெந�கள்    ( பாடத்�ட்டங்கள் )    என்றால்     என்ன ?  
�றந்த ஓர ் ��ஸ்தவ பணிக்காக உங்கைள தயார ் ெசய்�ம்        
ேநாக்�ல் வ�வைமக்கப்படட் கற்ைக ெந�கேள இைவ .  CTS  5        
�தமான கற்ைகெந�கைள ெகாண்�ள்ள� . ஒவ்ெவான்�ம்  Asia      
Theological   Associa�on   (ATA   )    இனால்     அங்�காரம்     ெபற்�ள்ள� .  
i)    ��ஸ்தவ   கல்�சச்ான்�தழ்   (CCS)  
ii)    ஆேலாசைனப்பணி�ல்   உயHதரசச்ான்�தழ்   (ACC)  
iii)    இைற�யல்   படட்சச்ான்�தழ்   (DipTh)  
iv)   இைற�யல்   இளமாணிப்படட்ம்   (BTh)  
v)   Post-Graduate   Diploma/Master   of   Arts   (PGDip/MA)  

  
7. பாடத்�ட்டத்�ல்     நான்     இைணவ�     எப்ப� ?  
�ன்னஞ்சல்  < registrar@cts.lk > அல்ல�  ேமல�க  �பரங்க�க்�       
அைழ�ங்கள்     +94   11   5524257.  

  
8. என� கற்ைக ெந�கள் ெதாடர்�ல் கட்டணங்கைள      
கணிப்��வ�     எப்ப� ?  
COVID-19 ெதாற்� அவசர நிைலைம காரணமாக  CTS ஆன�        
இைணயத்தள கற்ைக ெந�கைள ேம மாதம் �தல் ஆகஸ்ட ்மாதம்         
வைர ஒ� கற்ைக ெந�க்�  Rs.  2,500 எ�ம் �ேசட கடட்ணத்�ல்          
வழங்க�ள்ள�  ( இலங்ைக மாணவரக்�க்�  )  /  USD  20  ( இலங்ைகயர ்        
அல்லாத     மாணவரக்�க்� ).  

  
- நான் ஒ� ��ய மாணவராக இ�ப்�ன் : உங்கள் ஒவ்ெவா�        
கற்ைக     ெந��ம்     Rs.   2,500   /USD   20 ப� .  

 
- நான் ெதாடரந்்� கற்�வ�ம்  / ெதாடரச்�்யான மாணவராக       
இ�ப்�ன் : �லைம பரி�ல் �ைடக்கா��ல் ெதரி� ெசய்�ம்       
ஒவ்ெவா�     கற்ைக     ெந��ம்     தலா    Rs   2,500    ஆ�ம் .  

  
- 2020 இல் எனக்� �லைம பரி�ல் �ைடத்��ப்�ன் : உங்கள்        
வ�டாந்த ெகா�ப்பன� ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் . ேமல�க     
�பரங்க�க்�  (011  5524257;  <augus�n@cts.lk>) எ�ம் மாணவர ்      
கணக்�யல்     �ரி�ற்�     ெதாடர�்     ெகாள்ள�ம் .  

  
- நாெனா�  PGDip/MA மாணவராக இ�ப்�ன் : தயவாய்  MA       
ஒ�ங்�ைணப்பாளைர ( ma@cts.lk ) அல்ல� மாணவர ்கணக்�யல்      
�ரி�ைன    (011   5524257;   <augus�n@cts.lk>)    ெதாடர�்     ெகாள்ள�ம் .  

  
9. கற்ைக ெந�க�க்கான என� கடட்ணங்கைள ெச�த்�வ�      
எப்ப� ?  
இைணயத்��டாக உங்கள் �ண்ணப்ப ப�வத்�ைன     
அ�ப்�யதன் �ன் , கடட்ணங்க�க்கான ப�வமான�  3 ேவைல       
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நாடக்�க்�ள் �ைடக்கப்ப�ம் . அதன் �ன் �ன்வ�ம் ஏதா��ம்       
�ைற�ல்     ெகா�ப்பன�கைள     ேமற்ெகாள்ளலாம் .  
i) இைணயத்��டான வங்� ெகா�ப்பன� ( ேமல�க �பரங்கள்       
�ேழ     தரப்பட�்ள்ளன )  
 
ii) ஏதா��ம்  HNB பண ைவப்� ெசய்�ம் இயந்�ரத்��டாக        
ைவப்���வதன் �லம் (Cash  Deposit/Kiosk)  ( ேமல�க �பரங்கள்       
�ேழ     தரப்பட�்ள்ளன )  

  
வங்�        :    ஹற்றன்     நஷனல்     வங்�    -    ெகாஹ�வைல     �ைள  
 
கணக்காளர ்    ெபயர ்:    ெகா�ம்�     இைற�யல்     கல்�ரி   
 
கணக்�லக்கம்         :   129010003914  
 
SWIFT    ����          :   HBLILKLX001  

  
iii) இைணயத்��டாக ெகா�ப்பன� ெசய்தல் ( ேமல�க      
தர�க�க்காக     இைணந்��ங்கள் )  

  
�க்�ய அ��த்தல் : ெகா�ப்பன�ைன ேமற்ெகாண்ட�ன் , உ��      
ெசய்வதற்காக தயவாய் �ர�ெயான்�ைன  ( ைகயடக்க     
ெதாைலேப��டாக எ�க்கப்படட் படம் )  < studyonline@cts.lk > எ�ம்      
இைணயத்தள     �கவரிக்�     அ�ப்ப�ம்  

  
10. கற்ைக ெந�க�க்கான கட்டணம் ெதாடர்�ல் ேமல�க கட்டண       
�ைறப்�க்கள்     உண்டா    ?  
நீங்கள் ெதாடரந்்� கற்�வ�ம்  / ெதாடரச்�்யான மாணவராக       
இ�ப்�ன் , தற்ேபா� நில� வ�ம்  COVID  19 தாக்கத்�னால் , வ�மான         
இழப்� அல்ல� பண கஷ்டம் இ�ப்�ன் , இத்தவைண ப�ப்�ைன        
ெதாடர நிவாரண உத� ேகாரி��ப்�ன் , தயவாய்  COVID  19 இன்         
�ன்பதான  (Post-COVID  19) மாணவரக்�க்கான நிவாரண ப�வத்ைத       
�ரத்்� ெசய்� ,  2 ம் தவைணக்கான �ண்ணப்ப ப�வத்�ைன       
சமரப்்�க்�ம்     ேபா�     அப்ப�வத்ைத�ம்     சமரப்்�க்க�ம்.  
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