බටහිර ඕස්ට්රේලියාව රේ පර්ත් නඟරරේ රිද්ම පදනම විසින් පිහිටුවන ලද රිද්ම ශිෂ්ය්ව
අරමුදළ ශ්රී ලංක රේ පදංචි ශිෂ්ය ශිෂ්ය වන් රවනුරවන් විවෘත රවයි. එහි ප්රධ න අරමුණ,
සහජ කුසළත හිමි එරහ් ආර්තික/ස ම ජික දුෂ්කරත වවන් රේතුරවන් වැඩිදුර
අධය පනවට සම්භ ධක පැමිණ ඇති රජරේ ප සල් අවදුම්කරුවන් රවත වම් මුලය
සහන සැපයීමයි. රම් සඳහ පහ වසර ශිෂ්ය්වව රහෝ අ.රප .ස. ස ම නය රපළ රහෝ
සම් ශිෂ්ය ශිෂ්ය වන්ට අවදුම් කල හැක.
අවශ්ය සුදුසුකම් හ වැඩිදුර විස්ට්තර සඳහ කරුණ කර www.ridma.org.au රවබ් අඩවිවට
පිවිරසන්න.
දුරකථන අංක +61438449070 ඇමතීරමන්ද අද ළ රත රතුරු ලබ ගත හැක.
අරේක්ෂ්කයින්ට උපරදස්ට්
1. අවදුම්පත සම්ුර්තණ කිරීමට රපර කරුන කර එව රහ ඳින් කිවව අවරබෝධ
කරගන්න. අතින් සම්ුර්තණ කරන අවදුම්ප් සඳහ කළු ක බන් පෑනක්
රව ද ගන්න.
2.

අවදුම්පරතහි අද ළවන අරේක්ිත රත රතුරු සතය සහ සම්ුර්තණ වීම
අවදුම්කරුරේ රවෝගයත වව නිර්තණව කිරීම සඳහ අතය වශ්ය වන බැවින්
කරුණ කර ඒව නිවැරදව ඉදරිප් කරන්න.

3. අවදුම්පරතහි දක්ව ඇති වරථෝක්ත රත රතුරු සන ථ කරගැනීරම් අයිතිව රිද්ම
පදනම සතුරවන අතර ඒ සඳහ තුන්වන ප ර්ත්වවන් රලස අවදුම්කරුරේ
ප්ර රද්යව මුල ශ්ර/ආවතන විමසීම සිදුවිව හැක. අවදුම්පරතහි දක්ව ඇති වම්
කරුණු අසතය බව සන ථවීනම් අවදුම්පත ප්රතිරෂේප වීමට හැකි බැවින්
අවදුම්කරු රේ සැබෑ රත රතුරු ඉදරිප් කරන්න.
4. අසම්ුර්තණ අවදුම් ප් සලක බලනු රන ලැරබ්.
5. පහත දැක්රවන රල්ඛණ වල සහතික කල පිටපත් අවදුම්පත්රව සමඟ ඉදරිප්
කරන්න.
5.1. අවදුම්කරුරේ , අවදුම්කරුරේ මවරේ සහ අවදුම්කරුරේ පිව රේ උේපැන්න
සහතික පිටප්.
5.2. අවදුම්කරු පහ වසර ශිෂ්ය්වරේ ඉහළ ස ම ර්තථවක් ලද්රදකු නම් ප්රිපල
රල්ඛනරේ සහතික කල පිටපතක්
රහෝ
අවදුම්කරු අ.රප .ස. ස ම නය රපළ විභ ගරේ ඉහළ ස ම ර්තථ ල භිරවකු නම්
එම ප්රිපල රල්ඛනරේ සහතික කල පිටපතක්
5.3. අවදුම්කරුලබ ඇති අතිරර්තක විෂ්ව නුබද්ධ ක්රිව ක රකම් (ක්රීඩ , කළ
නිර්තම ණ, ස්ට්රේච්ඡ කටයුතු, බ ලදක්ෂ් රහෝ රවන්)

(සන ථ කිරීම සඳහ පිළිගතහැකි ලියාපිරල්ඛණ ස ක්ෂ්ය රලස කරුණ කර
ඉදරිප්කරන්න)
6. අවදුම්ප් තැපැල් මඟින් රහෝ විදු් ලියාපිණවට රව මුකළ හැක.
තැපැල් ලියාපිණව:

Hon. Secretary
RIDMA Foundation Inc.
PO Box 159
Riverton WA 6148
Australia

විදු් ලියාපිණව (Email):
info@ridma.org.au

