
① සුදුසුකම්
　ජපන් භාශා පාඨමාලාව
　　・අවුරුදු  12ක පාසල් අධ්යාපන  කාලයක් හ ෝ ඊට සමාන සුදුසුකමක්.

　　・අවුරුදු 18 වැඩිවිය යුතුය.

　　・නීත්යානුකූලව ජපානයට ඇතුල්වීමට  ැකි අහයකු විය යුතුය.

　　・විශ්වාසනීය ඇපකරුහවකු සිටිය යුතුය  

　　・පාසලට ඇතුල්වීහමන් පසුව  හන්වාසිකාගාරහේ රැදීසිටිය  ැකි අහයකු විය යුතුය.

② පාසල් ගාසත්ු

ප්රහේශ විබාග ගාසත්ුව ※දෙවන වසර පාසල් ගාස්තු දගවීම  
ඇතුලත්වීහම් ගාසත්ුව  《එකවර දගවීම 》
පාසල් ගාසත්ුව

වවද්ය පරීක්ෂණ 
ගාතුව

හපළහපොත් ගසත්ු

ප සුකම් ගාසත්ු 《වාරික වශදෙන් දගවීම》

පාසල් ගාස්තුව

වවද්ය පරීක්ෂණ 
ගාතුව

හපළහපොත් ගස්තු

ප සුකම් ගාස්තු 

③ ශිෂයත්ව වැඩසට න  

　・ජපන් බාශා ප්රවීනත්ා විබාගය සමත්වන සිසුනට　දිරිගැන්වීම සඳ ා　හයන් 10,000

④ මුදල් ආපසු හගවීම 

　・පාසල් පැමිනීම ස  ඉහගනීහම් කුසලත්ාව වැඩි සිසුන්ට   ජීවන වියදම් සඳ ා ජපානහේ අධ්යාපන   අමාත්යාාංශය මගින් ලබාහදන 
ශිෂයත්වය සඳ ා ඉල්ලුම් කල  ැක

　①　පුද්ගලික හ ේතුවක් මත් ශිෂයයා පාසලට  ඇතුල්වීම 
ප්රතික්හෂේප කලහ ොත් පාසලට ඇතුලත් කරගැනීහම් ලිපිය ස  වීසා බලපත්රය ලබාගැනීහම් ස තිකය පාසලට බාරදීහමන් පසුව හසේවා 
ගාස්තු අඩුකිරීහමන් පසුව ඉතිරි මුදල ආපසු හගවනුලබයි.

　②මවුරටින් ඔබහේ වීසා බලපත්රය ප්රතික්හෂේප කල අවස්ත්ාවකදී හසේවා ගාස්තු අයකරගැනීහමන් අනතුරුව ඉතිරි මුදල ආපසු ලබාහදනු 
බැරකරනුලැහේ.

නීතියක් හලස හගවනුලැබූ මුදලක් ආපසු හගවන්හන් නැත්,※ කිසිදු හ ේතුවක් මත් ඇතුල් වීහම් ගාස්තුව ආපසු ලබා හනොහදනු ඇත්.

　③අසනීපයක් වැනි හනොවැලැක් විය  ැකි හ ේතුවක් මත් පාසලින් ඉවත්වන්හනනම් පරිපාලන ගාස්තු අඩුකරගැනීහමන් අනතුරුව ඉතිරි 
මුදල් ආපසු හගවනු ලැහේ.

学 校 法 人  さ く ら 国 際 学 園
School  Corporation　　Sakura　International　Academy

නිද ස් 

නිද ස් 

හයන් 650,000

පාසල මගින් හගවීම

හගවීම් කරන ආකාරය  පාසල 
දැනුවත්හකොට හපොහරොන්දු පත්රයක් අත්සන 
කලයුතුය.

හදවන වසර

හයන් 20,000

නිද ස ්

හයන් 650,000

පාසල මගින් හගවීම

හදවන වසර ආරම්භ වීමට හපර මාර්තු  මස 30 දිනට හපර 
හයන් 650,000ක් හගවිය යුතුය

හයන් 10,000

හයන් 50,000

නියමිත් ප්රහේශය

පළමු වසර

ජාත්යාන්ත්ර සිසුන් බඳවාගැනීදේ 
මාර්දගෝපදේශෙ

අදරේල් මස බඳවාගැනීම (කාලෙ වසර  2)

SAKURA



① සුදුසුකම්
　ජපන් භාශා පාඨමාලාව
　　・අවුරුදු  12ක පාසල් අධ්යාපන  කාලයක් හ ෝ ඊට සමාන සුදුසුකමක්.

　　・අවුරුදු 18 වැඩිවිය යුතුය.

　　・නීත්යානුකූලව ජපානයට ඇතුල්වීමට  ැකි අහයකු විය යුතුය.

　　・විශ්වාසනීය ඇපකරුහවකු සිටිය යුතුය  

　　・පාසලට ඇතුල්වීහමන් පසුව  හන්වාසිකාගාරහේ රැදීසිටිය  ැකි අහයකු විය යුතුය.

② පාසල් ගාසත්ු

ප්රහේශ විබාග ගාසත්ුව ※දෙවන වසර පාසල් ගාස්තු දගවීම  
ඇතුලත්වීහම් ගාසත්ුව  《එකවර දගවීම 》
පාසල් ගාසත්ුව

වවද්ය පරීක්ෂණ 
ගාතුව

හපළහපොත් ගසත්ු

ප සුකම් ගාසත්ු 《වාරික වශදෙන් දගවීම》

පාසල් ගාස්තුව

වවද්ය පරීක්ෂණ 
ගාතුව

හපළහපොත් ගස්තු

ප සුකම් ගාස්තු 

③ ශිෂයත්ව වැඩසට න  

　・ජපන් බාශා ප්රවීනත්ා විබාගය සමත්වන සිසුනට　දිරිගැන්වීම සඳ ා　හයන් 10,000

④ මුදල් ආපසු හගවීම 

　・පාසල් පැමිනීම ස  ඉහගනීහම් කුසලත්ාව වැඩි සිසුන්ට   ජීවන වියදම් සඳ ා ජපානහේ අධ්යාපන අමාත්යාාංශය මගින් ලබාහදන ශිෂ්්
යත්වය සඳ ා ඉල්ලුම් කල  ැක

නීතියක් හලස හගවනුලැබූ මුදලක් ආපසු හගවන්හන් නැත්,※ කිසිදු හ ේතුවක් මත් ඇතුල් වීහම් ගාස්තුව ආපසු ලබා හනොහදනු ඇත්.

　①　පුද්ගලික හ ේතුවක් මත් ශිෂයයා පාසලට  ඇතුල්වීම 
ප්රතික්හෂේප කලහ ොත් පාසලට ඇතුලත් කරගැනීහම් ලිපිය ස  වීසා බලපත්රය ලබාගැනීහම් ස තිකය පාසලට බාරදීහමන් පසුව හසේවා ගාස්තු අඩුකිරීහමන් 
පසුව ඉතිරි මුදල ආපසු හගවනුලබයි.

　②මවුරටින් ඔබහේ වීසා බලපත්රය ප්රතික්හෂේප කල අවස්ත්ාවකදී හසේවා ගාස්තු අයකරගැනීහමන් අනතුරුව ඉතිරි මුදල ආපසු ලබාහදනු බැරකරනුලැහේ.

　③අසනීපයක් වැනි හනොවැලැක් විය  ැකි හ ේතුවක් මත් පාසලින් ඉවත්වන්හනනම් පරිපාලන ගාස්තු අඩුකරගැනීහමන් අනතුරුව ඉතිරි මුදල් ආපසු හගවනු 
ලැහේ.

学 校 法 人  さ く ら 国 際 学 園
School  Corporation　　Sakura　International　Academy

නිද ස් 

නිද ස් 

හයන් 487,500

පාසල මගින් හගවීම

හගවීම් කරන ආකාරය  පාසල දැනුවත්හකොට 
හපොහරොන්දු පත්රයක් අත්සන කලයුතුය.

හදවන වසර

හයන් 20,000

නිද ස ්

හයන් 650,000

පාසල මගින් හගවීම

හදවන වසර ආරම්භ වීමට හපර මාර්තු  මස 30 දිනට හපර 
හයන් 487,500ක් හගවිය යුතුය

හයන් 10,000

හයන් 50,000

නියමිත් ප්රහේශය

පළමු වසර

ජාත්යාන්ත්ර සිසුන් බඳවාගැනීදේ 
මාර්දගෝපදේශෙ

ජූලි මස බඳවාගැනීම (කාලෙ වසර  1මාස 9 )

SAKURA



① සුදුසුකම්
　ජපන් භාශා පාඨමාලාව
　　・අවුරුදු  12ක පාසල් අධ්යාපන  කාලයක් හ ෝ ඊට සමාන සුදුසුකමක්.

　　・අවුරුදු 18 වැඩිවිය යුතුය.

　　・නීත්යානුකූලව ජපානයට ඇතුල්වීමට  ැකි අහයකු විය යුතුය.

　　・විශ්වාසනීය ඇපකරුහවකු සිටිය යුතුය  

　　・පාසලට ඇතුල්වීහමන් පසුව  හන්වාසිකාගාරහේ රැදීසිටිය  ැකි අහයකු විය යුතුය.

② පාසල් ගාසත්ු

ප්රහේශ විබාග ගාස්තුව ※දෙවන වසර පාසල් ගාස්තු දගවීම  
ඇතුලත්වීහම් ගාස්තුව  《එකවර දගවීම 》
පාසල් ගාස්තුව

වවද්ය පරීක්ෂණ 
ගාතුව

හපළහපොත් ගස්තු

ප සුකම් ගාස්තු 《වාරික වශදෙන් දගවීම》

පාසල් ගාස්තුව

වවද්ය පරීක්ෂණ 
ගාතුව

හපළහපොත් ගස්තු

ප සුකම් ගාස්තු 

③ ශිෂයත්ව වැඩසට න  

　・ජපන් බාශා ප්රවීනත්ා විබාගය සමත්වන සිසුනට　දිරිගැන්වීම සඳ ා　හයන් 10000

④ මුදල් ආපසු හගවීම 

　②මවුරටින් ඔබහේ වීසා බලපත්රය ප්රතික්හෂේප කල අවස්ත්ාවකදී හසේවා ගාස්තු අයකරගැනීහමන් අනතුරුව ඉතිරි මුදල ආපසු ලබාහදනු 
බැරකරනුලැහේ.

③අසනීපයක් වැනි හනොවැලැක් විය  ැකි හ ේතුවක් මත් පාසලින් ඉවත්වන්හනනම් පරිපාලන ගාස්තු අඩුකරගැනීහමන් අනතුරුව ඉතිරි මුදල් 
ආපසු හගවනු ලැහේ.

හදවන වසර ආරම්භ වීමට හපර මාර්තු  මස 30 දිනට හපර 
හයන් 325,000ක් හගවිය යුතුය

හගවීම් කරන ආකාරය  පාසල දැනුවත්හකොට 
හපොහරොන්දු පත්රයක් අත්සන කලයුතුය.

　　・පාසල් පැමිනීම ස  ඉහගනීහම් කුසලත්ාව වැඩි සිසුන්ට   ජීවන වියදම් සඳ ා ජපානහේ 
අධ්යාපන අමාත්යාාංශය මගින් ලබාහදන ශිෂයත්වය සඳ ා ඉල්ලුම් කල  ැක

නීතියක් හලස හගවනුලැබූ මුදලක් ආපසු හගවන්හන් නැත්,※ කිසිදු හ ේතුවක් මත් ඇතුල් වීහම් ගාස්තුව ආපසු ලබා හනොහදනු ඇත්.

　①පුද්ගලික හ ේතුවක් මත් ශිෂයයා පාසලට  ඇතුල්වීම 
ප්රතික්හෂේප කලහ ොත් පාසලට ඇතුලත් කරගැනීහම් ලිපිය ස  වීසා බලපත්රය ලබාගැනීහම් ස තිකය පාසලට බාරදීහමන් පසුව හසේවා ගාස්තු 
අඩුකිරීහමන් පසුව ඉතිරි මුදල ආපසු හගවනුලබයි.

学 校 法 人  さ く ら 国 際 学 園
School  Corporation　　Sakura　International　Academy

නිද ස් 

නිද ස් 

හයන් 325,000

පාසල මගින් හගවීම

හදවන වසර

හයන් 20000

නිද ස් 

හයන් 650,000

පාසල මගින් හගවීම

හයන් 10000

හයන් 50,000

නියමිත් ප්රහේශය

පළමු වසර

SAKURA

ජාත්යාන්ත්ර සිසුන් බඳවාගැනීදේ 
මාර්දගෝපදේශෙ

ඔක්දත්ෝබර්   මස බඳවාගැනීම (කාලෙ වසර  1මාස 6 )


