පුස්තකාාලය
යනු කුමක්ද

අපගේ� පුස්තකාාල

පුස්තකාාල සේ�වාාව නො�ොමිලේ�
සැැපයේ�

බන්ජිල් ප්ලේ�ස්
සඳුදාා සිට සිකුරාාදාා දක්වාා පෙ�ව 9 සිට පව 9 දක්වාා |
සෙ�නසුරාාදාා හාා ඉරිදාා පෙ�ව10 සිට 4 දක්වාා
දුරකථන 03 8782 3300
කාාඩිනියාා ජංංගම පුස්තකාාලය
ස්ථාාන හාා විවෘෘත කර තැැබෙ�න වේේලාාවන් සඳහාා වෙෙබ්
අඩවිය බලන්න
දුරකථන 03 5940 6200

Sinhalese

පුස්තකාාලයට
සාාදරයෙ�න්
පිළිගනිමු

ක්රැැන්බන්
සඳුදාා සිට බදාාදාා දක්වාා පෙ�ව 9 - පව 8 | බ්රහස්පතින්දාා
පෙ�ව 9 - පව 6 | සෙ�නසුරාාදාා පෙ�ව 10 - පව 4
දුරකථන 03 5990 0150
පො�ොත්, ඩීවීඩී පටි හාා
සඟරාා ලබාා ගන්න

අධ්යා�ාපන කටයුතු
කිරීමට, හමු වීමට හාා
එක්ව කාාලය ගත කිරීමට
අවකාාශය භාාවිතය

සියලු
සේ�වාා
නො�ොමි
ලේ�
පිරිනැැ
මේ�

විශේ�ෂ
වැැඩසටහන්

නො�ොමිලේ� අන්තර්ජාාල
පහසුකම් ලබාා ගන්න
වයිෆයි, පරිගණක
හාා ස්කෑෑනින්
(මුද්රණය කිරීමට හාා
ඡාායාා පිටපත් කිරීමට
ගාාස්තු අය කෙ�රේේ)

කේ�සි කාාඩිනියාා පුස්තකාාල
ප්රමාාද ගාාස්තු අය නො�ොකරයි.

ccl.vic.gov.au

ඩවුටන්
සඳුදාා හාා අඟහරුවාාදාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 6 | බදාාදාා පෙ�.ව 9ප.ව 8 බ්රහස්පතින්දාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 9 | සිකුරාාදාා පෙ�.ව 9 ප.ව 5 | සෙ�නසුරාාදාා පෙ�.ව 9.30 - ප.ව 12
දුරකථන 03 9792 9497
එමරල්ඩ්
සඳුදාා, බ්රහස්පතින්දාා සහ සිකුරාාදාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 6 |
අඟහරුවාාදාා සහ බදාාදාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 8 සෙ�නසුරාාදාා
පෙ�.ව 10 - ප.ව 2.30
දුරකථන 03 5949 4600
එන්ඩෙ�වර් හිල්ස්
සඳුදාා සිට බදාාදාා දක්වාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 8 | බ්රහස්පතින්දාා
පෙ�.ව 9- ප.ව 9 | සිකුරාාදාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 6 | සෙ�නසුරාාදාා
පෙ�.ව 10- ප.ව 4
දුරකථන 03 8782 3400
හැැම්ටන් පාාක්
සඳුදාා, අඟහරුවාාදාා හාා සිකුරාාදාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 6 |
බදාාදාා පෙ�.ව 9- ප.ව 8 | බ්රහස්පතින්දාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 9 |
සෙ�නසුරාාදාා පෙ�.ව 10 - ප.ව 4
දුරකථන 03 8788 8500
පැැකනම්
සඳුදාා - බ්රහස්පතින්දාා පෙ�.ව 9 - ප.ව 8 | සිකුරාාදාා පෙ�.ව
9- ප.ව 9 | සෙ�නසුරාාදාා පෙ�.ව 10 - ප.ව 4 | ඉරිදාා ප.ව 1 - ප.ව 4
දුරකථන 03 5940 6200

1800 577 548

විනෝ�ෝදය, ඉගෙ�නීම හාා ප්රජාාව
වෙ�නුවෙ�න් නො�ොමිලේ� වන
සේ�වාාවකි.

මට පුස්තකාාලයට
බැැඳිය හැැක්කේ�
කෙ�සේ�ද

මට පුස්තකාාලයෙ�න්
ගත හැැක්කේ�
මො�ොනවාාද

විශේ�ෂ
වැැඩසටහන්

• අපගේ� පුස්තකාාලයකට
පිවිසීමෙ�න්
සම්බන්ධවන්න

• ප්ර
 ජාා භාාෂාාවලින් වන පො�ොත්,
චිත්රපටි හාා සඟරාා

• ඉංංග්රීසි කථන පංංති

• වික්ටෝ�ෝරියාාව පුරාා ම වන භාාෂාා
90කට අධික සම්පත්වලට
ප්රවේ�ශය ලබාා ගැැනීම

• කාාන්තාා මිතුරු කවය, පො�ොත් කතිකාාව

• අපගේ� වෙ�බ්
අඩවිය ඔස්සේ�
සම්බන්ධ වන්න

• කියවීම සඳහාා ඉංංග්රීසි - සිංංහල
ද්විභාාෂික පින්තුර පො�ොත්
• නො�ොමිලේ� සැැපයෙ�න අධ්යා�ාපනික
උපකාාර හාා ප්රශ්නාාවලි (Studiosity)

ඉංංග්රීසි භාාෂාා
සහාාය
• ශ්රවණ තැැටි සහිත පො�ොත්
• පහසුවෙ�න් කියවිය හැැකි දෑෑ
• ඉංංග්රීසි භාාෂාා සහාාය
• ඔන්ලයින් ඉගෙ�නුම් මූලාාශ්රවලට
ප්රවේ�ශය

ccl.vic.gov.au

1800 577 548

• පුරවැැසිභාාවය පිළිබඳ පන්ති
• ළදරුවන්, පෙ�ර පාාසල් දරුවන් හාා
පාාසල් දරුවන් වෙ�නුවෙ�න්
වැැඩසටහන්
නො�ොමිලේ� සිදුවන වැැඩසටහන් ගැැන
වැැඩි විස්තර ccl.vic.gov.au වෙ�තින්
ලබාා ගන්න

