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2020 ජුනි 30 

ඉදිරිපත් කිරීමේ මාරමගෝපමේශ 

1. සියලුම කි .pdf ම ෝ .docx ආකෘතිමයන්ව කරුණු 12 කින්ව ටයිේස් 
නිව් මරෝමන්ව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

2. කරුණාකර ප ත කරුණු ඔමේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඇතුළත් 
කරන්වන: 

 ඔමේ සේූරණ නම 

 ඔමේ උපන්ව දිනය 
 ඔබ පදිිංචි රට 

 ඔමේ උපන්ව රට 

 කතා කරන භාෂා 

 මකටි ජෛව  - bio data (මේළි 3-4) 

3. 2021 මනාවැේබර 10 සිට 13 දක්වා කාලය තුළ ෛපානමේ 
මකෝමේ (Kobe, Japan) හි පැවති ආසියා පැසිෆික් ස න  සත්කාරක 
සමුළුවට ස භාගී වීමට ඔබ කැමති නේ කරුණාකර ඉදිරිපත් කරන්වන. 
සිංචාරක  ා නවාතැන්ව ප සුකේ සපයනු ලැමේ. 

4. ඔබ ඉ ත කරුණු සකස් කළ පසු, ඔමේ කාව්යය 
programms@singlitstation.com මවත ආවරණ ලිපියක් සමඟ 
ඉදිරිපත් කරන්වන. මමම වාක්ය ඛණ්ඩයට යටත් වීමට ම ්තු ස  ඔමේ 
මපෞේගලික අත්දැකීේ (ඇත්නේ) ස න මස්වා ස  / ම ෝ මාරාන්වතික 
මරෝග . 

ඉදිරිපත් කරන්න ඇන්්තා් ාජි ගැන 

මරණයට මුහුණ දීම ස  මියයාම මබාම ෝ ිට සාකච්ඡා මකමරන 
මාතෘකාවක් මනාවන අතර එය සෑම මිනිස් ජීිතමේම අනිවාරය 
යථාරථයකි. ඔබ මරෝගිමයකු, පවුමේ සාමාජිකමයක්, මිතුමරකු ම ෝ 



මසෞඛ්ය මස්වා වෘත්තිකමයකු මව්වා, මාරාන්වතික මරෝගයකින්ව 
මපමළන අමයක් මව්වා, එම අත්දැකීේ ලබා ඇති මවනත් අයමගන්ව 
ඇසීම සැනසිේල  ා ශක්තිය ලබා මදයි. මමම වාක්ය ඛණ්ඩය සමඟ 

Sing Lit Station (SLS) and the Asia Pacific Hospice Palliative 
Care Network (APHN) අරමුණු කරන්වමන්ව ස න  සත්කාරය ස  
මරෝග නිවාරණය පිළිබඳ සිංකේපය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම 
ස  මමම මාතෘකාව වටා කේපනාකාරී කතිකාවකට ප සුකේ 
සැලසීමයි. 

ආසියා පැසිෆික් කලාපමේ මවමසන සෑම මකමනකුම මරෝග නිවාරණ 
ප්රතිකාරවල ප්රතිලාභ ලබා ඇති අතර මමම කාව්ය සන්වර යට 
ඇතුළත් කිරීම සඳ ා ඔවුන්වමේ කි ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්මතමු. 
ආසියා පැසිෆික් කලාපමේ කතා කරන ඕනෑම ප්රධාන භාෂාවකින්ව 
ඉදිරිපත් කිරීේ පිළිගනු ලැමේ. 

සුදුසු ක ාප: ඕස්්මරලියාව, බිංේලාමේශය, භූතානය, බ්ර්රරුනායි, 
කාේමබෝෛය, චීනය, ම ාිංමකාිං, ඉන්වදියාව, ඉන්වුනීසියාව, ෛපානය, 
ලාඕසය, මැමේසියාව, මමාන්වමගෝලියාව, මියන්වමාරය, මන්වපාලය, 
නවසීලන්වතය, පැසිෆික් දූපත්, පාකිස්තානය, පිලිපීනය, සිිංගේූරුව, 
මකාරියාව, ශ්රී ලිංකාව , තායිවානය, තායිලන්වතය, ටිමමෝර මලස්ම්, 
ිය්නාමය. 

පිළිගත් භාෂා: ඉිංේරීසි, ඉන්වුනීසියාව, මබිංගාලි, බුරුම, හින්වදි, ෛපන්ව, 
මකාරියානු, මැමේ, මැන්වඩරින්ව, මමාන්වමගෝලියානු, මන්වපාල, සිිං ල, 
තාගාමලාේ, තායි, ිය්නාම. 

සියලුම මකටි ලැයිස්තුගත කි ඉිංේරීසි භාෂාවට පරිවරතනය මව්. 

 අප්ේ හවුල්කරු ගැන 

ආසියාමව් ස  පැසිෆික් සාගරමේ ස න සතකරක ස  මරෝග 
නිවාරණය ප්රවරදන කිරීම සඳ ා The Asia Pacific Hospice Palliative Care 

Network (APHN) කැපවී සිටී. ඔවුන්වමේ පරමාරථය වන්වමන්ව ජීිතයට 
තරෛනයක් වන මරෝගවලින්ව මිදීම සඳ ා කැපවී සිටින සිංිධාන ස  
පුේගලයින්ව බල ගැන්වවීම ස  ස ාය දීමයි. 

https://aphn.org/
https://aphn.org/


ෛාලය අධ්යාපනය ස  කුසලතා සිංවරධනය ප්රවරදන කරයි, 
දැනුවත්භාවය ස  සන්වනිමව්දනය වැඩි දියුණු කරයි, ස  පරමේෂණ 
ස  ස මයෝගීතාව 

 


