
ප්රධාන ගුරුවරයා බැහැර කරයි 

 

1) 2021 මාර්තු 15 සිට දින 15 ක් දක්වා සියලුම ගුරු කටයුු අත්හිටුවීම (ඇුළත්හ) දින 15 ක් සහ 

ගුරු කාර්තය මණ්ඩලය විසින් පිිටුවන ලද ආකෘති පත්හර හා ක්රමවේදයන් මගින් ආයතනවේ 

සියලුම පන්ති සහ වකාටස් සඳහා දුරස්ථ ඉවෙනුම් ක්ියාත්හමක කිරීම; 

 

2) ආබාධ සිත සිසුන් සම්බන්ධවයන් සියලු පංතිවල සිසුන්ට මුහුණට මුහුණලා ඉෙැන්වීම 

සක්රීය කිරීම; වමම සිසුන්වේ පවුල් උපකාරක ගුරුවරුන් සම්බන්ධ කර ෙනු ඇත. ශිෂ්යයා 

සහභාගී වන උප කණ්ඩායම්වල සංඛ්යාත භ්රමණ දින දර්තශනය නිර්තමාණය කරනු ලැවේ. වමම 

උප කණ්ඩායම්වල සිසුන්ට නිවවස් රැඳී සිටීමට හැකි වනු ඇත. 

 

3) ප්රවේශවේ සංචලතාව, කාර්තය මණ්ඩලවේ සංචලතාව සීමා කිරීම සහ පාසල් ජාල 

සම්බන්ධතාවවේ බර අඩු කිරීම සඳහා ගුරුවරුන්වේ නිවවස් සිට ඉෙැන්වීම් කටයුු කිරීමට 

අවසර දීම. තම නිවවස් සහ / වහෝ වාසස්ථානවේ සම්බන්ධතා ෙැටළු ඇති සහ 

කළමනාකාිත්හවයට පැහැදිලි ඉල්ීමක් කරන ගුරුවරුන්ට තම පාඩම් ආයතනය ුළ 

ක්රියාත්හමක කිරීමට හැකි වේ. 

 

4) ශිෂ්යයන් නිවවස් සිට පිෙණක, ටැේලට් වහෝ ස්මාර්තට්වෆෝන් සමඟ සම්බන්ධ විය යුුය. 

ගූෙල් මීට් වයදුම භාවිතා කරමින් දැනටමත්හ තනි සිසුන් සුව ඇති GSUITE අක්තපත්ර භාවිතා 

කරමින් (ගිණුම @ ic12golosine.education) පහත වගුව: 

ද්විතීයික පාසල 

1 ora pausa 2 ora pausa 3 ora pausa 4 ora pausa 5 ora pausa 6 ora 

7:45 

8:30 
15’ 

8:45 

9:30 
15’ 

9:45 

10:30 
15’ 

10:45 

11:30 
15’ 

11:45 

12:30 
15’ 

12:45 

13:30 

 

ප්රාථමික පාසල 

 Classi prime Classi dalle seconde alle quinte 

Prima ora 
9:00/9:45 (seconda ora 

sul RE) 
9:00/9:45 (seconda ora sul RE) 

Seconda ora 
10:00/10:45 (terza ora 

sul RE) 
10:00/10:45 (terza ora sul RE) 

Terza ora - 

11:00/11:45 (quarta ora sul 

RE) o in alternativa dalle 15:00 

alle 15:45 (ottava ora sul RE) 

 

5) ගුරුවරුන් සමඟ ගූෙල්මීට් සම්බන්ධතා අතරුර, සිසුන් පහත සඳහන් දෑ කළ යුුය: 



Google ගූෙල්මීට් සබැඳිවල වවලාවට වැඩ කරන්න 

Learning සුදුසු ඉවෙනුම් පිසරයකින් සම්බන්ධ වන්න 

C කැම්වකෝඩරය සක්රිය කර ඇති සම්බන්ධතා පිළිබඳව ඔබව හඳුන්වා වදන්න 

. පාඩමට අවශය වපාත්හ, සටහන් වපාත්හ සහ ද්රවය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා ඔබට හඳුන්වා වදන්න 

Background පසුබිම් ශේදයට බාධා වනාකිරීමට වහඩවෆෝන් පළඳින්න 

 

6) දුරස්ථ ඉවෙනීමට පැමිණීම සහතික කිරීම සඳහා ශිෂ්යයාට “උපකරණ” වනාමැති නම්, 

පවුවල් අය හැකි ඉක්මනින් පාසල් කාර්තයාලයට vric88300q @istruzione.it වහෝ 045950811 යන 

දුරකථන අංකවයන් විදුත්හ තැපෑවලන් සම්බන්ධ කර ෙත යුු බව සැලකිල්ලට ෙත යුුය. 


