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வடக்கில் கல்வியை முன்னிறுத்தும் அமெரிக்கத் தூதரகம்

மெப்ரவரி 29, 2016: இலங்கை

மக்ைள்

அகைவரிைதும்

சமூை

நலன்புரிக்ைாை

அமமரிக்ைாவின்

மதாடர்ந்த

அர்ப்பணிப்பின் அகடயாளமாை புதிய ைல்வி வசதிைள் மற்றும் ைற்றல் சந்தரப்பங்ைகள அமமரிக்ைத் தூதரைத்தின்
சிரரஷ்ட பிரதிநிதிைள் வட மாைாணத்திற்கு விஜயம் மசய்து ைடந்த வாரம் வழங்ைிைர். பதில் தூதுவர் அன்ரூ சீ
மான் தகலகமயிலாை அமமரிக்ைத் தூதரை பிரதிநிதிைள் புதிய வகுப்பகற ைட்டடங்ைகள திறந்தைர், புத்தைங்ைகள
நன்மைாகடயாை

வழங்ைிைர்,

யாழ்ப்பாணத்தில்

உள்ள

அமமரிக்ை

கூடத்தில்

இலவச

ைல்வி

நிைழ்ச்சிைகள

அறிமுைப்படுத்திைர்.

“வடக்கு

மக்ைள்

ைடும்

துரதிருஷ்டத்கத

எதிர்ரநாக்ைிய

ரபாதிலும்,

மிகுந்த

மநைிழ்வுத்

தன்கமகய

மவளிப்படுத்திைர்" எை பதில் அமமரிக்ைத் தூதுவர் அன்ரூ சீ மான்மதரிவித்தார். “பிரைாசமாை, மசழுகம மிகுந்த
எதிர்ைாலத்கத

உருவாக்குவதற்கு

உறுதியாை நம்புைின்றது" எை
ரூ.

98

மில்லியனுக்கும்

சிறந்த

வழியாை

இகளஞர்

ைல்வியில்

முதலீ டு

மசய்வதகை

அமமரிக்ைா

அவர் ரமலும் குறிப்பிட்டார்.

(700,000

அமம.மடா)

ரமற்பட்ட உதவி

வழங்ைப்பட்ட

வகுப்பகற

ைட்டடங்ைகளயும்,

ஆசிரியர்ைளுக்ைாை கூடங்ைகளயும் ைிளிமநாச்சி மற்றும் முல்கலத்தீவில் இரண்டு பாடசாகலைளில் திரு. மான்
மற்றும்

தூதரை

மற்றும்

மின்சார

பிரதிநிதிைள்
ரவலிைள்

திறந்து

கவத்தைர்.

என்பைவும்

இதில்

பாடசாகலைளுக்ைாை
உள்ளடங்கும்.

புதிய

மமாத்தமாை

மகழநீர்
வட

ரசமித்தல்

மாைாணத்தில்

முகறைள்
அமமரிக்ைத்

தூதரைமாைது ரூ. 910 மில்லியனுக்கும் (6.5 மில்லியன் அமம.மடா) ரமற்பட்ட உதவியில் ஏழு பாடசாகலைள்
மற்றும்

ஒன்பது கவத்தியசாகல வசதிைகள நிர்மாணித்தும் அல்லது புைரகமத்தும் உள்ளது.

“அமமரிக்ைாவுடன் எமது பங்ைாளித்துவம் உறுதியாைது“ எை வடமாைாண சகபயின் ைல்வி, ைலாசார அலுவல்ைள்,
விகளயாட்டு மற்றும் இகளஞர் விவைாரங்ைளுக்ைாை மசயலாளர். ஆர். ரவந்திரன்
ீ
மதரிவித்தார். "இங்குள்ள எமது

மக்ைளுக்ைாை வசதிைகள ரமம்படுத்துவதற்ைாை மதாடர்ந்தும் நாம் இகணந்து பணியாற்ற எதிர்பார்த்துள்ரளாம்"
எை அவர் ரமலும் மதரிவித்தார்.
யாழ்ப்பாணத்தில் புதுப்பிக்ைப்பட்ட அமமரிக்ை கூடத்கத திறந்த கவத்த திரு. மான் அவர்ைள், அங்கு ைிகடக்ைக்
கூடிய பல்ரவறு இலவச ைல்வி நிைழ்ச்சிைள் மற்றும் வள மசயற்றிட்டங்ைகளயும் அறிமுைப்படுத்தி கவத்தார்.
சிவில் சமூைத்கதச் ரசர்ந்த உறுப்பிைர்ைளும், இகளஞர்ைளும் ைற்பதற்கு, ஒத்துகழப்பதற்கு மற்றும் புத்தாக்ைச்
மசயற்பாடுைளில் ஈடுபடுவதற்ைாை மசயலமர்வுைள் மற்றும் வகுப்புக்ைளுக்ைாை மபாது இடவசதிகய அமமரிக்ை
கூடம் வழங்குைின்றது.
மநடுந்தீவின்

பின்தங்ைிய

பகுதிைளுக்கு

விஜயம்

மசய்த

திரு.

மான்

அவர்ைள்,

அங்குள்ள

மக்ைளுக்ைாை

தூதரைத்தின் ஆங்ைில ைல்வி நிைழ்ச்சிக்ைாை புத்தைங்ைகளயும் சமுதாய நூலைத்திற்கு அன்பளிப்பாை வழங்ைிைார்.
யாழ்ப்பாண

பல்ைகலக்ைழைத்தில்,

எதிர்வரும்

அமமரிக்ை

ஜைாதிபதித்

ரதர்தல்ைள்

விஞ்ஞாை மாணவர்ைளின் ரைள்விைளுக்கும் தூதரை பிரதிநிதிைள் பதிலளித்தைர்.

மதாடர்பாை
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அரசியல்

ெடவிளக்கம் 1: ரூ. 98 மில்லியனுக்கும் (700,000 அமம.மடா) ரமற்பட்ட உதவி வழங்ைப்பட்ட

வட மாைாணத்தில்

இரண்டு பாடசாகலைளில் வகுப்பகற ைட்டடங்ைகளயும், ஆசிரியர்ைளுக்ைாை கூடங்ைகளயும் திரு. மான் மற்றும் தூதரை
பிரதிநிதிைள் திறந்து கவத்தைர்.

ெடவிளக்கம் 2: ைடந்த வாரம் இரண்டு பாடசாகலைளில் புதிய ைட்டடங்ைள் மற்றும் வசதிைள் திறந்து
கவக்ைப்பட்டகமயாைது, வட மாைாணத்தில் ஐந்து ரவறு பாடசாகலைள் மற்றும் ஒன்பது மருத்துவ வசதிைள்
புதுப்பித்தலின் அமமரிக்ை ஆதரவின் பூர்த்தியாைவுள்ளை.

