
සමාජයීය විද්යා හා මානව ශාසර පීඨ වල සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් පවත පකපෙන 

විපශෂ නිපේද්නය 

 හිතවත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවනි, 

 විභාග කාල සීමාව තුල විශ්වවිද්යාලය මගින් සපයනු ලබන නන්වාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා නම් වන 

විටත් අද්ාළ පීඨයන් මගින් ඔබ නවත සපයා ඇති සබැඳියන් (links) භාවිතා නකාට නියමිත දිනට නපර  

01. අයදුම් කිරීමත්,   

02. ඔබනේ වත්මන් නසෞඛ්යය තත්වය නිවැරදිව ප්රකාශ කිරීමත් අතයඅවශය නේ.  

වත්මන් නසෞඛ්යය තත්වය නිවැරදිව ප්රකාශ කිරීම සඳහා “University of Kelaniya - COVID-19 Risk 

Assessment Survey” යන google නපෝරමය භාවිතා කරන්න. ශ්රී ලංකා රජනේ නීතියට අනුව, COVID 19 විමසීම් 

සම්බන්ධනයන් ඔනේ ද්ැනුමට අනුව සතය හා නිවැරදි නතාරතුරු සැපයීම අනිවාර් ය නේ. නියමිත දිනයට පෙෙ 

අයදුම් පනාකෙන හා/පහෝ වත්මන් පසෞඛ්යය තත්වය නිවැෙදිව ප්රකාශ පනාකෙන සිසුන් සඳහා පන්වාසිකාගාෙ 

ෙහසුකම් සැලසිය පනාහැකි බව කරුණාපවන් සලකන්න. 

 

 ඔබ විසින් සපයනු ලබන නතාරතුරු ඔබනේ පීඨය, විශ්වවිද්යාලීය  වවද්ය මධ්යස්ථානය මගින් ඇගැයීමට ලක් 

නකනරන අතර එම නිර් නද්ෂ් හා පවතින ඉඩ පහසුම් මත පද්නම්ව සියලුම අයදුම් කරුවන් සඳහා නන්වාසිකාගාර/ 

කාමර නවන් කිරීම සිදු නකනර්.  එපස පවන් කෙනු ලබන පන්වාසිකාගාෙ/ කාමෙ යලි කිසිඳු පහතුවක් මත 

පවනස කල පනාහැකි බව කරුණාපවන් සලකන්න. 

 විභාග කාල සීමාව තුළ ඔබ පිළිපැදිය යුතු නසෞඛ්යය පිළිනවත් පිළිබඳව විශ්ව විද්යාලනේ ප්රධාන වවද්ය 

නිලධාරීතුමා විසින් කරනු ලබන විනශ්ෂ් පැහැදිලි කිරීමක් 

https://drive.google.com/drive/folders/1ogedN1dJ7CKf8cC4-C3z-w9k5-Fb7thk 

 හරහා නැරඹිය හැකිය. කරුණාකර එය ඉතා අවධානනයන් පරිශීලනය කරන්න. 

 

 පවතින වාතාවරණය මත නන්වාසිකාගාර  තුලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම ඉතා සුපරික්ෂ්ාකාරීව කල යුතු බැවින් 

එහිදී යම් යම් ප්රමාද්යන් ඇති විය හැකිය. එම අවස්ථාවන් වලදී ඉවසීනමන් හා සංයමනයන් යුතුව ක්රියා කරන 

නලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැනේ.   

 

 විශ්වවිද්යාලය විසින් සම්මත කරන ලද් COVID-19 මාර් නගෝපනද්ශ ඔනේ කාරුණික අවධානය සඳහා නමහි 

අමුණා ඇති අතර ඔබ සැමවිටම එම මාර් නගෝපනද්ශ ද්ැඩි නලස පිළිපැදිය යුතුය (Annexture 1). 
 

 විභාග කාලය තුළ විභාග අනේක්ෂ්කයින් බාහිර සමාජය සමඟ ඔවුන්නේ සම්බන්ධතා / නිරාවරණය උපරිම නලස 

සීමා කළ යුතුය. 
 

 නන්වාසිකාගාර පහසුකම් හිමි විභාග අනේක්ෂ්කයින්, තමන්නේ විභාගවලට සහභාගී වීනම්දී හැර 

නන්වාසිකාගාරනයන් පිටව නනායන නලසට තරනේ අවවාද් කරනු ලැනේ. රාත්රී 8 න් පසු කිසිම නහ්තුවක් මත  

නන්වාසිකාගාර තුලට ඇතුලත් කර නනාගන්නා බව  කරුණානවන් සලකන්න. 
 

 පන්වාසිකාගාෙ ෙහසුකම් හිමි වන විභාග අපේක්ෂකයින්, පන්වාසිකාගාෙවලට ඇතුලත් වීපම්දී, විභාගවලට 

සහභාගී වී නැවත ෙැමිණීපම්දී  තම තමන්පේ අනනයතාවය සෑම විටම තහවුරු කල යුතුය.  
 

 විභාග අනේක්ෂ්කයින් නන්වාසිකාගාරවලට ඇතුලත් වීනම්දී  සහ විභාගවලට සහභාගී වීමට නපර ඔවුන්නේ 

නපෞද්ගලික සුවතාවය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. නන්වාසිකාගාරවලට ඇතුළත්වීනම්දී, නන්වාසිකාගාරවල රැඳී 

සිටියදී සහ/නහෝ විභාගවලට සහභාගී වීනම්දී කිසියම් සිසුනවකුට COVID 19 බවට  සැක සහිත නරෝග ලක්ෂ්ණ 

ද්ැනන් නම්, ඔවුන් විශ්වවිද්යාල / පීඨ පරිශ්රයට පිවිසීමට නපර වහාම විශ්වවිද්යාල වවද්ය මධයස්ථානයට සහ 

අද්ාළ පීඨ කායර්ාලයට දුරකථන ඇමතුමකින් ද්ැනුම් දිය යුතුය. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ogedN1dJ7CKf8cC4-C3z-w9k5-Fb7thk


 විභාග කාල සීමාව තුළ කිසියම් විභාග අනේක්ෂ්කනයක් පහත සඳහන් කවර නහෝ තත්වයකට මුහුණ දුන නහාත් 

වහාම දුරකථන ඇමතුමක් මගින් විශ්වවිද්යාල වවද්ය මධයස්ථානයට හා පීඨ කායර්ාලයට ද්ැනුම් දිය යුතුය. 

01. ඔබ COVID 19 නරෝගිනයකු නලස තහවුරු වුව නහාත් නහෝ සැක කළනහාත් 

02.  තහවුරු කරන ලද් නහෝ සැක කරන ලද් COVID-19 නරෝගිනයකුනේ සමීප සම්බන්ධතාවයක් නලස ඔබ 

හඳුනානගන තිනේ නම් 

03. ඔබට නහෝ ඔනේ පවුනල් සාමාජිකයින්ට නිනරෝධායනය කිරීමට උපනද්ස් නද්න්නන් නම් 

 

 විභාග කාල සීමාව තුලදී පීඨ ෙරිශ්රපේ සහ පන්වාසිකාගාෙ ෙරිශ්රයන්හි සියලු ආකාෙපේ රැසවීම් සහ කණ්ඩායම් 

අධ්යයන සැසි ද්ැඩි පලස තහනම්ය. එපසම, සිසුන් විශවවිද්යාල ෙරිශ්රය තුළ ඔවුන්පේ සංචෙණයන් ද්ැඩි පලස 

සීමා කළ යුතුය. 

 සියළුම විභාග අනේක්ෂ්කයින් සෑම විටම සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගත යුතු අතර ශලය මුහුණු ආවරණයක් 

නිසි නලස පැළඳීම අතයවශය නේ. 

 විභාග අනේක්ෂ්කයින්ට තමාට අද්ාළ විභාග සඳහා පමණක් පීඨ පරිශ්රයට ඇතුළුවීමට අවසර ඇත. පීඨ පරිශ්රය තුල 

නිකරුනන් ගැවසීම සපුරා තහනම්ය. 

 විභාග අනේක්ෂ්කයින් විභාග ආරම්භ කිරීමට අවම වශනයන් විනාඩි 30 කට නපර විභාග ශාලාවට වාර් තා කළ 

යුතුය. 

 විභාග කාල සීමාව තුළ නසෞඛ්ය හා ආරක්ිත පියවරක් නලස විභාග අනේක්ෂ්කයින්ට තම බෑේ (බැක්පැක්, අත් 

බෑේ ආදිය) නහෝ නවනත් අනවශය බඩු බාහිරාදිය පීඨ පරිශ්රයට නගන ඒමට අවසර නැත. 

 විභාග අනේක්ෂ්කයින් සෑම විභාගයකින් පසු විභාග ශාලානවන්, පීඨ පරිශ්රනයන් වහාම පිටවිය යුතුය. 

 සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් පන්වාසිකාගාෙවල සහ පීඨ /විශව විද්යාල ෙරිශ්රයන්හි රැඳී සිටින කාලය තුළ විශව 

විද්යාල COVID 19 මාපගගෝෙපේශ ද්ැඩි පලස අනුගමනය කළ යුතුය.විශව විද්යාල COVID 19 මාපගගෝෙපේශ 

වලට සිසුන් අනුගත වීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සියලුම ආචාග ය වරුන්ට, ශිෂය උෙපේශකයින්ට, 

පන්වාසිකාගාෙ ොලකවරුන්ට, සහකාෙ ශිෂය උෙපේශකයින්ට, විශව විද්යාල මාෂල්වරුන්ට, පන්වාසිකාගාෙ 

උෙ ොලකවරුන්ට, ආෙක්ෂක නිලධ්ාරීන්ට  බලය ඇත. විශව විද්යාල COVID 19 මාපගගෝෙපේශයන්ට අනුකූල 

වීමට අපොපහාසත් වීම, අධ්යයන වෂගපේ ඉතිරි විභාග වලට පෙනී සිටීම සඳහා නුසුදුසසකු වීමට පහතු විය 

හැකිය. 
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