ලංකාෙ& පාස්* ඉ,දා .හාරය ස2බ4ධෙය4 67ෙසෆ් සං9ධානෙ; .කාශය.
ෙ2 වන9ට ළA4 45ෙදෙන* B9තDෂයට පFව ඇH අතර 9ශාල සංඛKාවD Lවාල ලබා ඇත. ළA4 ෙබා
ෙහාමයD අනාථ O ඇත.
B4 ෙගQ කලාRය අධKDSකා, 67ෙසෆ් ද*T ආVයාව.
W2 සට4 7තK 7ෙයQXත 67ෙසෆ් Y ලංකා.
2019 අෙZ[ 23 \න, ෙකාළඹ, Y ලංකා.
ප_`ය පාස්* ඉ,දා \නෙ; a ළA4 ඇLb පc[ ඉලDක කරd4 Y ලංකාව eරා fස්Hයා7 ප[g හා ෙහා
ට[ Lළට එ[ල කළ ෙබා2බ .හාර jkබඳව 67ෙසෆ් සං9ධානය අHශය ක2පාවට හා කණගාnවට පFව
ඇFෙතA. ෙමම 2ෙ[oඡ.හාරවලට ෙගාqr cව4හට, පc[වලට හා .ජාව4ට අපෙt බලවF කණගාnව
.කාශ කරA.
ෙමම .හාරවg4 ළA4 Vq u බලපෑම තවමF වාwතා ෙවd4 පවHන නAq, Y ලංxක හා 9ෙyzය දrව4
45 ෙදෙන** B9තDෂයට පF9 ඇ| බවF, තවF ළA4 Oශාල }ර~.මාණයD රටeරා ඇH හ\V සාFකාර
ඒකක Lළ තම B9ත ෙ€රා ගැ‚මටසට4 වaƒ4 „…. ළA4 ෙබාෙහQ ෙදෙන*ට එD ෙදමාjෙයD ෙහා ෙද
ෙදනාම ෙහා අ†d O „…න අතර තවF ළA4 Oශාල }ර~මාණයD ෙමම ‡යකr .ච‰ඩFවයට ‚රාවරණ
ය O ඇත.
ෙමම VqO2 ම‹4 ළA4ට Vqu බලපෑ2 ස2බ4ධෙය4 ‚වැරa ෙතාරLr Œස් •Žම සදහා 67ෙසෆ් සං9
ධානය Y ලංකා රජය හා සdපව කට6L කරd4 „…. ෙ2 වන Oට 67ෙසෆ් සං9ධානය පහත සදහ4 අවශK
තාව4 හqනා ෙගන ඇH අතර ඒවාහට පහත fයාමාwග ෙගන ඇත.
•

ළA4 .Hකාර ග4නා ෙරQහ[වලට අවශK ෙබෙහF •වය †ඟයD ඇH අතර 67ෙසෆ් සං9ධානය
ඒවා ලබා ෙදƒ4 පවH.

•

පc[වg4 මගහැŽ ඇ| ළA4ට ඔc4ෙt ෙදමාRය4 ෙහා නැදැ’4 හqනා ගැ‚මට සහය; ෙදමාR
ය4 අ†d O ඇ| ළA4 සදහා ස්“ර භාරකාරFවය; ළA4 ඔc4ෙt ෙදමාRය4 සමඟ ස2බ4ධ xŽ
මට ෙහQ නැදැ•4 ෙහා භාරකrව4 සමඟ ස්ථාjත xŽමට පŽවාස හා ළමාරDෂක ෙස්වා ෙදපාwත
ෙම4Lවහට 67ෙසෆ් සං9ධානය AලK හා තාDෂ–ක සහය ලබාෙදd4 V….

•

උපෙyශන සහය .ධාන අවශKතාවD ෙලස හqනාෙගන ඇH අතර 67ෙසෆ් සං9ධානය ෙමම සHය
ඇLළත "මෙනQ සමාBය උපෙyශන .තමාධාර" සහය Vy˜4ට A™ණ q4 ළA4ට හා ඔc4ෙt ප
c[වලට ලබා ෙදš ඇත.

•

දFත එDŒස් xŽම ස2බ4˜කරණය xŽමට කා4තා හා ළමා කට6L අමාතKාංශයට හා ෙසෟඛK අ
මාතKාංශයට \`4 \ගටම 67ෙසෆ් සං9ධානය සහෙයQගය දDවන අතර එම දFත එDŒස් xŽෙ2
a ළA4 jkබඳ දFතවලට .Aඛස්ථානයaම අෙපDෂා ෙකෙw.

67ෙසෆ් සං9ධානය ෙමම .ච‰ඩ fයාව තරෙ; ෙහලා දxන අතර xVq ළමෙය* ෙහQ ෙදමාjෙය* ෙහQ
ෙමවැ7 .ච‰ඩFවයකට ෙහQ B9ත හා7යකට A™ණ \ය 6L ෙනාෙ&. සෑම දrෙව*ටම ආරDෂාවට හා
ආරDෂණයට අ•HවාVකමD ඇත.

* බලධාŽ4 සපයන ෙතාරLr මත ෙමම දFත ෙවනස් Oමට ඉඩ ඇH බව කrණාෙව4 සලක
4න.
###7d. ###
For further information about UNICEF please contact:
Jeremy Sprigge, Communication Specialist, UNICEF Sri Lanka,
Tel: +94 77 723 6548, jsprigge@unicef.org
Suzanne Wooster-Prematilaka, Communication Officer, UNICEF Sri Lanka
Tel: +94 77 316 5378, swooster@unicef.org
Anne-Sophie Bonefeld, Regional Chief of Communication, UNICEF South Asia
Tel: +977 980 103 0076, abonefeld@unicef.org

About UNICEF Sri Lanka
UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries
and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded
children, to the benefit of all children, everywhere. For more information about UNICEF Sri Lanka, visit www.unicef.lk

