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SIGHT FOR ALL  

පැමිණිලි ය ොමු කිරීයේ ආකෘති පත්ර  

Sight For All කාර්ය මණ්ඩලය, දෘෂ්ටිකයන්, සහකරුවන්, ව්යාපෘති සහභාගිකයන්, හවුේකරුවන් 

සහ ව්යාපෘති මඟින් ප්රතිකාර ලබන ලරෝගීන් සඳහා ආරකෂ්ාව අතිශයින් වැදගත් වන අතර 

විෂ්මාචාර පිළිබඳ ඕනෑම ලචෝදනාවක අපි බැරෑරුම් ලලස සලකමු. අපි අඛණ්ඩ අභිවෘද්ධිය පිණිස 

කැප වී කටයුතු කරන අතර ප්රතිලපෝෂ්ණ සහ නිර්ලද්ධශ අගය කරමු.  

කරුණාකර පහත සියලුම කලෂ්ටත්ර සම්ූර්ණ කර ඔබලේ පැමිණිේල jhatswell@sightforall.org ට 

ඊලම්ේ කරන්න.  

ඔබලේ ගැටළු හැකිතාක ඉකමනින් විසඳනු ලබන අතර අපලේ විමර්ශනලේ ප්රතිඵල සමඟ 

ඔබව සම්බන්ධ කර ගනු ඇත. 

සි ලුම පැමිණිලි රහසිගත . 

නිර්නාමික වාර්තා පිළිගනු ලැබුවද, අපි ඔබලේ සම්බන්ධතා ලතාරතුරු ඉේලා සිිමු, එවිට හැකි 

ඉකමනින් ඔබලේ ගැටළු නිසි ලලස විසඳීමට අමතර ලතාරතුරු අවශටය නම් අපට ඔබව සම්බන්ධ 

කර ගත හැක. එලසටම, ඔබ ඔලේ සම්බන්ධතා ලතාරතුරු අප ලවත ලබා ලනාලදන්ලන් නම්, 

අපලේ කරියාමාර්ග පිළිබඳව ඔබට දැනුම් දීමට අපට ලනාහැකි වනු ඇත. 

 

සිද්ධි  සේබන්ධව 

කරුණාකර සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න. ලමම ලේඛනය වාර්තා කරන්ලන්:  

□ ළමා ආරකෂ්ණ 

විෂ්මාචාරයකි 

□ ලිංගික විෂ්මාචාරයකි □ විංචා ලචෝදනාවකි 

□ හිරිහැර කිරීලම් 

විෂ්මාචාරයකි 

□ ආයතනික අරමුදේ 

අනිසි ලලස භාවිතා කිරීමකි 

□ සාමාන්ය පැමිණිේලකි 

□ ලවනත් 

  

 

සිද්ධිය වූ දිනය (දන්ලන් නම්) : ___________________ සිද්ධිය වූ ලව්ලාව: 

සිද්ධිය වූ සටථානය 

සිද්ධිය/ගැටලුව පිළිබඳ විසටතරය (කරුණාකර සිදුවීම් අනුපිළිලවල විසටතර කරන්න): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

mailto:jhatswell@sightforall.org
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ප්රශටනය තවදුරටත් පවතිනවාද? 

    

ඔයේ විස්තර 

සියලුම විසටතර රහසටයව තබා ගැලන්. ඔබ නිර්නාමික වීමට ලතෝරා ගතලහාත් ලමම පියවර 

මගහැරිය හැකිය. 

 

 

ලමම වාර්තාව සම්ූර්ණ කරන පුද්ධගලයාලේ නම: _________________________________ දිනය: 

_________________ 

දිවා දුරකථන අිංකය (ප්රාලද්ධශීය අිංකයද ඇතුළත්ව): ________________________________ 

සවස දුරකථන අිංකය/ජිංගම දුරකථන අිංකය: ____________________________ 

ඊලම්ේ ලපිනය: __________________________________________________ 

තැපැේ ලපිනය (වීදිය): 

_________________________________________________________________ 

                            (නගරය): දිනය: 

 

කරුණාකර පහත ආකාරලයන් මාව අමතන්න:  

□ දුරකථනය □ජිංගම 

දුරකථනය 
□ ඊලම්ේ □ තැපෑල 

 

ඔබට තවත් යම් අදහසට තිලේද? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

□ ඔව් □ නැත □ ලනාදනී 
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_____________________________________________________________________________________ 

කොර් ොලී  ප්රය ෝජන  සඳහො පමණි: 

පැමිණිල අිංකය: 

____________________________________________________________________________ 

විමර්ෂ්ණ නිලධාරියා: 

________________________________________________________________________ 

ප්රතිඵලය: 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 


