2020 වසර සදහා අ.ප ා.ස (උසස් ප ළ) න්තියට ඇතුලත් වීම සදහා අයදුම් ත්රය
(විදයාලීය අයදුම්කරුවන්ත සදහා)
ානදුර ශ්රී සුමංගල පිරිමි විදයාලය
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ශිෂ්යයාපේ සම්ූර්K නම

මුලකුරු සමග නම
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ස්ීර ලිපිණය
දුරකථන අංක
ඊ පම්ල් ලිපිනය
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උ න්ත දිනය
2020 ජනවාරි 31 වන දිනට වයස
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අවුරුදු:

මාස :

ජාික හැදුනුම් ත් අංකය
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පමම විදයාලයට ඇතුලත් වූ දිනය

06

මව /පියා /භාරකරුපේ
නම
රැකියාව
රාජකාරි ලිපිනය
දුරකථන අංක

ඇතුලත් වීපම් අංකය

දින:
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අ.ප ා.ස (සා ප ළ ) විභාග ප්රථි ල
විභාග අංකය ………………
ප නී සිටි වාරය ……………..
ප නී සිටි මාධ්යය ……………..

විෂ්ය
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ආගම
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සිංහල
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ඉංග්රීසි
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විදයාව
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ගණිතය
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ඉිහාසය
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1 වන කාණ්ඩ විෂ්ය
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2 වන කාණ්ඩ විෂ්ය
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3 වන කාණ්ඩය විෂ්ය

පර්ණිය

අ.ප ා.ස (සා.ප ළ ) ඉපගනුම ලැබූ න්තිය 11 A

11B

11C

11D
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11F

විෂ්යමාලා (ජයග්රහණ)
ජාතයන්තතර මට්ටම
ජාික මට්ටම
ළාත් මට්ටම
කලා

මට්ටම

විෂ්ය බාහිර ක්රියාකාරකම්
විෂ්යමාලා ක්රියාකාරකම්වල ජයග්රහණ (ක්රිඩා / තරඟ / බාලදක්ෂ් /
බලකාය…. ආදිය).\

10

ාසල් ශිෂ්යභට

i) ඇතුළත්වීමට බලාප ාපරාත්තු වන විෂ්ය ධ්ාරාව ( කලා /වාණිජ /ජීව විදයා / පභෞික විදයා)
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ii) අ.ප ා.ස (උ.ප ළ) ඉපගනීමට බලාප ාපරාත්තු වන විෂ්යන්ත
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4
ඉහත සදහන්ත කරුණු සතය බවට සහික කරමි
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ශිෂ්යාපේ අත්සන

මව/පියා/භාරකරුපේ අත්සන

සැ .යු


කිසියම් විෂ්යයක් ශිෂ්යපයකුට පිරිනමනු ලබන්තපන්ත එය හැදෑරීමට ප්රමාණවත් සිසුන්ත
සංඛ්යාවක් (සිසුන්ත 10-15) සිටී නම් මණි. එවැනි අවස්ථාවන්තහිදී, එකම විෂ්ය
ධ්ාරාපවන්ත ඉදිරි ත් කරන විකල් විෂ්යයක් පතෝරා ගැනීමට ශිෂ්යයාට උ පදස් පදනු
ලැපේ.



බඳවා ගැනීපමන්ත සුව, ශිෂ්යයාට තම විෂ්ය ධ්ාරාව පවනස් කිරීමට අවසර දී ඇත්පත්
ඔහුපේ ළමු වසර තුළ සාධ්ාරණ පහ්තුවක් මත මණක් වන අතර ඉන්ත සුව ඔහුට
එපස් කිරීමට අවසර නැත



බඳවා ගැනීපමන්ත සුව, අ.ප ා.ස උසස් ප ළ විභාගය ප නී සිටීමට සුදුසුකම් ලැබීම
සඳහා ශිෂ්යයාපේ ැමිණීම 80% ක් වත්වා ගත යුතුය.



විප ්ෂිත විෂ්ය ධ්ාරාවකට ඇතුළත් වීමට නම්, ශිෂ්යයා එම විෂ්ය ප්රවාහපේ මූලික
අව යතා සපුරාලිය යුතුය.



සම්ූර්K කරන ලද අයදුම් ත 2020.06.20 දිනට ප ර ලැබීමට සලස්වන්තන ( ාසල

ඉදිරිපිට තබා ඇි

ලිපි දමන ප ට්ටියටද

විදුහල් ි
ශ්රී සුමංගල පිරිමි විදයාලය , ානදුර

දැමිය හැක) .

