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විභාග සහා විශ්වවිදයාලය නැවත ආරම්භ කිරීම
ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයේ ඉයගනුම ලබන සිසුන් සහා ඳැවැත්යවන සාමාසික
විභාග සහා ඳහත ආකාරයෙන් විශ්වවිද්යාලෙ විවෘත කිරීමට තීරණෙවී ඇත.
පීඨය
කණ්ඩායම නේවාසිකාගාර
සිසුේ දැනුවත් කිරීනම්
ඊනම්ල් ලිපිනයේ
නවත ඳැමිණිය
වැඩසටහන
දිනය
නේලාව
යුතු දිනය
1.00-2.00 ඳ. ව.
සමාජ විද්යා හා භාෂා

suslasssocial@gmail.com

2017/2018

09.08.2020

10.08.2020 2.00-3.00 ඳ. ව.

කෘෂි විද්යා පීඨෙ

2015/2016

10.08.2020

11.08.2020 10.00-11.00 යඳ. ව.

තාක්ෂණ පීඨෙ

2017/2018

10.08.2020

11.08.2020 11.00 යඳ. ව. -12.00 ඳ. ව. suslasstech@gmail.com

වයවහාික විද්යා පීඨෙ

2015/2016

10.08.2020

11.08.2020 1.00-2.00 ඳ. ව.

assapplied@gmail.com

භූ විඥාඳන පීඨෙ

2015/2016

10.08.2020

11.08.2020 2.00-3.00 ඳ. ව.

geomatletters@gmail.com

පීඨෙ
agriletters@gmail.com

ඒ අනුව විශ්වවිද්යාල යන්වාසිකාගාර ඳහසුකම් හිමි සිසුසිසුවිෙන් ඉහත වගුයේ ද්ක්වා ඇති දිනෙන්හි දී
යඳ.ව. 8.00 සිට ඳ.ව. 2.00 ද්ක්වා කාලෙ තුළ යන්වාසිකාගාර සහා අනුයුක්ත කිරීමට කටයුතු යෙොද්ා ඇත.
ඔබයේ තාවකාලික යන්වාසිකාගාරෙ විශ්වවිද්යාලයෙ ප්රධාන පිවිසුම්වල එදින ප්රද්්ශනෙ කරනු ඇත.
(පිිමි- සිංහරාජ පිවිසුම/ ගැහැණු- ප්රධාන යේට්ුව)
යකොවිඩ් 19 වසංගතෙ පිළිබද්ව ද්ැනුවත් කිියම් වැඩසටහනක් මහාචා්ෙ ද්ොනන්ද් යසෝමසුන්ද්ර
ශ්රවණගාරයේදී ඳැවැත්යවන අතර ඉහතින් ද්ක්වා ඇති දිනෙන් සහ යේලාවන්ට අනුව අද්ාළ පීඨ වල සිසුන්
එම වැඩසටහනට සහභාගී විෙ යුතුෙ.
ඔබ විශ්වවිදයාලයට ඳැමිණීමට නඳර ඔබ ප්රනශයයට අයත් මහජන නසෞඛ්ය නිලධාරී
කාර්යාලනයේ/ නසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාලනයේ ඔබ නිනරෝධායනය වූ/නනොවූ
පුශගලනයක් බවට සනාථ කරනා සහතිකය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය නේ. ඔබ ඳැමිණි ඳසු මුල්
නල්ඛ්නය පිවිසුම් නදොරටුවලදී එකතු කරනු ලබන අතර පිටඳතක් ඔබ ළඟ තබා ගත යුතුය.
එම සහතිකයේ පිටඳතක් 2020.08.07 දින යහෝ ඊට යඳර එක් එක් පීඨෙන්ට අද්ාළව ඉහතින් ද්ක්වා ඇති
විද්ුත් ලිපිනෙන්ට එවිෙ යුතුෙ. එයේ එවීයම් දී එහි මාතෘකාව යලස ඔබයේ ලිොඳදිංචි අංකෙ සහන්
කළයුතුෙ.
ඔබ විශ්වවිද්යාලෙට ඳැමිණීයම් දී හා රැදීසිටීයම් දී අනුගමනෙ කළයුතු යඳොදු උඳයද්ේ මාලාවක් යම් සමග
අමුණා ඇති අතර එෙට අනුගත වීම අනිවා්ෙ යේ. තවද් විශ්වවිද්යාල ආඳනශාලා මගින්ආහාර ලබා
ගන්යන් නම් ඔබට ඳමණක් යවන් ව පිගානක්, යකෝප්ඳෙක් හා වතුර යබෝතලෙක්යගන ඒම නි්යේශ
කරන අතරම යකොවිඩ්-19 වවරසයෙන් ආරක්ෂා වීම උයද්සා නිසි සනීඳාරක්ෂක පිළියවත් සැමවිටකම
අනුගමනෙ කරනයලසද් තවදුරටත් ද්ැනුම් යද්මි.
විශ්වවිද්යාල යන්වාසික ඳහසුකම් හිමිවන්යන් යන්වාසිකාගාර ඳහසුකම් හිමිව තිබූ සිසුසිසුවිෙන්ට
ඳමණි. එයමන්ම තමන් හැර යවනත් කිසියවක් යන්වාසිකාගාර තුලට යගන ඒම සම්පූ්ණයෙන්ම
තහනම් යේ.
යමම ආරක්ෂිත උඳයද්ේ ඔබ යවත නිකුත් කරන්යන් ඔබ ඇතුළු සිෙලු ප්රජාවයේ ආරක්ෂාව තහවුරු
කිරීම සහා වන බවද් සහන් කරමි.
යජයෂ්ඨ සහකාර යේඛකාධිකාරී / අධයෙන හා ශිෂය යේවා
ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලෙ
යේඛකාධිකාරී යවනුවට
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