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එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය උතුරර් අධ්යාපන සර්ර්ධ්නය සා ා දායක ර්
රපබර්ාරි 29, 2016: ශ්රී ලාරක ක ජනතා්රස සජාය ය සර්ර්ධ්නය සා ා එක්සත් ජනපදරන රනරතරතර කවපම ජ ත රු
කරමිතර, ඇජරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලරන රජයෂ්ඨන රනලධ්ාන්තර රජජ සතිරන න් පාස ප ප කමක ස ස
අධ්යාපන අ්සවා්තර උතු පතාතල ලබා රදන ල. ව ්වබ බලන තානාපති ඇතරබම ජ්තර ජ තාරස රධ්ානත්්රයතර පව්ති
උත්ස්යක. , තානාපති කාර්යාල රනරයෝජිත තර න් පරති කාජර සහිත ර ොබනවගිලි වි්ෘත කල අතර, රපොත් රබදා . ,
යාපනරන ඇති ඇරජරිකානු පියරසේ රනොමිලරන ප්ත්්න අධ්යාපන ්වබසල තර ද න්තර්ා රදන ල. ව

"උතුරර් ජනතා් ඉතා කටුක ආපදා්තරල මුහුණ .  ඇති නමුත් ඉජ ත් නජයශීලලිත්්යක් ඇති ජනතා්ක ,"යව ්වබ බලන
තානාපති ඇතරබම ජ්තර පව්සීයව ත ණ තරරස අධ්යාපනය උරදසා ආරයෝජනය ක න්ජ . තිතිජත් ස රසාගා යජත්
අනා තයක් ත රු ක න්ජල අතය්්ය ්න බ් එක්සත් ජනපදය වි්්ාස කරන බ්ද එතුජා පව්සීයව

පිය ප මිලියන 98ක් වියදමිතර ක ලිරනොච්චි ස මුලතිව් රරශ්්ල ඇති පාස ප තුනක ඉි  කර ඇති න් පරති කාජර ස ුර
විරව්කා ාර, ජ්තර ජ තා ඇතුළු තානාපති කාර්යාල රනලධ්ාන්තර විසිතර වි්ෘත කරන ල. ව රජජ පාස ප තුල ඇති න් ප කමක ස
අතරල විදුලි බල පශධ්ති ස ්වසි ජලය රැස ක න්ර ස පශධ්ති ද ඇතුතත් රව්ව ර ස අනු් එක්සත් ජනපදය විසිතර ලබා දුතර
පිය ප මිලියන 910 අධික මුලයාධ්ාර තුලිතර උතු පතාරත් පාස ප තක් ස ද්දය ප කමක ස සහිත ර ොබනවගිලි න්යක්
නම කරණය කර ර ෝ අලුතිතර ඉි  කර ඇතව

උතු පතාත් අධ්යාපන, සරසකෘතික, රීබා ස රයා්න කලතුතු පිලිබා ර පක ස ආර්ව රම තරරතර පව්කමරන එක්සත් ජනපදය
සජ ්ක්තිජත් රුලක් ප්තින බ්ත්, රරශ්රන ජනතා්ල ප කමක ස ්විදි තුු  ක න්ජ සා ා ඉි රිරන.  ද එක්සත් ජනපදය
සජඟ කලතුතු ක න්ජල බලාරපොරරොත්තු ්න බ්ත් පව්සීයව

ර ස අතර යාපනරන. , නම කරණය කරන ලද ඇරජරිකානු පියස වි්ෘත කත ජ්තර ජ තා එහි රනොමිලරන පව්වත්ර්න විවිධ්
අධ්යාපන ්වබසල තර ස ්යපෘතිතර පිිබබා් ප දා දුතරරතරය ව ත ණ රකොලස ස සිවි ප සජාජ ්රියාකාන්තර සා ා ්වබමුළු
ස පරති පව්වත්ම ජල ස ඉර නුජල, ස රයෝගීතා්ය සා ා ස න් රනපවතු ස සා ා යාපනරන ඇති ඇරජරිකානු පියස
ජඟිතර රපොදු අ්කා්යක් සකසනු ලවරේව

කුබා දුපත් ජනකායතරරස ඉරග්රීසි දවනුජ ලබා. ර ස සත්කාර්ය ි තුු  ක න්ර ස අරමුන්තර, ජ්තර ජ තා යාපනරන සරරාරය
අ්සානරන. , රබ පෆට් දුපරත් රජා ුසසතකාලය ර්ත රපොත් රධ්ානය කරතේයව රශ්පාලන විදයා් දාරන සිකමතර 200ක්
පජණ විසිතර තානාපති කාර්යාල රනරයෝජිත තර ර්ත රයොමු කරන ලද ර්ණ්ලල පිිබතු ලබා දුතර අතර, එක්සත් ජනපදරන
ඉි රිරන.  පව්වත්ම ජල රනයමිත ජනාධිපති්රණය ස සබතරධ්් ද අද ස හු්ජා කර තරනා ල. ව
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