“සහශකෙයේ
කෙයේ ඇදුෙරෞ”
ඇදුෙරෞ”
“
  ෙප ලය උ මහෙ
අෙප මා ය තාම ඉෙකෙ
ඉෙකෙ”

රජ කාෙ
ෙ පට ඉගැෙ ද ආරභ
ආරභ  ලංකාෙ, හ සහ ඇම ආ
 යලම වය තරණය ම දවා 
 හට මග ෙපෙ කායෙ හා
සහකෙ අවශතා
තා වලට ගැළෙපන දව මාණෙ
මාණෙ, වරයා දැ හා නව
තාෂණෙය සනධ ය ය
ය.
එ ව
ව සමග  ලය අද ඒ ව අබවා තාෂණ දැ 
ෙව ෙව. වතමානයට ද ගැළෙපන ෙලස
ඉගෑ ඉගැෙ
කායෙ
වරයා ක ලෑෙල ඔබට ෙගා ට රය ෙදසටද ෙයා ය ය.
ය ෙ
කායෙ Intel® Teach  පාඨමාලාව වරයාට මහා ෙතතැන ය.
ය
අප සබරගව පළාෙ ඇය අධා
අධාපන කලාපෙ
ඇය නගරය මධයෙ
ශාල  භාගයක ටා ඇ ර
ර/ඇය ජනාප ලෙ ව ෙව,
අප පාසල සබරග පළාෙ වැම  
මාණය ඉෙගම ලබන, ජාතතර
ජාත
තලෙ
ඩකය
ඩකය  කල ඝ ඉහාසය ඇ ම 
ලය.
ෙමම

Intel® Teach

විදුහල්පති - ලයනල් විෙජසිංහ මයා

ව සඳහා අප පාසෙල 
ධාන
ධාන ව ෙලස සහභා
 අප ෙදෙදනා පාසෙ අෙන
ව හටද ව
ලබා මට අවශ කට 2009.07. 24 න ආරභ කරන
ල.ම
ම ෙ
වැඩසටහන සඳ
සඳහා
හා
වෙ අවධානය
අවධා
නා ගැමට
පගණක ගාරෙ
රෙ දැ වෙ “ඔබ
සහ
සහකෙ ඇෙරද?” ෙලස EQ එක දශනය
දශනය කරන ල.
ල
ෙමය  ව පැණ කරන ලද ම ව සහ
දැව  ව ප අප හල ම ව 40
ෙදෙන ව සඳහා සහභා
කරවා ගැමට හැ ය.
ය
ෙමම වැඩසටහන ආරභෙ ටම ඔ උනෙව හා
කැප ෙම

සහභා ය
ය.

න ෙමම  වැඩසටහන යත කාල
කාලරාවට අව ම ම, අප ණ 
ධාන අෙයගය. එයට ෙව ෙ ාථක අංශෙ හා ක අංශෙ
භව  ෙමයට
යට සහභා ම සාය
සාය. ෙමම වැඩසටහන පාස ෙදවැ වාර
භාගය පැවැ නවල භාගෙය ප පැවැ සා ාථක අංශෙ  භව
සමග මාද
මාද  ආරභ මට  ය
ය. එසා ස අතෙ ද ෙමම වැඩසටහන
පවවා පැය 54  අවස මට  ය.

වරයාෙ කාෙ වතමා
වතමාන
න
වරයා ණ ෙදන අෙයගය වෙ වා
නව මෙද
මෙද හා නන තාෂණය භාතයට වඩා ෙයා  ම හා ඒවාට ඇම
දැම. වරයා ෙ අෙයග ජයගත  ෙ
ෙ. Intel® Teach
වැඩසටහනට
ෙයා ම සා  ෙ අධා
අධාපන අවශතා වලට වඩා ගැළෙපන නන
වරෙය බවට ප මට අප 
ලෙ වට හැ ය.
අප
සමග
කට
ෙ
ව
ෙවනට
වඩා
උනෙව පගණක ගාරයට
පැම   අතර පගණකය
ඇ නව  අධයනයට ද බ
මාධ
භාතෙය
වාපෘ
මාණයටද
ෙයා
ය.
වතමානය වන ටද ව
 සමග බලව පගණක
ගාරය භාතයට ෙයා ඇත.
ඩී. ජී.
ජී. ඒ. ඩබ්.
ඩබ්. ආර්.
ආර්. සී.
සී. බණ්ඩාර මිය
Teach ඩී.
අමතරව
Intel®
 වැඩසටහනට
ධාන
ධාන
ව ෙලස සහභා ෙම ප ව 40
ෙදෙන සාථක ෙලස  කරවා මා ම සා අප ෙදෙදනා සබරග පළාෙ
ෙහාඳම “Master Teacher” ව 10 ෙදනා අත ෙදෙදෙන ෙලස 2011  මස
සමාන ලබන ල.
ඒ. ෙ
ෙ. . ෙරමා රංග ය සබරග පළාෙ
ප
ෙතවන
ථානය ද . . ඒ. ඩ. ආ
ආ. . බඩාර ය සබරග පළාෙ වන ථානය ද
ලබාගනා ල.
ඒ.ෙක්.
ෙක්.ඩී.
ඩී.ශිෙරෝමා වීරතුංග මිය

ට

. . ඒ. ඩ. ආ. . බඩාර ය සහ ඒ.ෙ..ෙරමා
ෙරමා රංග ය
ර/ඇය
ඇය ජනාප 
ලය,
සබරග පළාත.

