BUDDHIST VIHARA VICTORIA INCORPORATED
125 Homestead Road Berwick VIC 3806 AUSTRALIA
Tel: 03 9702 6275 Fax: 03 9702 6274
Website: http://www.vihara.org.au Email: buddhist@vihara.org.au
ABN 35 437 197 725

දයාබර දදමව්පියන් දෙත කරුණාදෙනි,
නෙ ෙසරට දහම්පාසල් දරුෙන් ඇතුලත් කිරීම සිදු ෙන අයුරු
අප පසුගිය ෙසදේ ඉදිරිපත් කළ ඉල්ීමට අනුෙ ඔබ සැම විහාරස්ථානදේ සාමාජිකත්ෙය
ලබාගැනීදමන් දැක්වූ සහදයෝගය අි ඉතා අගය කරමු. එය කුසල් ෙැඩුන ින් ක්රියාෙකි. ඔබදේ
දරුොට ධේමය ඉගැන්ීදම් ෙැදගත්කම හා බුදු දහමට අනුෙ යහපත් දරුදෙකු සමාජගත කිරීදම්
ෙැදගත්කම විද ්ෂදයන් දමෙන් රටක ජීෙත්ෙන ඔබ දන්නා කරුණකි.
දිනපතා ෙැඩිෙන ළමුන් සංඛ්යාෙට පංති පැෙැත්ීදම්දී විහාරස්ථානදේ ඉඩ ප්රමාණෙත් දනාෙන බැවින්
අළුතින් ආරම්භ කල නෙ දගාඩනැඟිල්දල් ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් සිදු දෙමින් පෙතින බෙ ඔබ
සැමට දැනුම් දීමට කැමැත්දතමු. නමුත් දැනට පෙත්නා සියලුම පන්ති දමම නෙ දගාඩනැගිල්දල්
පමණක්ව පැෙැත්ීමට ඉඩ පහසුකම් ප්රමාණෙත් දනාෙන බැවින් ඉරිදා පාසල සඳහාම ඉදිකරන ලද
පැරණි විහාර දගාඩනගිල්ලද භාවිතා කිරීමට අපට සිදුදව්ප.
නෙ දගාඩනැගිල්දල් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ලබා ගත් ණය මුදල් ියො ගැනීමට සහ ඉරිදා පාසල
දගාඩනැගිලි දදකක පෙත්ොදගන යාම දෙනුදෙන් ඉතා වි ාල ිරිෙැයක්ව දැරීමට අපට සිදුෙනු ඇත.
එබැවින් ඉරිදා පාසල ක්රමෙත්ෙ පෙත්ොදගන යාම සඳහා සුළු මුදලක්ව (Facilities Fee) අය කිරීමට
විහාර කමිටුෙ තීරණය කර ඇත්දත් භාෂා පාසල පෙත්ොදගන යාම දෙනුදෙන් රජදයන් ලබාදදන
මුදල් ඉහත අෙ යතා සඳහා ප්රමණෙත් දනාෙන බැවිනි.
දැනටමත් ඔබ වසරකට $240.00 ක් හ ෝ ඊට වැඩි ගණනක් හගවා වි ාරස්ථානහේ මූල්යමය
සාමාජිකත්වය ල්බා ඇතිනම්, ඔබහේ දරුවන් සඳ ා ඉ ත අයකිරීම අදාල් නැත. කරුණාකර ඔබ
පසුගිය වසහේ අප හවත ල්බා දුන් බැැංකු ගිණුම් අැංකය නිවැරදි දැයි පරික්ෂා කර බල්ා, අප විසින් ඔබට
ල්බාදුන් සාමාජික අැංකය හයාදා ඔබහේ දරුවන් පාසල්ට ඇතුල්ත් කරන්න.
2021 ෙසදේ සිට ඉරුදින පාසැලට ළමුන් ලියාපදිංචි කිරීදම්දී අයකරන මුදල ආකාර දදකකට ඔබට
දගවිය හැක.
1) ඔබ විහාරස්ථානදේ මූලයමය දායකත්ෙය ලබාගැනීමට කැමැත්දත්නම් ඒ සඳහා දමහි
දැක්වදෙන “කැපකරු දායක මුදල්” දපෝරමය පුරො treasurer@vihara.org.au යන විදුත්
තැපල් ලිිනයට දයාමුකිරීදමන් ඔබදේ සාමාජික අංකය ලබා ගත හැක. එම සාමාජික
අංකය දයාදා ඔදේ දරුොදේ අයදුම් පත ඉදිරිපත් කරන්න. දම් අනුෙ මසකට $20.00 ක
අෙම මුදලක Direct Debit පහසුකමක්ව ස්ථාිත කල හැක.
2) ෙසරකට $240.00 ක අෙම මුදල එකෙර දහෝ ොර දදකකින් (120.00 බැගින්) දගීයන දලස
Buddhist Vihara Victoria Account අංකයට බැරකර එම රිසිට් පත

treasurer@vihara.org.au දෙත දයාමු කරන්න. එවිට ඔබට ආපසු ලබාදදන රිසිට් පදත්
අංකය දයාදා ඔදේ දරුොදේ අයදුම් පත ඉදිරිපත් කල හැකි දව්ප.
දමම දගීම් සම්භන්ධ ෙැඩිදුර විස්තර විහාරස්ථානදේ ඉරිදා පාසල සඳහා ූ දෙේ ිටුෙ
https://vihara.org.au/sunday-school/ මඟින් ලබාගත හැක.
දමය ඔබදේ දරුොදේ දහම් දැනුම හා සිංහල අධයාපනය දෙනුදෙන් දමන්ම ඔබදේ ආධයාත්මික
ෙේධනයට උපකාරීෙන ින්දකතක්ව බදු විහාරස්ථානදේ ඉදිරි පැෙැත්මට ඔබත් දායක ූො යයි ින්
සිත් උපදො ගත හැකි මහගු කු ල කේමයක්වද ෙනු ඇත.
ඔබ සැමට දතරුෙන් සරණයි!
ඔබට දම් සම්භන්ධදයන් යම් කිසි ගැටලුෙක්ව ඇත්නම් කරුණාකර පහත දැක්වදෙන විදුත්
තැපල් ලිිනයට දයාමුකරන්න.
committee@vihara.org.au

