
“ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානය” අධ්යාපන උපදේශන කවුළුව 

－ පැන සහ විසඳුම් － 

 

【පාසලට  ළමුන් ඇතුළත් කිරීම පිළිබදව】 

Ｑ １  හ්දයෝද ා ප්රාන්තය තුළ ඇති ප්රාථමික ජාතික පාසලකට  (මධ්ය 

පාසලකට ) ඇතුළත් වීමට දහෝ මාරු වීමට අවශ්ය නම් කුමක් කළ යුතු ද? 

Ａ  ඔබ පදිංංචි න රදේ ඇති නා රික අධ්යාපන අධ්යක්ෂ මණ්ඩලදේ  

පාසල්වලට සිසුන් බඳවා  ැනීදම් අංශදයන් විමසා අවශ්ය ක්රියා පටිපාටිය 

සම්ූර්ණ කරන්න. 

 

Ｑ２ හ්දයෝද ා ප්රාන්තදේ ඇති උසස් ජාතික පාසලකට  ඇතුළත් වීමට අවශ්ය 

නම් කුමක් කළ යුතුද? 

Ａ සෑම වසරකම  මාර්තු මස පවත්වනු ලබන  පාසල් ප්රදේශ විභා ය සඳහා 

දපනී සිටිය යුතු ය.එදමන්ම ඇතැම් උසස් ජාතික පාසල් විසින් දපබරවාරි මස 

දී විදේස් සිසුන් සඳහා විදේෂ දත්රීම් පරීක්ෂණයක් (ප්රදේශ  විභා යක්) ද 

ඇතුළුව සිසුන් නිර්දේශ කිරීදම් පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැදේ. උසස් ජාතික 

පාසල් ප්රදේශ විභා  පිළිබඳ දතාරතුරු හ්දයෝද ා ප්රාන්ත අධ්යාපන  

අධ්යක්ෂ මණ්ඩල දවේ අඩවිදේ පළ දකදර්. 

 

Ｑ３ හ්දයෝද ා ප්රාන්තදේ උසස් ජාතික පාසලකට  මාරු වීමට අවශ්ය නම් කුමක් 

කළ යුතුද? 

Ａ ඔබ පදිංංචි ප්රදේශදේ පාසල් කළාපයට අයත්  මාරු වීමට අදේක්ෂා කරන  

එක් උසස් පාසලක් දතෝරාද න එම උසස් පාසදලන් දතාරතුරු විමසන්න. 

මාරු වීමට අදේක්ෂා කරන  උසස් පාසදල් විදුහල්පති විසින් ඔබදේ මාරුව 

අනුමත කරනු ලැබුවදහාත් පාසල මාරුකිරීම සඳහා වන විභා යකට  

දපනීසිටිය යුතු ය. දකදස් නමුත් එක් එක් උසස් පාසල අනුව පාසල මාරුකිරීදම් 

විභා ය පැවැත්දවන දිනයන්, අදාල විෂයන් සහ විභා  අන්තර් තය වැනි 

දතාරතුරු දවනස් වන බැවින් ඒ පිළිබඳ ඔබ මාරු වීමට බලාදපාදරාත්තු වන  

පාසදලන් විමසා තහවුරු කර න්න. 

 



Ｑ４ ප්රාන්ීය අෂිය ජාත්යන්තර මධ්යවිද්යාලයට  දහෝ ප්රාන්ීය ජාත්යන්තර 

උසස් පාසලට   ඇතුළත් වීමට දහෝ මාරු වීමට නම් කළ යුත්දත් කුමක්ද? 

Ａ  ප්රාන්ීය අෂිය ජාත්යන්තර මධ්ය විද්යාලදේ ප්රදේශ විභා ය සෑම 

වසරකම  දපබරවාරි මස දී පැවැත්දවන අතර තනි තනිව පැවැත්දවන සම්මුඛ 

පරීක්ෂණයක් සහ ලිඛිත පරීක්ෂණයක් ඇත. අයදුම් කිරීම සඳහා දකාන්දේසි 

ඇති බැවින් ප්රාන්ීය අෂිය ජාත්යන්තර මධ්ය විද්යාලදේ දවේ අඩවිය පරීක්ෂා 

කරන්න. 

ප්රාන්ීය ජාත්යන්තර උසස්පාසලට  ඇතුළත් වීමට නම් සෑම වසරකම  

දපබරවාරි මස පැවැත්දවන සිසුන් නිර්දේශ කිරීදම් පරීක්ෂණයට දපනී සිටිය 

යුතු දේ. වැඩි විස්තර සඳහා ප්රාන්ීය ජාත්යන්තර උසස් පාසදල් දවේ අඩවිය 

බලන්න. 

      පාසල මාරු කිරීම පිළිබඳව ඒ ඒ පාසල්වලින් අසාදැන න්න. 

 

Ｑ ５  ප්රාන්තයට අයත් උසස් පාසල්වලවිදදස් සිසුන් සඳහා විදේෂ දත්රීම් 

පරීක්ෂණයක් (ප්රදේශ  විභා යක්) පැවැත්දේ ද? 

Ａ ඔේ, දරයිව දදවන වසදර්(2020) පැවති ප්රදේශ විභා දේදී  

ප්රාන්තයට අයත්  දකෝදබ  දකෝදහාකු උසස් පාසල, ප්රාන්තයට අයත් අෂිය 

උසස් පාසල, ප්රාන්තයට අයත් ඉතමි කිත උසස් පාසල, ප්රාන්තයට අයත් 

කදකා ව මිනමි උසස් පාසල හා ප්රාන්තයට  අයත්  දකෝජි උසස් පාසල යන  

පාසල් පහ මගින් එක් පාසලකට  සිසුන් තිදදනා බැගින් ඇතුළත් කිරීදම් පදනම  

මත විදේෂ දත්රීම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී. 

ප්රදේශ විභා දේ දතාරතුරු හ්දයෝද ා 

ප්රාන්ත අධ්යාපන  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට   අයත් දවේ අඩවිදයහි පළ  

දකදර්. 

 

Ｑ６ මේ රදේ අනිවාර්ය අධ්යාපන කාලය ජපානයට වඩා දකටි වන බැවින් උසස් 

පාසලකට  ඇතුළත් විය හැකිද?  

Ａ විදේශ රටකදී වසර නවයක  පාසල් අධ්යාපනය සම්ූර්ණ කර ඇති සිසුන් 

විභා යකට දපනී සිටිය යුතු ය. අධ්යාපන කාලය දකටි නම්  කණිෂ්ඨ පාසල් 

අධ්යාපනය  අවසන් කළ බව සහතික කිරීදම් නීතිරීතිවලට  අනුව කණිෂ්ඨ 

පාසල් අධ්යාපනය  අවසන් කළ අදයකුට සමාන දහෝඊට වැඩි අධ්යයන  

හැකියාවක් ඇති බවට සහතික කිරීම මගින් ඔබට  විභා ය සඳහා ඉදිරිපත් විය 

හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා හ්දයෝද ා ප්රාන්ත අධ්යාපන අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 



කාර්යාලදේ උසස් පාසල් අධ්යාපන අංශය  අමතන්න. (දුරකථන  අංකය  078-

362-9444) 

 

【“ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන සහයක ” පිළිබදව】 

Ｑ７  හ්දයෝද ා ප්රාන්තදේ මට මදේ පාසල්වලදී මේ බසින් සහය ලබා  ත 

හැකිද? 

Ａ  හ්දයෝද ා  ප්රාන්තය මගින් ජපානයට  පැමිණී මුල් කාලය තුළ මේ 

භාෂාදවන් පාසල් ජීවිතයට සහය වීම සඳහා ඔබදේ මේ භාෂාව කතා කළ 

හැකි "ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන සහයකවරදයකු " දයාමු දකදර්. එදස් 

සහයකවරදයකු ලබාදිම  සඳහා සම්මත නිර්ණායකයන් තිදේ. වැඩි විස්තර 

සඳහා ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවනමධ්යස්ථානදේ දවේ අඩවිදයහි ළමා 

බහු සංස්කෘතික සහජීවන සහයකට අදාල දකාටස බලන්න. 

ඒ සඳහා අයදුම්පකරනු ලබන්දන් ඔබ ඉද නුම ලබන  පාසල විසිනි. 

 

Ｑ ８  “ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන සහයක ” ද න් කවරාකාරදේ 

සහදයෝ යක් ලැදේ ද? 

Ａ ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන සහයකවරැන් විසින් ළමුන්දේ මේ භාෂාව 

භාවිත කරමින් පාසල් ජීවිතයට අනු ත වීමට අවශ්ය සහය,ඉද නීදම්දි 

අවශ්ය සහය සහ මානසික ස්ථාවරත්වය පවත්වාද න යාමට අවශ්ය සහය  

ලබා දේ. 

 

Ｑ９ “ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන සහයක ” විමට නම් කළ යුත්දත් කුමක්ද?  

Ａ අලුතින් සහයකවරැ බඳවා  ැනීමට අවශ්යවු විට සහයකවරැන් සඳහා නව  

පරීක්ෂණයක් පැවැත්දේ. නව පරීක්ෂණයක් පැවැත්දවන විට එය ළමා බහු 

සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානදේ දවේ ඩවිය මගින් දැනුම් දදනු ලැදේ. 

 

Ｑ10 “ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන ස්දේච්ඡා දස්වයකදයකු” වීමට කළ යුත්දත් 

කුමක්ද? 

Ａ  ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානය මගින් ඕනෑම 

අවස්තාවක ඔබදේ අයදුම්පත් භාර  නු ලැදේ. 

ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවනමධ්යස්ථානදේ දවේ අඩවිදේ ස්දේච්ඡා 

දස්වක බැංංකුවට අදාල දකාටදසහි පළ කර ඇති ලියාපදිංංචි අයදුම්පත  



බා ත කර එය පුරවා ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානයට  

එවන්න. 

 

【ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානය පිළිබදව  】  

Ｑ 11   ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානදයන් ලබා  ත හැකි 

උපදේශනයන් දමානවද? 

Ａ ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානය විදේශීය ළමුන්දේ 

පාසල් ප්රදේශයට හා වැඩිදුර අධ්යපනයට ජපන් භාෂා අත්වැලක් සහ 

අධ්යන කටයුතු යනාදිය පිළිබඳ ශාස්ත්රිය උපදදස් සපයයි.පළමුව 

අපද න් විමසා බලන්න. 

 

Ｑ12  ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානය මගින් උපදදස් ලබාදදන 

ක්රම දමානවාද? 

Ａ කාර්යාලයට  පැමිණ විමසීමට අමතරව  දුරකථන  අංක (0797-35-4537), 

ෆැක්ස් අංක (0797-35-4538) ,විද්යුත් තැපෑල( mc-center@hyogo-c.ed.jp ) 

සහ අන්තර්ජාලය ඔස්දස් දවේ සම්මන්ත්රණ  උපදයෝගී කර  නිමින් ද 

උපදදස් ලබා ත හැක.ඔබ කාර්යාලයට  පැමිණ දහෝ අන්තර්ජාලය ඔස්දස් 

උපදදස් ලබා ැනීමට අදේක්ෂා කරන්දන් නම් කලින් දේලාවක් දවන් 

කරවා  න්න. 

 

Ｑ 13   ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානදයන් උපදේශනයක් ලබා 

 න්නා විට භාෂා පරිවර්තකදයකුදේ සහය ඉල්ලා සිටිය හැකිද? 

Ａ ඔේ,කල්තබා අයදුම් කිරීම මගින් ඊට හැකියාව ලැදේ. 

 

Ｑ14 ඕනෑම අදයකුට ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානදේ දල්ඛනයන් 

(Materials) පරිහරණය  කළ හැකිද?  

Ａ ඔේ, සාමාන්යදයන් ඕනෑම අදයකුට පරිහරණය  කිරීමට ඉඩ කඩ සලසා ඇත. 

වැඩි විස්තර සඳහා ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානය අමතන්න. 

 

Ｑ 15   ළමා බහු සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානය දසනසුරාදා සහ ඉරිදා 

දිනවල විවෘතව පවීද? 

Ａ දසනසුරාදා, ඉරිදා සහ රජදේ නිවාඩු දිනවල  වසා ඇත.  

mailto:mc-center@hyogo-c.ed.jp


සතිදේ දිනවල දපරවරු 9.00 සිට පස්වරැ 5.00 දක්වා විවෘතව පවී. 

 

【දවනත් කරුණු】 

Ｑ16 ජපත් භාෂා දැනුම දනාමැති බැවින් පාඩම් වැඩ  ්රහණය  කර ත  හැකි 

දැයි සැකයක් ඇත. 

Ａ හ්දයෝද ා ප්රාන්තය මගිත් ජපානයට පැමිණ වසරක්  තවත  තුරැ ළමා බහු 

සංස්කෘතික සහජීවන සහයකවරදයකු දයාදවා ඉද නීම් කටයුතු සහ පාසල් 

ජීවිතයට අනු තවීම සඳහා මේ බසින් සහය ලබා දේ. (අයදුම් කරනු ලබන්දන් 

පාසල මගිනි.) ජපානදේ පාසලක  ඉද නීමට නම් ජපන් භාෂා හැකියාව 

අනිවාර්ය බැවින් ටිදකන් ටික දහෝ ජපන් භාෂාව ඉද න  නිමු. ළමා බහු 

සංස්කෘතික සහජීවන මධ්යස්ථානදේ ජපන් භාෂාව ඉද නීම සඳහා අවශ්ය 

ඉ ැන්වීදම්  ආධාරක හා දපාත්පත් ඇති අතර  ඔබට  ඒවා පරිශීලනය කළ 

හැකිය. ඊට අමතරව ( ජාතික සංස්ථා) හ්දයෝද ා ප්රාන්ත ජාත්යන්තර  

සහදයෝගිතා සං මදේ දවේ අඩවිදයහි එක් එක් ප්රදේශවල පවත්වාද න 

යන ජපන් භාෂා පන්ති පිළිබඳ හඳුන්වා දී තිදේ.ඒ ඒ ප්රදේශ දේ පැවැත්දවන 

ජපන් භාෂා පන්ති වලින්ද ඔබට  ජපන් භාෂාව ඉද න  ත හැකිය. ඔබට  

කිසියම්  ැටළුවක් ඇත්නම් තනිව විඳදරා දනාද න ඔදේ පන්ති භාර 

ගුරුවරයා දහෝ විෂය භාර ගුරුවරයා සම  සාකච්ඡා කරන්න. 

 

Ｑ17 ජපන් භාෂාව ඉද න  ත හැක්දක් දකාතැනින්ද? 

Ａ ( ජාතික සංස්ථා) හ්දයෝද ා  ප්රාන්ත ජාත්යන්තර සහදයෝගිතා සං මදේ 

දවේ අඩවිදයහි එක් එක් ප්රදේශවල පවත්වාද න යන ජපන් භාෂා පන්ති 

පිළිබඳ හඳුන්වා දී තිදේ. 


