ප ෞද්ධ ඇාන්තා විද්යාලයමමමමම
Dharmapala Mawatha, Colombo 07

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමBuddhist Ladies’ College
Tel : 011-2695347

E.mail : blc1954col7@sltnet.lk

No:

Reference No:

උසස් පෙළ ශිෂ්යාවක ඇ ුළළත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් ෙත්රය
The Application for the admission to G.C.E. Advanced Level.
ශිෂ්යාවගේ සම්පූර්ණ නම
(වගේා්ග මයටින්මඉරක්මඅඳින් )
Name in Full (Underline Surname)
උපන්මදි ය
Date of Birth

Age as at (01/01/20 ------)
d d

mm

Yrs

y y y y

අවගේ්ා මවගේරටමඉ ග මගත්මපා්ල
Last Attended School
ඇතුළත්මවී ටම ලා පා රාත්තුමවගේ ම රේණිය
Grade admission is sought
වගේම/මපියාම/මභාරකරු සම
Name of Father / Mother /Guardian
(Attach Documentary evidence)

Sin
Eng

Month

ආග
Religion

ෞද්ධම කාන්තාම විද්යාල ඉම ඉ ගම  ම ලූ ශම ශිෂ්යාවගේක්ම
පූරමඇතුළත්මවී පූරමඅංකයම්ඳහන්මකරන් .
If the student is presently studying at Buddhist
Ladies’ College provide the Admission Number

දුරකථ මඅකය
Contact No:
ද් ාපියන් සමරැකියාවගේ Father:
Mother:
්ේවගේාම්ේථා ඉමදුරකත මඅංකය:
Occupation:
Office Telephone No :
ලිපි ය
ජංග
Father :
Work Address:
Mobile No:
විද්ුත්මලිපි ය
පදිංචිම්ේථා ඉමලිපි යම
Email:
Residential Address
රැකියාවගේකමනියුතුම පූරමඑ මආයත ඉමවි්ේතරම(ආයත මප්රධානියා සමලිපියමඅුණනන් .)
If employed, details of organization (Attach letter from employer)
්ේවගේයංමරැකියාවගේකමනියුතුම පූරමඑ මවගේයාපාර ඉම මහාමලියාපදිංචිමඅංකයම(පිටපතක්මඅුණනන් )
If self – employed, give Name of Business and registrations No. (attach a copy)
ද්ූ ටම ෞද්ධමකාන්තාමවිද්යාල ඉමටිටි ම් හරද්යනයන් සම මහාම රේණිය.
Names of sisters currently in BLC & Grades
හිම්ඳහන්ම“අ” ඇතුළුමවී පූරමනීතිමරීතිමකියවගේාමඒවගේාමපිළිගත්ම වගේත්,මඑහිමපිටපත්මලූබුණුම වගේත්,මඑයටමඑකඟවගේමකටයුතුමකර ම
වගේත්මමින්මප්රකා මකරමටිටිමි.ම
I have read and accepted the conditions denoted in “A” of admission overleaf along with the rules and
regulations. I certify that I have received the copies.
--------------------------------------------------දි යම/ Date:ම-------------------ජා.හූ.මඅංකයම/මN.I.C No Signature of Father /Mother/ Guardian
අ.පි. මP.T.O
FOR OFFICE USE ONLY
Admission No:
Admission to Grade -------------------- in ------------Term --------------Comments:
Principal / Registrar ------------------------------------

ප ෞද්ධ ඇාන්තා විද්යාලය
පඇාළඹ 07
“අ”

ුතළත් වීපම් නීති රීති
ගාස්ළ
1. වගේාරයටමනියමිතමටියළු මගා්ේතුමවගේාරයමපටන්මගූනී ටම පරම්පූර්ණ න යන්ම ගවී ම ද් ාපියන් සම
වගේගකී යි.
2. වගේාරමගා්ේතුම්පූර්ණ න යන්ම ගවියමයුතුම ේ.මවගේාරයමතුළමපා්ලටම්පූර්ණ න යන්ම හරමඅඩුමවගේ යන්ම
ාපූමිණී ,මවගේාරයමතුළදීමශිෂ්යාවගේකමපා් ලන්මඉවගේත්මකරමගූනී මය මකිටි මකරුනක්ම තමපා් ම
වගේාරමගා්ේතුමඅඩුමකිරී ක්මටිදුමකරම ම ාලූ ේ.
3. ද්ූම පූරම දී කින්ම පසුවගේත්ම හිඟම පා් ම ගා්ේතුම
ා ගවගේාම ඇත් පූරම විදුහ ම පාලකම ණ්ඩලයම හාම
ද් ාපියන්ම/මභාරකරුවගේන්මඅතරමළුණන්මඇතුළත්මකරමගූනී පූරදීමඇතිමකරගත්මගිවිසු ම/ම ද් ාපියන්ම
භාරකරුවගේන්මවිටින්මතනිමකූ ූත් තන්මඅ හරටිමකරමඇතිම වගේමද්න්වගේාමටිටී ටමටිදුම ේ.මමතවගේද්මඔවුන්ම
විටින්මඔවුන් සමද්රුවගේන්ම
මපා්ලමතුළමතවගේමදුරටත්මඉ ගනී මල ාමගූනී ටමකූ ූත්තක්ම ූතිම වගේම
පනීමයන් න්ම පූරමඒම වගේමද්න්වගේාමටිටියමයුතුය.ම පූරමඅම වගේමශිෂ්යාවගේන් සම ම ා ම ය යන්මඉවගේත්ම
කිරී ටමටිදුමවගේ ම වගේත්,මළුණන් සමඅධයාප යමහාමසුරක්භතභාවගේයමපිළි ඳම ෞද්ධමකාන්තාමවිද්යාලයම
මින්මඉදියනයටමවගේගම ාකිය ම වගේත්මද්න්වගේාමටිටී ටමටිදුම ේ.
4.

ගවීපූරම ප්රතිලාභම :ම ශිෂ්යාවගේන් සම ද්ක්ෂ්තාම ඇගම  ම වගේම  වගේන්ම ල ාම ද් ම ප්රතිලාභ,ම ප්ර ාද්ම
පා් මගා්ේතුම ගවී ම වගේම  වගේන්මල ාම ද් මප්රතිලාභම්හමුණළුමවගේ්රට මඑකමවගේරමගා්ේතුම ගවී
ද්ම මල මප්රතිලාභ.
 ටියලු මගා්ේතුමආපසුම ා ගවගේ මඅතරමඒම්ඳහාමවගේ මඉ ීපූරමප්රතික් ෂ්ේපමකරම මලූ ේ.

ාවීම
න්ම

ොසපලන් අස් කිරීම.
5. ශිෂ්යාවගේක්ම පා් ලන්ම අ්ේම කිරී ටම පූර,ම අඩු ම වගේ යන්ම වගේාරයම අවගේ්න්ම වී ටම ්කටම කලින්වගේත්ම
ලිඛිතවගේමද්ූම පූරමදියමයුතුය.මඑ ්ේමද්ූම පූරමදී ක්මටිදුම ාකරමශිෂ්යාවගේකමපා් ලන්මඅ්ේමකරමගන් න් පූරම
ඒම්ඳහාමවගේාරයකමගා්ේතුම ගවියමයුතුය.
6. ශිෂ්යාවගේක්මපා් ලන්මඉවගේත්මකරමගූනී ටම වගේම/මපියා /මභාරකරුමවිටින්මකළ
වගේතම ලියාපදිංචිමතූපෑ ලන්ම හරම ලිපියක්ම ලූබුණුම වගේටම ්හතිකයක්ම ලූ
යුතුය.

ාකරුම/මවිදුහ පතිනියම
ම පයනදිම ඉදියනපත්ම කළම

7. චයනතම ්හතිකම හාම විභාගම ්හතිකම ඇතුළුම ටියළු ම ්හතිකම පා්ලම හූරම යා පූරම දීම රැ ග ම යාම යුතය.ම
ශිෂ්යාවගේක්මපා්ලටමපූමිණිමඅන්ති මදි මටිටම ා්මක්ක්ම ගවුණුමපසුමඇය සමකිටි ම්හතිකයක්මගූ ම
පා්ලමවගේගමකියම ම ාලූ ේ.මඉන්මපසුමනිකුත්මකරම මල මකිටියපූරම හරම්හතිකයකටමගා්ේතුවගේක්ම
අයමකර මඅතර,මඑ ම්හතිකමනිකුත්මකිරී පූරමඅයිතියමපාලකම ණ්ඩල ඉමකූ ූත්තමඅම වගේමටිදුමකරම ම
ඇත.
8. අධයාප යම හූද්ෑරී පූරම දුණ වගේලතාම ්හම හරම අනිටිම හූටිරී ම ය ම හේන්න්ම තම ශිෂ්යාවගේක්ම පා් ලන්ම
රපී පූරමඅයිතියමකළ ාකාරීත්වගේයම/මවිදුහ පතිනියම්තුය.

සාමාන්ය
9. ඉහතම්ඳහන්මනීතිමරීතිම වගේ ්ේම කිරී පූර,ම්ං
අයිතියමකළ ාකාරීත්වගේයම්තුය.

රධ යමකිරී පූරම අයිතියම්හම ගා්ේතුම වගේ ්ේම කිරී පූරම

BUDDHIST LADIES’ COLLEGE
COLOMBO 7
“A”

Conditions of Admission
FEES
1. All fees are the responsibility of the Parent(s) or Guardian(s) and are payable by the beginning
of the term, and must be paid in full BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE TERM.
2. The full term fees must be paid regardless of the absence of the pupil for part, or whole of the term or
withdrawal of the student from the school during the term.
3. If after notice, fees continue to be in arrears the Management will consider that the contract of the
service with the Buddhist Ladies’ College (BLC) has been unilaterally terminated by the student’s
Parent(s)/ Guardian(s) who no longer wish to educate the student at BLC. In these circumstances the
name of the student will be removed from the register of the school, which will no longer be
responsible for the education, and or the safety of the student.
4. Payment incentives: Student with good results; early term payments incentives; whole year payment
incentives.
 FEES ARE NON-REFUNDABLE, CLAIM FOR REFUNDS. WILL NOT BE
ENTERTAINED.

REMOVAL FROM SCHOOL
5. Written notice of withdrawal from the school must be given at least one month before the end of the
term.
6. Notice of withdrawal must be in writing signed by the Parent(s)/ Guardian(s) and addressed to the
Manager / Principal and submitted by Registered Post or under acknowledgement.
7. All certificates (including character and result certificates) must be removed at the time of leaving the
school. The school WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CERTIFICATES, SIX MONTHS
AFTER the last day the student was present in school. A fee will be charged for issue of any certificates
thereafter, the issue of which will be entirely at the discretion of the Management.
8. The Management / Principal reserves the right to expel a student on any of the following grounds,
indifference to school work and / or undesirable behavior.

GENERAL
9. The Management reserves the right to amend and / or add to the conditions, rules and regulations set
out above and change the Schedule of fees.

ාධයය
Medium

ටිංහල
Sinhala

ඉංග්රීටි
English

ධාරාවගේ
Stream

ජීවගේමවිද්යාවගේ
Bio Science

භෞතිකමවිද්යාවගේ
Physical Science

වගේාණිජ
Commerce

කලා
Arts

ෞද්ධමකාන්තාමවිද්යාලයටමඇතුළත්ම දමදි ය
Date of admission to Buddhist Ladies’ College
2. අ. පා.්ම(්ා. පළ)මම-ම2කම
G.C.E. (O/L) – 20
December Examination
1.

විභාගමඅංකය:
Index No :

ාධයම:
Medium :

මමමමමමමමමමමමප්රතිලලම(ඔ සමප්රතිලලමප්ර ඉමාායාමපිටපතක්මඅුණනන් .)
Results (Please attach a photocopy of your O/L results sheet to this form)
අංකය
No
ක1

ක2
ක3
ක4
ක5
ක්
ක7
ක8
ක9

විෂ්ය
Subjects

්ා ාණ ථය
Grade

ආග
Religion
ටිංහලමභාෂ්ාවගේමහාම්ාහිතය
Sinhala Language
ඉංග්රීටි
English
විද්යාවගේ
Science
ගණිතය
Mathematics
ඉතිහා්ය
History
I කාණ්ඩය
Group I (---------------------------)
II කාණ්ඩය
Group II (---------------------------)
III කාණ්ඩය
Group III (--------------------------)

3. අ. පා.්.ම(උ. පළ)ම්ඳහාමඅයදුපූරමකර මවිෂ්යයන්ම(විෂ්යම්ං යරජ යම්ඳහාමඅනිත්මපිටුවගේමඅධයය යමකරන් .)
The Subjects to be offered at the Advanced Level (Please see overleaf for the subject combinations or
medium)
ක
ම තාරතුරුම්තයම වගේටමඅපිම්හතිකමකරුණ.මඑ න් මවිෂ්යම්ං යරජ යන්මඉදියන ඉදීම වගේ ්ේම ාකර ම වගේටද්ම
්හතිකමකරමි.
We certify that the particulars furnished in this application are true & correct. Furthermore, we certify that
we would not request any changes to the subject combination or medium.
ශිෂ්යාවගේ සමඅත්්
Signature of the student

ද් ාපියන් සම/මභාරකරු සමඅත්්
Signature of the parent / guardian

දි යම:ම---------------------

දි ය:ම---------------------------

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) අයදුම් කිරීම සඳහා අවක ශ්යතා
Requirements for admission to Advanced Level Classes
සාමාන්ය අවක ශ්යතා
General Requirements
අ. පා.්.ම(්. පළ)මඅවගේ මවගේ යන්මවිෂ්යයන්මක්ක්ම(ටිංහලමඇතුළුවගේ)ම් ත්මවීමතිබියමයුතුමඅතරම්පූර ා ම3මතිබියමයුතුම
ේ.
අ. පා.්.ම(උ. පළ)මඔ මකිරී ටම ලා පා රාත්තුමවිෂ්යමධාරාවගේටද්මඅවගේ මවගේ යන්ම්පූර ා යක්මතිබියමයුතුම ේ.
At least Six passes including Sinhala. Subject with minimum of THREE Credits at the GCE (O/L) – December
Examination. One of those credits should be for subjects that you are expected to offer at the Advance
Level class.

විවිධ ධාරාවක න් සඳහා ුති අවක ශ්යතා.
Requirements for different Courses:
ජීවක  විද්යාවක  විද්යාවගේමවිෂ්යටම්පූර ා ම්ා ාණ ථයයක්මහාමගණිතයමවිෂ්යම් ත්මවීමතිබියමයුතුම ේ.
Bio Science: A credit pass for Science and a pass for Mathematics.
ප ෞතිඇ විද්යාවක  ගණිතයමවිෂ්යටම්පූර ා ම්ා ාණ ථයයක්මහාමවිද්යාවගේමවිෂ්යම් ත්මවීමතිබියමයුතුය.
Physical Science: A credit pass for Mathematics and a pass for Science.
වක ානිජ ගණීතය,මඉතිහා්යමහාමවගේානිජමවිෂ්යන්ටම්පූර ා ම්ා ාණ ථයයන්මතිබියමයුතුම ේ.
Commerce: A credit pass for Mathematics/ History/ Business Studies.

ල ා ගත හැකි විෂ්ය සංපයෝජන්
Available subject combinations
ජීවක  විද්යාවක  අංශ්ය ජීවගේමවිද්යාවගේ/මර්ාය මවිද්යාවගේ/ම්න්නි ේද් මතාක්ෂ්නය/ම භෞතිකමවිද්යාවගේමහාමකෘභකණ  ය.
Bio Science: Biology/ Chemistry or ICT/ Physics or Agriculture
ප ෞතිඇ විද්යාවක  අංශ්ය ්ංයුක්තමගණිතය/මර්ාය මවිද්යාවගේ/ම්න්නි ේද් මතාක්ෂ්නය/ම භෞතිකමවිද්යාවගේම/මකෘභකණ  ය
Physical Science: Combined Mathematics/ Chemistry or ICT/ Physics or Agriculture
වක ානිජ අංශ්ය ගිණුපූරකරනයම/මවගේයාපාරමඅධයය ය/මආණ ථිකකමවිද්යාවගේ/ම්න්නි ේද් මතාක්ෂ්නය
Commerce: Accounting/ Business Studies / Economics or ICT
ඇලා
Arts
Iඇාණ්ඩය - ආණ ථිකකමවිද්යාම/ම්න්නි ේද් මතාක්ෂ්නය/මචි්රමකලාවගේ
Basket 1 – Economics/ ICT/ Media/ Arts
IIමඇාණ්ඩය - ද් පාල මවිද්යාවගේ/ ඉංග්රීටිම්ාහිතය/මතණ කම ා්ේ්රය/මූග ගරලමවිද්යාවගේ/මගෘහමආණ ථිකකමවිද්යාවගේ
Basket 2 – Political Science/ English Literature/ Logic/ Geography/ Home Science
III ඇාණ්ඩය - ටිංහලම භාෂ්ාවගේ/ම ජපන්ම ්/ම ප්රං ම ්/ම චී ම භාෂ්ාවගේ/ම පරදිගම ්ංගීතය/ම ණ ථ ය/ම ඉතිහා්ය/ම අපරදිගම
්ංගීතය
Basket 3 – Sinhala/ Japanese/ French/ Chinese /Eastern Music/ Dancing/ History/ Agriculture/ Western
Music
(අවගේ මවගේ යන්මඑකමකණ්ඩාය කින්මඑක්මවිෂ්යයක්ම තරරාමගතමයුතුය.)
(Minimum one subject from each basket)
ඉතා වක ැද්ගත්
Very important
එක්මවිෂ්යකටමඅවගේ මවගේ යන්මටිසුන්ම1කක්මටිටියමයුතුමවගේ මඅතර,මඑ මඅවගේ යතාවගේයම්පූර්ණ නමකිරී ටම ාහූකිමවුවගේ හාත්ම
එ මවිෂ්යම තරරාගත්මඅ ක්මටිසුන්ටම වගේ ත්මවිෂ්යක්ම තරරාගූනී ටමටිදුමවගේ ම වගේමකරුනා වගේන්ම්ළකන් .
If the number of students offering a particular subject is not up to the number of students required, those
students will have to select an alternative subject. That is to start a particular stream there should be at
least 10 students to follow the stream.

ප ෞද්ධ ඇාන්තා විද්යාලයමමමමම
Dharmapala Mawatha, Colombo 07

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමBuddhist Ladies’ College
Tel : 011-2695347

E.mail : blc1954col7@sltnet.lk

ුළළත් කිරීපම් ඉල්ලුම් ෙත්ර ්රගති සමාපලෝනන්ය ( වක ා්තා කිරීම සඳහා පමම ෙත්රය පයාද්ා ගන්න්)
STUDENT APPLICATION PROGRESS (Please use this for your records)
ශිෂ්යාවගේ සම
Name of theමstudent

වගේ සම/මපියා සම
Name of the Parent

ඉ ලුපූරමකර මලද්මදි ය
Date applied

ල ාමදුන්මදි ය

ල ාමගත්මඅය

පා් මුණද්රාවගේ

Received by

School Seal
Date received
්පූරුණයමපරීක්ෂ්නයමපූවගේූත් වගේ මදි ය
්පූරුණයමපරීක්ෂ්නයමපූවගේූත් වගේ ම ේලාවගේ
Date for interview
Time for interview
්පූරුණයමපරීක්ෂ්නයමපූවගේූත් වගේ මනියමිතමදි යමහාම ේලාවගේමද්ූම පූරමදුන්මනිලධායනයාම/මනිලධායනනිය
Name of BLC staff confirming interview
ූවගේතමද්ූම පූරමදුන්මදි ය
ේලාවගේ
Date for follow up interview if any
Time
්පූරුණයමපරීක්ෂ්නයටමපූමි න මවිටමපහතම්ඳහන්මලිපිම

ය ම් ඟම

මප්රයද්මරැ ග මඒ මඅතයවගේ යම ේ.

On the date of the interview, please note that it is necessary to bring the following documents along with the
application to attend the interview.
ටියළු ම්හතිකපත්මවගේලමුණ මපිටපත්ම්හම්හතිකමකර මලද්මාායාමපිටපත්ද්මරැ ග මආමයුතුය.

PLEASE PROVIDE THE ORIGINAL DOCUMENTS AS WELL AS A SET OF CERTIFIED COPIES.
01. උප්පූන් ම්හතිකය

Birth Certificate of Child
02. ජාතිකමහූඳුම පූරපත්

National Identity Cards of parents or guardian
03. විවගේාහම්හතිකය

Marriage Certificate
04. ඔ ම ්ේවගේයමකර ම්ේථා

ඉමආයත මප්රධානියා ගන්මලිපියක්මරැ ග මආමයුතුය.මපහතම්ඳහන්මකරුණුමඇතුළත්මවියමයුතුය.

Letter from employer / s (Please state duration of employment and current salary)

්ේවගේාමකාලය
05. අවගේ්ා ම ා්මක්මතුළමල ාමගත්මවගේූටුප්මපත්රිකා



වගේූටුප

Proof of salary of last six months. (Salary slips)
06. ්ේවගේයංමරැකියාවගේකමනියුතුම ද වගේක්ම පූරමවගේයාපාරයමලියාපදිංචිමකරමඇතිම්හතිකය

If self Employed Business Registration


ා්ම12කමආද්ායපූරමවි්ේතරය

Proof of income of last twelve months.
07. අ

කුත්මආද්ායපූරම ාණ ගම් ාථමකිරී ම්ඳහාමඅද්ාළමලිපම

ය මඉදියනපත්මකරන් .ම(්ූ.යු.ම දුමඉඩපූර,ම ද්පළ,මවි ද්ශීයමආද්ායපූරම ාණ ග)

If other income sources are available, please bring proof. (i.e : rental lands, properties, income from abroad
etc)
භාරගත්මදි ය

පා්ලටමඇතුළත්මවගේ මදි ය

Date accepted

Date of admission.

විද්හ පතිතුමිය සමඅත්්

පා් මවගේාරමගා්ේතුම ග දමදි ය

මමමමමමමමමමමමමSignature of Principal

Date of term fees paid

