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SIR - Instructions
කාල ෙ�ලාව�

පාඨමාලා කාලය : මාස 3 (ස� 12�)

එ� ෙ�ශන වාරයක කාලය : පැය 4�.

ගැට� සාක�චා ��ෙ� අමතර කාලය : පැය 2�.

ගැට� සාක�චා ��ෙ� ෙ�ලාව� හා �නය�, ෙ�ශකයා සෑම �නකම ෙ�ශන 
කාලෙ�� දැ�� ෙද� ලබ�. ඒ සදහා ක�ඩාය� වශෙය� ෙහ�, ත�ව සහභා� 
�ය හැක.

(සං��ණ කරැ� සදහා ක�ඩාය� වශෙය� සාක�චාෙකාට අමතර �න ෙයාදාගත 
හැක)

ගා�� ෙග��
පාඨමාලා ගා�� ස���ණ වශෙය� ෙහ� මා�කව ෙකාට� වශෙය� ෙග�ය හැක. 
ස���ණ පාඨමාලා ගා��ව ෙග�ෙ�� ව�ට� �� ෙ�.

මා�කව , ෙග�� ��ෙ��, මාසය පාඨමාලා ආර�භක �නෙ� �ට, ස� 4ක කාලය 
ෙ�. 

ෙග�� ��තර හා බැං� ෙතාර�රැ සදහා https://ii.lk/pay ෙවත ��ෙස�න.

https://ii.lk/pay
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ෙග�� තහ�රැ කල ප�, invoice එක email හරහා ලැෙබ� ඇත.

ෙග�� කල ප� උපකරණ ක�ටල, ප��ශන �� කරන �නය�ට ප�තමව ඔබට 
ලැෙබ� ඇත.

ස�බ�දතා ��තර
�යාප�ං�ෙ�� ඔබ ලබා �� �රකථන අංක, හා email ඔබව ස�බ�ද කර ගැ�මට 
භා�තා කර� ලබ�. ඒවාෙ� ය� ෙවන� කම� �� �වෙහා� අප ආයතනය දැ�ව� 
��ෙම� �� �ය හැ� අපහ�තා මග හැෙර� ඇත.

ඔබට අප ලබා ෙදන Admission Number එක ෙහ� ඔෙ� �රකථන අංකය ඔබව 
හ�නාගැ�මට භා�ත ෙ�.

ෙ�ශන සදහා සහභා� �ම

�ය� ෙ�ශන Online, Zoom Meetings හරහා �� කර�. ඒ සදහා Zoom Application 
එක ඔෙ� ප�ගනකෙ� �ථාපනය කර ��ම පහ�ව�. 

��ෙස�න : https://zoom.us/download 

ෙ�ශනෙ� �නට ෙපර �න WhatsApp හරහා Zoom Meeting එකට අදාල, ��තර 
පහත ප�� ලැෙබ� ඇත.

https://zoom.us/download
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🤗 ෙ�ශනයට �ය�ත කාලයට �නා� 15කට ෙපර ස�බ�ද �ෙම�, 
ආර�භෙ�� ඇ� වන තා�ෂ�ක ගැට� ඉ�ම�� අවස� කරගත හැ� 
ෙ�. 

😁 ��ෂ�ද, බාදා ඇ� ෙනාවන �ථානය� ෙත�රා ගැ�මද, ශ�ද ඇ� ෙ�න�, 
අනව� ෙ�ලාව�� ම�ෙක�ාෙෆ�නය Zoom හරහා mute කර ��ම, ඔබට 
ෙම�ම සැමටම පහ�ව�. 

ප�ගනකෙ� පහ�ක� හා Software
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 Speakers - ෙ�ශනෙ� හඩ ඔබට ෙහා�� ඇෙසන ෙ� ��ම

 Microphone - ඔබට ප��න ඇ�මට හා ගැට� සාක�චාවට

 Web-Camera - ප�ාෙය��ක ප��ශන ��ෙ��, ෙ�ශකයාට ඔබ කරනා ෙ� බැ�මට, 
හා පහ�ෙව� ගැට� හ�නා ගැ�මට.

 Office Package - ඔබට ලබා ෙදන Assignments ��මට Word/PowerPoint/Excel 
යන Applications භා�තා ෙ�. පාඨමාලාවට අදාල අෙන�� Applications ඒ 

 �ථාවර අ�ත�ජාල ස�බ�දතාවය.  
* පැය 4ක ෙ�ශනය� සදහා, Data 2.4GB පමණ අවම වශෙය� අවශ� ෙ�. Zoom 
සදහා ෙව� � අ�ත�ජාල ස�බ�දතාවය� ස��ය කර ගැ�ම ඔබට පහ�ව� 
ෙ�.   
* �ය� ෙ�ශන, ප�ව නැවත නැර�ම සදහා ඔෙ� ප�ගනකෙ� Record 
කරගැ�මට අවසර ඇ� අතර, ෙබදා හැ�ම තහන� ෙ�. 
* එ�න සහභා� �ය ෙනාහැ� �වෙහා�, Record කරන ලද ෙ�ශනය �න� 
ඇ�ලත Download කර ගැ�මට ���ත ෙ�. එය නරභා එම ස�යට අදාල 
Assignments Submit �� කර�න.

6. පාඩ� සටහ� පව�වාගැ�ම, ඔබට පහ� අ�ර��, ��ත සටහ� ෙහ� 
ප�ගනකෙ� සටහ� තබා ග�න.

වඩා� පැහැ�� , cloud notes සදහා, https://www.notion.so/ ෙව� අඩ�ය භා�තා 
කර�න.

https://www.notion.so/
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ෙ�ශන කාලෙ��, Zoom App එක හා, ඔබට ඒ ෙවලාෙ�ම වැඩ කල හැ� ෙලස �රය, 
ෙලස  2කට ෙබදා ��ම පහ�ව� ෙ�. හැ�න� 2 Monitor setup එක� ��ම වඩා 
පහ�ව� ෙ�.

අවස� සහ�කපත�යට ���ක� ලැ�ම
ෙමම පාඨමාලාව ප�ාෙය��ක ���ව ��ක ෙකාට ��මාණය කරන ලද 
පාඨමාලාව�. එෙ�ම �ශය ��බද න�ායා�මක කරැ� ��බද අවෙබ�දය ලැ�ම 
පාඨමාලාෙ� අර�� ප��රණය කර�.

ඉහත ෙකාට� ෙදකම ආවරණය වන ෙ�, පැවරැ�, ��යාකාරක� හා අවස� �භාගය 
සැල�� ෙකාට ඇත.

අවස� සහ�කපත�යට ���ක� ලැ�මට, 

ස�� ෙ�ශනයට පැ��ම 80% අවම � ��ම
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පැවරැ� Assignments) 100% � ස���ණ ��ම.

��යාකාරක� 100% ස���ණ ��ම.

අවස� �භාගයට අවම 60% � ෙහ� ��ම.

අ�වා�ය ෙ�.

�ම��

පාඨමාලාෙ� කරැ� සදහා : 0762398999

ගා�� ෙග�� හා ෙවන� කරැ� සදහා ආයතනය : 
0701682464

💡 පාඨමාලා සාමා�ක�� අතර 
ෙබදා හැ�මට පම�.
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