2.14 අධ්යාපන ආධාධ්ා
2.14.1

සුදුසුකම්
පියා ර ෝගී තත්වයකින් රෙලීම ර ෝ පියා ර ොමැති වීම.
ොසල් ය

දරුවන් සිටීම.

2.14.2
ඉල්ලූම්පන ත්ධඉදිරිපන ත්ධකිරීමම්ධක්රියාවාියයාව
(ඉල්ලූම්ෙත් ලබා ගත ැකි ස්ථා , ඉදිරිෙත් කළ යුතු ස්ථා ය, කවුන්ට ය ා රේලාවන්)
2.14.2.1

ඉල්ලූම්ෙත් ලබා ගත ැකි ස්ථා

සමාජ රසේවා අංශරයන් ලබාගත යුතුය
2.14.2.2

:- රකොළඹ ප්රාරීය ය රල්කම් කායායාලර

ඉල්ලූම්ෙත් ලබා ගැනීමට රගවිය යුතු ගාස්තු. :- අදාළ

ැත

2.14.2.3
ඉදිරිෙත් කළ යුතු රේලාවන් :- අග රුවාදා ා බ්ර ස්ෙතින්දා දි යන්ිදදි සමාජ රසේවා
නිළධාරී රවත බා දිය යුතුය.
2.14.2.4

රසේවාව ලබා ගැනීමට රගවිය යුතු ගාස්තු :- අදාළ

ැත

2.14.2.5
රසේවාව ලබා දීමට ගත ව කාලය ( සාමා ය රසේවා ා ප්රමුඛ රසේවා) :- අනුමත
අයදුම්ෙත් සතියක් ඇතුලත සමාජ රසේවා රදොයාතරම්න්තුව රවත ඉදිරිෙත් කල විට ඔවුන් ප්රතිොද වවීමට
ගත ව කාලය.
2.14.2.6

අවශය ස ාථ ක

ලියකියවිලි :-

01. ග්රාම නිළධාරී විසින් ස තික ක

ලද අයදුම්ෙරය

02. මේපියන්රේ විවා ස තිකය
03. දරුවන්රේ උප්ෙැන්

ස තික

04. දරුවා ොසරල් ඉරග ගන් ා බව ස ාථ රකර
05. රෙ වයාෂර ප්රගති වායාතාව

ොසරලන් ලිපියක්.

06 පියා මියරගොස් ඇත් ම් ම ණ ස තිකය
ර ෝ
නීතිරයන් රවන් වී ඇත් ම් දික්කසාද ස තිකය.
ර ෝ
පියා ැ රගොස් ඇත් ම් සාම විනිසුරුව රයකුරගන් ලබාගත් දිේරුම් ප්රකාශයක්
ර ෝ
පියා ර ෝගී තත්වයකින් ෙසු රේ

ම් රමම වයාෂර දී ලබාගත් වවදය වායාතාවක්

ර ෝ
පියා බන්ධ ාගා ගත වී ඇත් ම් ඒ පිළිබඳ ත වුරු කිරීමට වම ස්ථා රයන් ලබා ගත්
ලිපියක්

2.14.3

රසේවා භා මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තආතු
ස කා
ප්රාරීය ය
රල්කම්

ආම

අංශයාව

රේ.පී.ඒ.වල්.වී සිං

දු කථආයාව

ෆැක්ස්

ඉ-මම්ල්

සමාජ රසේවා
අංශය

2.14.4
වයතිරයාක ර වත් ඉ ත අවශයතාවලින් බැ ැ ව අවස්ථා ා විරශේෂ රතො තුරු
පියා ර ෝගී තත්වයකින් රෙරල් ම් ලබා රද වවදය වායාථාරේ පියාට ැකකියාවක් කිරීමට ර ො ැකි බව තිීමම
අනිවායාය රේ.

2.14.5

ඉල්ලූම්ෙත් ආකෘතිය (ආකෘති ෙරයක් අමුඛණන් )

2.14.6

සම්පූයාණ ක

ලද ආදයාශ ඉල්ලූම්ෙත (සම්පූයාණ ක

ලද ආකෘති ෙරයක් අමුඛණන් )

