
ෙල�ව �රා 50,000කට �� කා� �නාගත හැ�� 

ෙක�ළඹ - ඔ�ෙත�බ� 02, 2012: �� කා� ෙල�ත��ය යන ජන�ය නාමෙය� හැ��ෙවන 2014 ��ධ�ව

සං�ම�ක �සා වැඩසටහන සඳහා 2012 ඔ�ෙත�බ� 02 වැ�දා �ට සබැ� අය��ප� භාර ග�නා බව  එ�ස�

ජනපද තානාප� කා�යාලය ස��� �ෙ�දනය කර�.  සෑම ව�ෂයකම ෙල�ව �රා අ ය��ක�ව� අ�ෙර� අ��

ෙලස  ෙත�රාග�නා 50,000කට එ�ස� ජනපදෙ� �ත�ා��ල ෙලස �ව��මට, ��යා ��මට හා අධ�ාපනය

ලැ�මට ��ධ�ව �සා ෙල�ත��ය අවස්ථාව ලබාෙද�.  එකම අවශ�තාව ව�ෙ� ඔ�� ���ක� ලබන රටක ඉප�
��ම�, (� ලංකාව හා මාල�ව�න ���ක� ඇ� රටව� ෙ�) අධ�ාපනය හා ��යා පළ���ද ��බඳ ���ක�

ස�රා ��ම� ෙ�.

��ධ�ව �සා ෙල�ත��යට අය�� ��මට www.dvlottery.state.gov ෙව� අඩ�යට ��ෙස�න.  වැඩසටහන ��බඳ

වැ� �ස්තර දැනගැ�මට සහ ඉං��, �ංහල ෙහ� ෙදමළ භාෂාෙව� උපෙදස් ලබාගැ�මට ෙක�ළඹ එ�ස� ජනපද
තානාප� කා�යාලෙ� srilanka.usembassy.gov/visas/diversity-visa-lottery-program.html. යන ෙව� අඩ�යට
��ෙස�න.

��ධ�ව �සා ෙල�ත��යට අය�� ��ම ස���ණෙය�ම ෙන��ලෙ� ��ෙකෙ�.  අය�� ��ෙ� කාල�මාව ව�ෙ�
2012 ඔ�ෙත�බ� 02 වැ�දා �ට ෙන�වැ�බ� 03 වැ�දා ද�වා�.  ���ය හැ� �මාදය� වැළැ��ම සඳහා ක��ම

අය�� කරන ෙලස ෙමම වැඩසටහන සඳහා අය�� ��මට කැම� ��ගල��ෙග� ඉ�ලා ��� ලැෙ�. 
අය��ක�ව� �යාප�ං� �ය ��ෙ� එ�වර� පම�.  එ� වතාවකට වැ�ෙය� අය�� ��ම ස්වයං�යවම
���ස්ෙස� �මට ෙහ��ව� ඇත.

2013 මැ� 01 වැ�දා පමණ �ට www.dvlottery.state.gov ෙව� අඩ�යට ��ස තම�ෙ� තහ�� අංකෙය�, තම
අය��පෙ� ත�වය ප��ෂා කළ හැ�ෙ�.  ජය�ාහක��ට තැපැ�, ඉ-තැපැ� ෙහ� �රකථන ප��ඩ ම��

දැ���ම� ෙන�ෙකෙ�.  අය��පත ��බඳ ෙත�ර�� ෙම�ම, ස��ඛ ප��ෂණ ��බඳ �ස්තර ලබාගත හැ�ෙ�
www.dvlottery.state.gov ෙව� අඩ�ය ��� පම�.  ෙත�රාග� ලබන අයට එ�ස� ජනපදයට සං�මණය �මට
අ���දක කාල�මාව� ලැෙ�. 

වැදග� �ෙ�දනය�.
එ�ස� ජනපද රජය �සා වැඩසටහන �යා�මක ��ම සඳහා එ�ස� ජනපද රජෙය� බා�ර ��ෙව� ෙය�දා

ෙන�ග�.  ෙ��ෙ�� වැ� සැළ�� ලැෙබන බවට ෙප�ෙර��� ෙවන ෙහ� එ�ස� ජනපද රජය සමඟ සබඳතා ඇ�
බවට �කාශ කරන ��ගලය� හා සමාග� ව�� �ෙ�ස� ව�න. අය��පත ��ෙයල ��මට බා�ර අතරමැ�ය�ෙ�
සහාය ලබා ගැ�ම ස���ණෙය�ම අය��ක�ෙ� අ�මතය ප�� ෙ�.  ෙල�ත�� අය�� කාලය �ල ලැෙබන සෑම

අය��පත� සඳහාම එම කලාපෙ� ෙ��මට ඇ� ඉඩ �ස්ථාව සමාන ෙ�.  ෙකෙස� ෙවත� �මන �භවය��
ලැ�ණ� එ� ��ගලෙය� සඳහා එ� අය��පතකට වැ�ෙය� ලැ�ම, එම ��ගලයා අය�මට ���ස්ෙස� ��මට
ෙහ��ෙ�.


