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කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර්  ගකුයින් (KCG) යනු පරිගණක විද්යාව 
සඳහාවූ ජපානෙය් ප්රථම අධ්යාපන ආයතනයයි. එය වසර 55කට 
ෙපර පරිගණක යුගෙය් ආරම්භයත් සමඟ නව යුගයක් නිර්මාණය 
කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලදී. අධ්යාපනය යනු දැනුම හා ශිල්ප 
ඉගැන්වීම පමණක් ෙනොව සිසුන්ෙග් නිර්මාණශීලිත්වය ෙපෝෂණය 
කිරීමකි. එයට ෙහේතුව මෘදුකාංග සංවර්ධනය යනු සැබැවින්ම 
නිර්මාණාත්මක කාර්යයක් වීමත් වර්තමාන යුගයට සහයවිය හැකි 
නිර්මාණාත්මක ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් ඉංජිෙන්රුවරු ෙපෝෂණය 
කිරීෙම් අධ්යාපනික අරමුණ පවත්වා ගැනීමත් බව අපි විශ්වාස කරමු.
ෙතොරතුරු ෙක්න්�ය යුගෙය් පැමිණිම ෙපර දැකීම තුළ, සම්ප්රදායික 
ජපාන උසස් අධ්යාපන රටාවට ප්රතිවාදී පාසලක් පිහිටුවීම අපිට 
අවශ්ය විය. අප විසින් පිහිටුවන ලද පාසල ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම 
පිළිබඳ අධ්යාපනය පිරිනැමීම සඳහා පරිගණක විද්යාෙව් 
ෙපරගමන්කරුවිමට අපිට ඉඩෙදන ලදි. එම කාලෙය්දී පරිගණක 
විද්යාව ජපාන උසස් අධ්යාපනික ආයතනවලට නුහුරු වූ බැවින් 
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් පිහිටුවීම අධ්යාපන සහ 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රය තුළ සංෙව්දී කරුණක් විය.
1966 වර්ෙෂ්යේ දී, ෙටෝකිෙයෝ විශ්ව විද්යාලය විසින් පළමු ෙද්ශිය මහා 
පරිමණෙය් පරිගණක ෙමෙහයුම් ආරම්භ කරන ලදි. 1970 දශකය 
පුරා, තවදුරටත් විශ්ව විද්යාලවලට පරිගණක හඳන්වා ෙදන ලද අතර, 
හැත්තෑව අගභාගෙය්දී විශාල කාල හුවමාරු පද්ධතිය (TSS)  
�යාත්මකව පැවතින. නමුත් ඒවා අධ්යය පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවන්කරන 
ලද අතර, සාමාන්ය ශිෂ්යයන්ෙග් භාවිතය ලබා දුන්ෙන් නැත. 
එමනිසා 1972 වර්ෂෙය් දී කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් විසින් 
සිසුන්ට විවෘත ප්රථම විශාල පද්ධතිය හඳුන්වා ෙදන අවස්ථාෙව් එය 
අතිශයින්ම සුවිෙශේෂී කාරණයක් විය. ඉන්පසුව, ජපන් විශ්වවිද්යාල 
සහ වෘත්තීය පාසල් අතරින් සාමාන්ය සිසුන්ෙග් අධ්යාපනික පුහුණුව 
සඳහා TSS ලබා ෙදන ප්රථම පාසල බවට KCG පත්වුෙන්ය.
1983 දී පරිගණකය යුගය පටන් ගැනීමත් සමඟ, සෑම සිසුෙවකුටම 
පරිගණකයක් අයිතිවන පරිදි KCG විසින් පරිගණක 3000 සඳහා 
විෙශේෂ ඇණවුමක් කරන ලද අතර එවැති ෙදයක් ෙලෝකෙය් කිසි 
තැනක සිදු වූ ෙදයක් ෙනොවීය. 
1980 දශකෙය් අවසන් භාගෙය් සිට, ෙගෝලීයකරණ රැල්ල ජපානයට 
ළඟා විය. කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් විසින් අෙමරිකානු ...... 
සහ සංස්කෘතිෙය් හදවත වන ෙබොස්ටන් නුවර නව සරසවියක් විවෘත 
කරන ලදී. ෙමම ෙබොස්ටන් පහසුම්, ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු සැකසුම් 
පීඨෙය් විෙද්ශීය පුහුණු මධ්යස්ථානයක් බවට භාවිතා කරන ලද අතර, 
එය ජපානෙය් පළමු ෙතොරතුරු ආ�ත විෙද්ශීය පාසල විය.
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් 1989 වර්ෂෙය් සිට විෙද්ශීය 
රටවල් ෙවත පරිගණක ආ�ත අධ්යාපන ආධාර (පරිගණක පරිත්යාග 
කිරීම සහ ෙද්ශීය උපෙද්ශකයන් පුහුණු කිරීම) සපයමින් සිටී. ෙමම 
ආධාරය ෙපර ෙනොවූ විරූ අන්තර්ජාතික ව්යාපෘතියක් වූ අතර, සෑම 
ප්රතිලාභී රටකම අධ්යාපනික විප්ලවයක් ප්රවර්ධනය කැෙළේය. ෙමම 
ආධාර ව්යාපෘතිය අවුරුදු 20කටත් අධික කාලයක් රටවල් 23ක 
�යාත්මක කරන ලදී. ෙමම ආධාරය තුළින්, කිෙයෝෙතෝ 
ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් ෙවතින් 3000 කටත අධික භාවිතා කළ 
පරිගණක මඟින් සංවර්ධන වන රටවල් තුළ පරිගණක පුහුණුව සඳහා 

භාවිතා කිරීමට නව අවස්ථාවක් උදාවිය. KCG හි ආරම්භක අවධිෙය් 
සිට පැවත ෙගන ආ ඉදිරිෙය් සිටීෙම් උනන්දුව දැන් ජාත්යන්තරව 
ක්රියාත්මක ෙවමින් පවතී. 2006 වසෙර්දී ජාත්යන්තර විදුලි සංෙද්ශ 
සංගමය (එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් විෙශේෂිත සංවිධානයක්) 
විසින් ෙමම ආධාර ව්යාපෘතිය අගය කර ජාත්යන්තර සහෙයෝගිතාව 
සඳහා විෙශේෂ සම්මානයක් ප්රදානය කරන ලදී.
1993 වර්ෂෙය් කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් විසින් එහි 
උසස්තම බහුමාධ්ය කලා ඉංජිෙන්රු සඳහා ප්රසිද්ධ වූ ෙරොචස්ටර් 
තාක්ෂණික ආයතනය (RIT) සමඟ සහෙයෝගිතාවය තුළ සංෙව්දී 
පරිගණක පිළිබඳ අධ්යාපනය පුළුල් කිරීම සඳහා චිත්ර හා ෙතොරතුරු 
වැඩසටහනක් ස්ථාපිත කරන ලදී. 1996 මාර්තුවල, අනුබද්ධ කිරීෙම් 
ලිපි අත්සන් කරන ලද අතර, KCG සහ RIT එකම ආයතනයට අයත් 
පාසල් බවට පත්විය. එම බැඳීෙම් අභිප්රාය වන්ෙන් එක්සත් ජනපදෙය් 
මල්ටිමීඩියා - සාරවත් සංස්කෘතිය සිට KCG ෙවත මාරු කිරීමත් එය 
ෙද්ශිය වශෙයන් ෙපෝෂණය කිරීමයි. එය වෘත්තීමය පාසලක් සහ 
ප්රමුඛ ෙපෙල් ඇමරිකානු විශ්ව විද්යාලයක් අතර ජපානෙය් පළමු 
සෙහෝදර පාසල විය. ෙමම අනුබද්ධතාව සකස් කිරීමන් පසු, RIT 
සහ KCG හි උපාධි පාසෙල් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ප්රධානීන් අතර 
ව්යාපාර වැඩසටහනක් 1998 ෙපබරවාරිවල ආරම්භ කළ අතර 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවීය යුගෙය් පැමිණිම KCG විසින් ෙපරදුටු 
වසරද ෙමය විය. ෙමම වැඩසටහන කයිෙටෝ පරිගණක ගාකුයින් 
හී RIT උපාධි පාසෙල් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාෙව් පළමු 
ෙකොටස අධ්යයනය කිරීම සඳහා ජපාන විද්යාල උපාධිධාරීන්ට 
ඉඩෙදන ලද ජපානෙය් පළමු වැඩසටහන ෙලස ෙබොෙහෝ 
මාධ්ය අවධානයක් ආකර්ශණය කරෙගන ඇත.
නව වෘත්තීමය උපාධි පාසල් පද්ධතිය ජපානෙය් උසස් අධ්යාපනික 
ප්රතිසංස්කරණවල ෙකොටසක් ෙලස 2003 දි නීත්යනුකූලව ස්ථාපිත 
කරන ලදී. ෙමහි අරමුණ වූෙය් උසස් විෙශේෂඥ දක්ෂතා සහිත 
වෘත්තිකයින්ෙග් ප්රාෙයෝගික අධ්යාපනය සහ පුහුණු කරෙගන යාමයි. 
නීතිය සම්මතවීමත් සමගම, අපි උපාධි පාසලක් සඳහා අනුමැතිය 
ඉල්ලා සිටිෙයමු. එම අවස්ථාෙව්දි ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් 
ඉල්ලා සිටිනු ලැබූවද, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් සඳහා 
විෙශේෂඥතාව දක්වන විශ්ව විද්යාල ෙහෝ උපාධි පාසල් ෙනොතිබුණි. 
ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා උපාධි අධ්යයන පිළිබඳ කයිෙටෝ ෙකොලිජිය 
(KCGI) ජපානය තුළ පළමු සහ එකම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෙශේෂිත 
වෘත්තීමය උපාධි පාසල ෙලස 2004 අෙප්රේල්වල එහි පාඨමාලා 
ආරම්භ කරන ලදී.
අපෙග් පාසල් පද්ධතිය තුළ එකි පසුබිම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
අධ්යාපනෙය් පුෙරෝගාමියා ෙලස ඒ තුළ තහවුරු කරන ලදී.
KCGI ස්ථාපිත කිරීම තුළින් කයිෙටෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් 
හි සිසුන් සහ උපාධිධාරීන් සඳහා ඉහල විභවතා දරන අතර, ඔවුන්ට 
ජපානය තුළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙයදුම් ක්ෙෂේත්රය තුළ ඉහළම 
උපාධිය වන ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්ද පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
ලබාගැනීම සඳහා KCGI ෙවත ඇතුළත් වීමට ෙතෝරාගැනීම ලබා 
ෙද්. ෙමම �යාවලිය සඳහා තව දුරටත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් 
හැදෑරිය හැකි උසස්ම උපාධිය ලබාගැනිමට විශ්වවිද්යාලකින් අවුරුදු 
හතරක උපාධියක් අවශ්ය ෙනොවනු ඇත. 

කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින්  හි පයනියර් ස්පිරිට්

අෙප්ක්ෂිත සිසුන් ෙවත
(ප්රධානියෙග් සුභ පැතුම්)

ප්රධානියය

ෙයොසුෙකෝ හෙසගාවා

1963 දී පිහිටුවන ලදී

ජපානෙය් ප්රථම පරිගණක අධ්යාපන 
ආයතනය වන්ෙන් ක්ෙයෝෙතෝ ගුකුයින් (KCG) ය.

- පරිගණක තාක්ෂණය සහ එහි න්යායන් පිළිබඳ ශාස්ත්රීය අංශයන් අවධාරණය කරන උසස් 
 ප්රමිතිෙයන් යුත් අධ්යාපනයක් ලබා දිම

- පරිගණක තාක්ෂණෙය් දියුණුවට සමඟම ගමන් කරන අධ්යාපනයක් ලබාදීම

- පරිගණක තාක්ෂණය පිළිබඳ නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් ෙපෝෂණය කිරීම

- ෙතොරතුරු-අභිමුඛ සමාජය පිළිබඳ පුලුල් මතයන් ස්ථාපනය කිරීම

- බුද්ධිය සහ සංෙව්දීතාව යන අංශ ෙදකම වර්ධනය කිරීම

පයනියර් ස්පිරිට් ෙවත සබැඳිය

ෙභෞතික විද්යාව හා තාරකා විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙව්දී උපාධිය, විද්යා පීඨය, කිෙයෝෙතෝ විශ්වවිද්යාලය (පළමු කාන්තාව)
විද්යා පාඨමාලාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධි සම්පූර්ණ කරමින්, ක්ෙයෝෙතෝ විශ්වවිද්යාලෙය් 
තාරකා ෙභෞතික විද්යා පර්ෙය්ෂණ සඳහා පරිගණකය භාවිතා කළ ප්රථමයා
බාහිර විද්යාඥයා, ෙපන්සිල්ෙව්නියා ප්රාන්ත විශ්වවිද්යාලය, එක්සත් ජනපදය
තායිලන්තය, ඝානාව, ශ්රී ලංකාව, ෙප්රු සහ තවත් රටවල අධ්යාප අමාත්යාංශ සහ එවැනි ආයතනවලින් පිරිනැෙමන ලදි.
2006 වර්ෙෂ්යේ අන්තර්ජාතික විදුලි සංෙද්ශ සංගමය ෙවතින් අන්තර්ජාතික සහෙයෝගීතාව සඳහා වූ විෙශේෂ ත්යාගය පිරිනැෙමන ලදී
2011 වර්ෂෙය් දී ජපන් ෙතොරතුරු දත්ත සැකසීෙම් සංගමෙය් සහතිකය
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KCG හි ලාංජනය සැලකියයුතු අධ්යාපනිත ලක්ෂණ

KCG සමූහෙය් වර්ණය

KCG නිල්  (කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් (KCG) සහ KCG සමූහෙය් පාසල් වර්ණය)

KCG රතු  (ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා උපාධි අධ්යයන පිළිබඳ කිෙයෝෙතෝ විද්යාලෙය් පාසල් වර්ණය (KCGI))

KCG ස්ථාපිත කිරීම තුළ එහි මුල් සාමාජිකයින් සියලූම ෙදනා උපාධිධාරීන් සහ කිෙයෝෙතෝ විශ්ව 
විද්යාලෙය් උපාධි සිසුන් වූ නිසා, KCG සහ KCG සමූහෙය් වර්ණය තද නිල් පැහැ ගත් කිෙයෝෙතෝ 
විශ්ව විද්යාලෙය් පාසල් වර්ණය මත පදනම් වී ෙතෝරා ෙගන ඇත. ෙමම වර්ණය 1970 සිට භාවිතා 
කිරීම ආරම්භ කර ඇත. 1998 දී 35 ස් වැනි සංවත්සරෙය්දී “KCG නිල්” ෙලස වර්ණයක් අපි 
අර්ථවක් කැෙළමු.

පාසල් කළමනාකාරිත්වය හැර, KCG සමුහෙය් නිර්මාතෘ, සිජිෙයෝ හාෙසේගාවා, තමන් තරුණ 
අවධිෙය් සිටියදී කිරීමට ෙනොහැකි වූ අධ්යාපනයට අභිෙයෝග කිරීම සඳහා හාවර්ඩ් විශ්ව විද්යාලෙය්දී 
ඔහුෙග් පසුකාලීන වසරවල නැවතත් අධ්යයනය කරන ලදී. ඔහු ෙබොස්ටන් හී අනුනිවාසයක් කුලියට 
ෙගන තරුණ සිසුන් සමඟ සාහිත්ය සහ දර්ශණය පිළිබඳ පන්තියකට සහභාගි විය. නිර්මාතෘ ඉෙගන 
ගත් හාවර්ඩ් විශ්ව විද්යාලෙය් පාසල් වර්ණය වන තද රතු වර්ණය මත පදනම් වී, KCGI හි පාසල් 
වර්ණය KCG නිල් වර්ණයට ප්රතිවිෙරෝධී වර්ණයක් ෙලස KCG රතු ෙලස ස්ථාපිත කර ඇත. 
ෙමයින් වයස ෙහෝ ස්� පුරුෂ භාවය පිළීබඳ ෙනොසලකා උද්ෙයෝගෙයන් අභිෙයෝග කිරීමට සහ අලුත් 
ෙදයක් ඉෙගන ගැනීෙම් ආකල්පය ප්රකාශ කරයි.

KCG ෙකොල  (කිෙයෝෙතෝ ජපන් භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානෙය් පාසල් වර්ණය (KJLTC))

අන්තර් ජාතික සිසුන් සඳහා, ෙමම මධ්යස්ථානය KCG සමූහෙය් පළමු ප්රෙව්ශය ෙව්. ෙමම 
මධ්යස්ථානය අධිකරණ අමාත්යංශය විසින් දැනුම් ෙදන ලද ජපාන භාෂා අධ්යාපනික පහසුකමක් 
වන අතර, අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා සහ තාක්ෂණ අමාත්යංශය විසින් ප්රාරම්භක 
අධ්යාපනික විෂයමාලාවක් ෙලස පවරන ලදී. මහාද්දීවීප හෙත් හරිත භුමිෙය් ප්රතිරූපයකින්, ඉහත 
සඳහන් KCG නිල් සහ KCG රතුවලට ප්රතිවිෙරෝධී වර්ණයක් ෙලස පාසල් වර්ණය ෙලස ෙකොල 
වර්ණය ෙතෝරා ගන ලදී.

KCG තැබිළි  (කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින්ඔෙටෝෙමොබයිල් පාසෙල් පාසල් වර්ණය (KCGM))

කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් ඔෙටෝ ෙමොබයිල් පාසල උසස් තාක්ෂණය සහ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය තුළ දැනුම සහිත ස්වයං�ය යන්ත්ර සහ ඉදිරි පරම්පරාෙව් ස්වයං�ය තාක්ෂණයන්ට 
අදාළවන ජාලකරණය ෙපෝෂණය කරයි. 2013 දී හවුල් වූ KCG සමූහෙය් නව සාමාජිකෙයක් වන, 
KCGM සඳහා, KCG සමූහයට ෙගන ආ එහි නව ජවය ප්රකාශ කිරීම සඳහා එහි පාසල් වර්ණය ෙලස 
අපි තැබිළි වර්ණය නම් කෙළමු.

පරිගණක විද්යාවන් පිළබඳ ජපානෙය් පළමු අධ්යාපනිත ආයතනය 
ෙලස ස්ථාපිත ෙවමින්, කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් (KCG) 
එහි වසර 55කට වැඩි සම්ප්රදායන් සහ ජයග්රහණ පිළිබඳ 
සාඩම්බරෙයන් කියා සිටී. අපි ලබාෙදන අධ්යාපනය තුළ අෙනකුත් 
පාසල් විසින් ලබා ෙනොෙදන ෙබොෙහෝ වැදගත් ලක්ෂණ ඇත. 
ගුරුවරයාෙගන් සිසුන්ට දැනුම හුවමාරු කිරීෙම් සම්ප්රදායික රටාව 
ෙයොදා ගැනීම ෙවනුවට, අපි ස්ෙට්ට් ඔෆ් ආර්ට් පහසුකම් සහ 
අප විසින් මනාව පරීක්ෂා කල, මනා ෙලස සැලසුම් කළ අධ්යාපනික 

ක්රම පිරිනමන්ෙනමු. අපි අපෙග් සිසුන් පිළිබඳ තනි තනිව අවධානය 
ෙයොමු කරන බැවින් අපට ෙමය පහසුවී ඇති අතර, එක් එක් 
සිසුවාෙග් අවශ්යතා පිළිබඳ අපි ප්රතිචාරාත්මක වන්ෙනමු. තාක්ෂණික 
ඩිප්ෙලෝමාව “සහාය උපාධියක”ට සමාන උපාධියක් වන අතර, උසස් 
තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාව ප්රථම උපාධියකට සමාන ෙව්. 
KCG තුළ අපට හැකි ආකාරෙයන් ඉහළ අභිලාෂයන් ඇති සිසුන්ට 
සම්මාන ලබා ෙදන්ෙනමු.

ප්රාෙයෝගික විෂයමාලා – සම්මන්ත්රණ
සිසුන් අෙනක් අය සමඟ උගත් දෑ සම්බන්ධ කිරීම, එය ෙයොදා ගැනීම 
සහ එය භාවිතා කිරීෙම් හැකියාව සංවර්ධනය කිරීම පිණිස සෑම 
වසරකම ව්යාපෘති අභ්යාසය සිදුකරනු ලැෙබ්.
ෙමම පන්තිය තුළ, සිසුන් ඔවුන්ෙග් අරමුණ සකස් කරන අතර, 
ඔවුන්ෙග් �යාපටිපාටිය සැලසුම් කරමින් යම් කාර්යයක් නිර්මාණය 
කර නිෂ්පාදනය කරන අතරම, කණ්ඩායමක් තුළ ඔවුන් විසින් 
සිදුකරන ඉදිරිපත් කිරීමක්ද ඇත සිසුන්ට රැකියා ෙසේවීෙම් අවස්ථාෙව් 
දී පන්තිෙය් ඔවුන්ෙග් උසස් වැඩ ෙපන්වීම මගින් ඔවුන්ෙග් 
තාක්ෂණික හැකියාව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 
තාක්ෂණික හැකියාව පමණක් ෙනොව, කණ්ඩායම් වැඩ, නායකත්වය, 
සන්නිෙව්දන දක්ෂතා, කාල කළමනාකරණ හැකියාව සහ ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් හැකියාවන් සමාජිය තුළ ස�ය භුමිකාවක් ඉටු කිරීමට ද 
වැදගත් ෙව්.

ෙමම ව්යාපාති අභ්යාසය තුළ, සිසුන්ට කණ්ඩායමක් තුල වැඩකරමින් 
ස්වභාවිකව ෙමවැනි දක්ෂතා අත්කර ගැනීමට හැකිෙව්. ඊට අමතරව, 
සිසුන්ෙග් අධ්යයන වර්ෂය අනුව, ඔවුන් ක්රමානුකූලව ආධුනිකයාෙග් 
සිට වර්ධිත ෙකෙනක් දක්වා ඉෙගනුම් අන්තර්ගත තුළින් ඉෙගන 
ගන්නා අතර අවසාන අධ්යයන වසෙර්දි ඔවුන් සාමාන්ය අභ්යාස 
දක්ෂතා අත්කරෙගන ඇති බව ඔවුන්ට අවෙබෝධ කර ගත හැකිය. 
අවසාන අධ්යයන වසෙර් ව්යාපාති අභ්යාසය තුළ, සිසුන් ඔවුන්ෙග් 
ඉෙගනුම්වල ප්රතිඵලයක් ෙලස උපාධි පර්ෙය්ෂණ සිදුකරයි. ඔවුන් 
පරීක්ෂණ සහ ෙදෝෂ නැවත නැවත සිදුකරමින් ඔවුන්ෙග් 
ඔවුන්ෙග් අදහස් සකසා ඔවුන්ෙග් උපාධි පර්ෙය්ෂණ නිර්මාණය 
කරයි. විශිෂ්ඨ වැඩ ඉදිරිපත් කරන අතර ඒවා සෑම ෙපබරවාරි 
මාසයකම පවත්වනු ලබන “KCG සම්මාන” වලදි අගය කිරීමට 
ලක්ෙව්.

KCG සමූහය යනු කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයි න්සමන්විතවන 
ෙගෝලීය අධ්යාපනික සරසවි සමූහයක් (රකුෙහොකු සරසවිය, 
කෙමෝගාවා සරසවිය, කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය), වන අතර 
ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා උපාධි අධ්යයන පිළිබඳ කිෙයෝෙතෝ 
විද්යාලය, කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් ඔෙටෝ ෙමොබයිල් 
පාසල, කිෙයෝෙතෝ ජපාන භාෂා පුහුණු මධ්යස්තානය සහ KCG 
වෘත්තීය මධ්යස්ථානය ඒවා අතරින් කිහිපයකි.
2003 දී, KCG සමූහෙය් සලකුණ වන “kcg.edu” KCG සමූහෙය් 
ප්රධාන විධායක නිලධාරී (CEO) වටරූ හාෙසේගාවා විසින් ෙතෝරන 
ලදී. ෙමම සලකුණ 1995 දි අත්කරගත් අන්තර්ජාල ෙඩොෙම්න් 
නමින් (www.kcg.edu) අනුව සකස් කර ඇත. 
“kcg” ෙඩොෙම්න් නම යනු “කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින්” 
අදහස් වන අතර එය ජපානෙය් පළමු පරිගණක අධ්යාපනික 
ආයතනයයි. “.edu” යනු “gTLD” (සාමාන්ය ඉහළ මට්ටෙම් 
ෙඩොෙම්න්: ඉහළ මට්ටෙම් අන්තර්ජාල ෙඩොෙම්න් එකක්) එකක් 
වන අතර, ෙඩොෙම්න් භාවිතය සඳහා එක්සත් ජනපදෙය්  ප්රතීතන 
ආයතනෙය් අවසරත් එකම උසස් අධ්යාපන ආයතනය ෙව්. KCG 

සමූහය යනු “.edu” භාවිතය සඳහා අනුමත ජපානෙය් පළමු සහ 
එකම පරිගණක අධ්යාපනික ආයතනයයි. එයට ෙහේතුව සමූහය 
පරිගණක, නවීනතම තාක්ෂණික වැඩසටහන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
ඉහළින් සුදුසුකම් ලත් උසස් අධ්යාපන ආයතනයක් බව ප්රසිද්ධ වී 
පැවතීමයි. එය විප්ලවීය අවස්ථාවක් වූ අතර එයට ෙහේතුව එම 
කාලෙය්දී “.edu” ලබා ෙදනු ලැබුෙව් එක්සත් ජනපදෙය් අධ්යාපනික 
ආයතනවලට පමණයි. ඊට අමතරව, KCG සමූහය මැසාචුෙසට්ස් 
තාක්ෂණික ආයතනෙයන් (MIT) පර්ෙය්ෂකයින් ඇතුළුව එක්සත් 
ජනපදෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ප්රවීනයන් සමඟ සමීප 
සම්බන්ධතාවන් පවත්වාගන එන්ෙන්ය.
අපෙග් සලකුණ වන “kcg.edu” මගින් KCG සමූහය ජපානෙය් 
පමණක් ෙනොව එක්සත් ජනපදය (US) තුළද පිළිගත් උසස් 
අධ්යාපනික ආයතනයක් බව තහවුරු කරන අතර එයට ශක්තිමත් 
වැඩපියවර හරයන් ඇත. එෙමන්ම එය අඛණ්ඩ පුෙරෝගාමී සාරයන් 
සහ ෙමම උසස් ෙතොරතුරු සමාජෙය් වර්තමාන සහ අනාගත සමාජීය 
අවශ්යතා ගෙව්ෂණය කර ප්රතිචාර දැක්විය හැකි අධ්යාපනික පුහුණු 
කාර්ය මණ්ඩලයක් නිෙයෝජනය කරයි.



ෙවබ්
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ඉ-ඉෙගනුම් යනු නව අධ්ය්යන ක්රමයක් වන අතර ජාල කටයුතු සහ 
පරිගණක වැනි ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය එහිදී භාවිතා 
කරන අතර එය 21 වැනි ශත වර්ෂෙය්දී අධ්යාපනික ආයතන සඳහා 
අත්යවශ්ය අධ්යාපනික ෙමවලමක් ෙව්. 

KCG නවතම ඉ-ඉෙගනුම් ක්රමය හඳුන්වාදීෙම්දී පුෙරෝගාමියා වන 
අතර, ඉ-ඉෙගනුම් පදනම මත විවිධ පන්ති ගණනාවක් පවත්වයි. 
ෙමය ෙපරට වඩා වඩාත් ඵලදායී ශිෂ්ය ෙක්න්�ය ඉෙගනුම් 
පිරිනැමීමට සහ සිසුන්ෙග් අධ්යාපනික අවශ්යතාවන්ට වඩාත් 
ප්රතිචාරාත්මක වීමට ඉඩ ලබා ෙද්.

ඉ-ඉෙගනුම්

සම්පූර්ණෙයන් නවීනතම තාක්ෂණෙයන් යුත් ඉ-ඉෙගනුම් ස්ටූඩිෙයෝව

කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය සතුව නවීනතම තාක්ෂණ පහසුකම්වලින් යුත් ඉ-ඉෙගනුම් ස්ටූඩිෙයෝවක් ඇත. ෙමම ස්ටූඩිෙයෝව සතුව සමමුහූර්ත 
දුරස්ථ ෙද්ශන ක්රමයක් සහ ෙද්ශන පටිගත කිරීෙම් ක්රමයක් ඇත. ඉ-ඉෙගනුම් මැදිරිය තුළින්, විවිධ අධ්යාපනික අවස්ථාවන් සිසුන්ට ලබාදීම 
සඳහා KCG විසින් නවීනතම, උසස් තත්ත්වෙය් ඉ-ඉෙගනුම් පන්ති අන්තර්ගත නිර්මාණය කර ෙබදා හරිනු ලබයි.

KCG හි අසමසම ඉ-ඉෙගනුම් රටාව

KCG හි ඉ-ඉෙගනුම් පන්ති මගින් උපාය දක්ෂ ක්රම පිරිනමන බැවින් සිසුන්ට ඔවුන්ට කැමති පරිදි ඉෙගන ගත හැකිය. එෙමන්ම, ඉ-ඉෙගනුම් සහ 
පුද්ගලයින් සිටින පන්ති යන ෙදෙක්ම වාසිය, එනම් නම්යතාවය සහ සෘජුබව සංෙයෝග කළ හැකිය. ෙතොරතුරු තාක්ෂණික අධ්යාපනය තුළ 
පූර්වගාමියා ෙවමින්, KCG විසින් සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් ඵලදායී ඉෙගනුම සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට ඉඩ ෙද්.

නවීනතම ඉෙගනුම් කළමනාකරණ ක්රමය “KING-LMS”

ෙමම සාර්ව�ක පරිගණක සමාජය තුළ ෙබ්රෝඩ්බෑන්ඩ් යුගෙය් අපි මනාව පිහිටා ඇති අතර එය ඕනැම අවස්ථාවක යම් පුද්ගලෙයකුට අවශ්ය කරන 
ෙතොරතුරු කරා ප්රෙව්ශය ලබා ෙද්. එකී යුගෙය් ලඟාවීම ෙපර දුටුෙවකු ෙලසින්, KCG අසමසම LMS එනම් ඉෙගනුම් කළමනාකරණ ක්රමය 
ෙයොදා ගැනීෙම්දී ජපානය තුළ පළමුවැනියා වූ අතර 2010 දී KING-LMS ෙවත අලුත් කරන ලදී.
ෙමම ක්රමය තුළින් සිසුන්ට යම් විෂයයක් ඕනැම ෙව්ලාක සහ අවස්ථාවක ඉෙගන ගැනීමට ඉඩ ලබා ෙද්. ෙමය නවීනතම ඉෙගනුම් ක්රමයක් වන 
අතර, ශිෂ්ය ෙක්න්�ය අධ්යාපනය අභ්යාසයට පරිවර්තනය කිරීෙම්දී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

KING-LMS මඟින් ඉෙගනීම
● සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් තනි පුද්ගල පිටුෙවන් ඩිජිටල්කළ පන්ති ද්රව්ය ෙවත ප්රෙව්ශ විය හැකිය. පාසෙල්දී පමණක් ෙනොව, නිවෙසේදී ෙහෝ ෙවනත් 
   ස්ථානයකදී, අන්තර්ජාලය මත ඕනෑම අවස්ථාවක සිසුන්ට ඉෙගන ගැනීමට ඉඩ ලබා ෙද්.

● එය සිසුන්ට විෂයයන් පූර්වෙයන් දැකබලා ගැනීමට ෙහෝ සමාෙලෝචනය කිරීමට, ඔවුන්ෙග් පැවරුම් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ප්රශ්න ඇසීමට සහ 
   අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අෙනක් සිසුන් හා BBS (ලුහුඩු ප්රකාශ මණ්ඩලය)  පිළිබඳ මහාචාර්යවරු සමඟ සන්නිෙව්දනය කර ගැනීමට 
   ශක්තිය ලබා ෙද්. 

● සිසුන්ට අවශ්යනම්, ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත සහ අවශ්යතා සපුරාලීම පිණිස ෙවනත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් විවෘතව ලබාගත හැකි විෂයයන් 
   ස්වයං-අධ්යයනය කළ හැක. 

● KING-LMS තුළින්, සිසුන්ට පාසෙල් දැනුම්දීම් නැරඹිය හැකිය. අන්තර්ගත ඔවුන්ෙග් ජංගම දුරකථනයට ස්වයං�යව ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

KCG ඉ-ඉෙගනුම් පිරිනැමීම් යනු කුමක්ද

සමමුහූර්ත
ඉ-ඉෙගනුම්

අසමමුහූර්තක 
ඉ-ඉෙගනුම

・එය සිසුන්ට ෙවනත් සරසවියවලට ගමන් ෙනොකරමින් යථාකාලෙය්දී පන්ති ලබාගැනීමට සිසුන්ට ඉඩෙදමින් 
රකුෙහොකු, කෙමෝගාවා, සහ කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය සහ කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා උපාධි අධ්යයන 
පිලිබඳ කිෙයෝෙතෝ විද්යාලය සම්බන්ධ කරයි.

・එය සිසුන්ට ෙද්ශකවරුන්ෙගන් සෘජුවම ප්රශ්න ඇසීමට ඉඩ ලබා ෙද්.

・එය ෙද්ශන ස්වයං�යව පටිගතකරමින් සහ සර්වරය තුල සුරක්ෂිත කරමින් නිවෙසේදී සිසුන්ට ඒවා සමාෙලෝචනය කිරීමට 
ඉඩ ලබා ෙද්.

・එය සිසුන්ට අෙනකුත් අධ්යයන කිරීමට, සමාජ 
�යාකාරකම් කිරීමට විෙනෝදාංශවල ෙයදීමට සහ 
අර්ධ කාලීන රැකියා කිරිමට ඉඩ ෙදමින් ඔවුන්ෙග් 
ෙත්රීම අනුව ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම ස්ථානයකදී 
ඉෙගනීමට ඉඩ ලබා ෙද්.

・එය සිසුන්ට පළමු වරට අවෙබෝධ ෙනොවු 
ෙකොටස්වලට නැවත නැවත සවන් දීමට ඉඩ ලබා 
ෙද්. එෙමන්ම, අභ්යාස මාතෘකාව පිළිබඳ ඔවුන්ෙග් 
අවෙබෝධය පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ ලබා ෙද්. 

・BBS (බුෙලටින් මණ්ඩලය) සහ ඊෙම්ල් සමඟින්, 
සිසුන්ට ප්රශ්න සහ පිළිතුරු සැසි පැවැත්විය හැකි 
අතර ඔවුන්ෙග් අදහස් හුවමාරු කරගැනීම හැකිය.

・සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් කාර්යාල ෙව්ලාවන් තුළ 
උපෙද්ශක හමුවීමට ෙහෝ ප්රශ්න ඇසීමට ෙහෝ 
උපෙදස් ලබාගැනීම ෙහෝ කළ හැකිය.

・එය උපෙද්ශකයින්ට වඩාත් පුද්ගලික උපෙදස් 
ලබාෙදමින් පන්ති අන්තර්ගත, පැවරුම් ඉදිරිපත් 
කිරීම සහ ප්රශ්න ලකුණු කරා පිවිෙසමින් සිසුන්ෙග් 
තනිපුද්ගල කාර්යසාධනය දැනගැනීමට ඉඩ සලසයි.

・උපෙද්ශක සහ සිසුන් අතර ගැඹුරු සන්නිෙව්දනය 
අවශ්ය වන විට පන්ති (පුද්ගලිකව සහභාගිවන 
පන්ති) පවත්වනු ලබන අතර ඵලදායී ඉෙගනුම් 
ප්රවර්ධනය කරයි.

සමමුහූර්තක අසමමුහූර්තක

ෙ
බ

දා
හ

රින්
න

සු
රකි

න්
න

ප්රශ්න

රැකුෙහොකු සරසවිය

සර්වරය

මුල් තිරය

◆ KING ජාලය

පරිගණක සිසුන් ෙබ්රෝඩ්බැන්ඩ් සඳහා විෙශේෂිත රැහැන් වන ඔප්ටිකල් ෆයිබර් වලින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධිත KCG හි ජාලය භාවිතා කරන අතර 
සහ KING ජාල පද්ධතිය (KCG ෙතොරතුරු ජාල ගැලැක්සි) නිර්මාණය කරයි. 

KCG සිසුන්ෙග් පරම අඩවිය වන “KING-LMS” සෑමවිටම පන්තිය, රැකියා ෙසවීම සහ උපාධිෙයන් පසු වෘත්තිය පිළිබඳ නවතම ෙතොරතුරු 
සිසුන්ව දැනුවත් කරන අතර සිසුන්ෙග් ජීවිතෙය් ඕනෑම ස්ථානයකදී සහ ඕනෑම ෙව්ලාවකදි ඔවුන්ට වැදගත් ෙතොරතුරු පරීක්ෂා කළ හැකිය. 
ජංගම දුරකථනය මගින් භාවිතය සිදුකළ හැකිය.

ප්රශ්න

කෙමොගාව සරසවිය

ෙ
බ

දා
හ

රින්
න

කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය
ඉ-ඉෙගනුම් ස්ටූඩිෙයෝව
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නවතම උපකරණ

ෙවනත් පාසල් වලට සම කල ෙනොහැකි උපාංග පරිසරයක් 
නවීනතම පරිගණක 700 ක්

ක්රමෙල්ඛන (ෙප්රෝග්රෑමින්) ප්රාෙයෝගික අධ්යයන කාමරයපරිඝනක �ඩා සංවර්ධන ප්රාෙයෝගික අධ්යයන කාමරය

ජාල ප්රාෙයෝගික අධ්යයන කාමරයබහුමාධ්ය ප්රාෙයෝගික අධ්යයන කාමරය

ෙඩ්ටාෙබ්ස් (දත්තපදනම්) අධ්යයන කාමරයමැක් ෙයදුම් සංවර්ධන විද්යාගාරය

ෙමකාෙට්රොනික්ස් ප්රාෙයෝගික අධ්යයන කාමරයමැක් සැලසුම් විද්යාගාරය

විද�ත් හා ඉෙලක්ෙට්රොනික පරිපථ නිෂ්පාදන ප්රාෙයෝගික අධ්යයන කාමරයවිෙශේෂ ආචරණ සහ ඇනිෙම විද්යාගාරය

ෙමෝටර් රථ පාලන ප්රාෙයෝගික අධ්යයන අවකාශය3D CG නිශ්පාදන ප්රාෙයෝගික කාමරය

මහා ශාලාවCAD/ඉංජිෙන්රු ක්රමෙල්ඛන ප්රාෙයෝගික අධ්යයන කාමරය

ෙතොරතුරු ස්ථානයඉ-ඉෙගනීම් මැදිරිය

ශිෂ්ය විෙව්කාගාරයපටිගත කිරීෙම් මැදිරිය

සිසුන්ට දියුණුතම තාක්ෂණයන් නිදහෙසේ අධ්යයනය කළ හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම යන 
අපෙග් ප්රධානම ප්රමුඛතාවය සපුරාලීම සඳහා KCG හි දී, අපි සෑම උත්සාහයක්ම දරන්ෙනමු. 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය අපට සෑම ෙදයක්ම ෙව්. අද පවා, අපෙග් පාසල ෙව්ගවත් 
වර්ධනයක් අත්විඳින විට, එම අධ්යාපන දර්ශනය ෙකෙරහි අපෙග් කැපවීම ෙවන කවරදාටත් 
වඩා ස්ථීර ය.
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ප්රධාන විධායක නිලධාරී, සීමාසහිත ගයිනැක්ස් කිෙයෝෙතෝ සමාගම
ජපානෙය් විද්යා ප්රබන්ධ සහ ෆැන්ටසි ෙල්ඛකයින්ෙග් (SFWJ) 
සහ ජපානෙය් අභ්යවකාශ කතුවරුන්ෙග් සමාජෙය් (SACJ) සාමාජික
කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි අධ්යයන විද්යාලෙය් මහාචාර්ය

ජපන් සජීවීකරණ සහ ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණය
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ මංගා කාටූන් සහ ඇනිෙම් සංෙක්න්ද්රණ
ක්ෙෂේත්රය තුළ, නව ෙවළඳපල සහ ව්යාපාර ආකෘති නිර්මාණය 
කිරීෙම් කටයුතු වලදී KCGI ෙමම සංෙයෝජන භාවිතා කරයි. 
සජීවිකරණ සැලසුම්කරණය, නිෂ්පාදනය සහ ප්රවර්ධනය පිළිබඳ 
විෙශේෂ මාතෘකා මහාචාර්ය යසුහිෙරෝ ටෙකඩා විසින් උගන්වනු 
ලැෙබ්. මහාචාර්ය ටෙකඩා යනු නාඩියා, ද සීක්රට් ඔෆ් බ්ලූ ෙවෝටර් 
සහ ෙටන්ගන් ෙටෝපා ගුෙරන් ලාගන් වැනි කෘති සඳහා කීර්තියක් 
උසුලන චිත්රාගාරයක් වන ගයිනැක්ස් හි සමාරම්භකෙයකි.
ගයිනැක්ස් හි සජීවීකරණ නිෂ්පාදකෙයකු ෙලස මහාචාර්ය 
ටෙකඩා නිෙයොන් ෙජනිසිස් එවැන්ජලියන්: අයන් ෙම්ඩ්න් වැනි 
�ඩා සහ ඒම් ෙෆෝ ද ෙටොප් 2! ඩයිබස්ටර්, මැජිකල් ෙෂොපින් 
ආෙක්ඩ් ඇෙබෙනොබෂි සහ හනමාරු කින්ඩගාට්න් වැනි මංගා 
කාටූන් ඇතුළු ෙබොෙහෝ සජීවීකරණ කෘතිවලට සම්බන්ධ වී ඇත.
ගයිනැක්ස් සමඟ සහෙයෝගීත්වෙයන්, මහාචාර්ය ටෙකඩා විසින් 
KCG සමූහෙය් 50 වන සංවත්සරය සමරමින් ෙවළඳ දැන්වීමක් 
නිෂ්පාදනය කරන ලදී.

ව්යාපාරක් යනු “ආදායම ෙකොපමණ ද?” යන්න 
පිළිබඳ ප්රශ්නයකි

— සජීවිකරණය ව්යාපාරයක් කිරීෙම්දී ඔබට කිව හැකි 
මුලිකපදය කුමක්ද?

ෙම් දක්වා මාෙග් ප්රධාන කාර්යය වී ඇත්ෙත් ගයිනැක්ස් හි 
සජීවිකරණ කෘති සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීමයි. 
විකාශන වාර නිර්ණය කිරීමට සහ නිශ්චිත අයවැයක් සහතික 
කිරීම සඳහා මම සජීවිකරණ ෙයෝජනා නිර්මාණය කර සමාගම් 
සමඟ සාකච්ඡා පවත්වමි. නිෂ්පාදනයක් සිදු කළ පසු, එය 
ෙකොතරම් ආදායමක් උපයාවිදැයි සිතීම වැදගත්. මම හිතන්ෙන් 
ඔයාට ඒක ව්යාපාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා.

— සජීවිකරණය හා සම්බන්ධ වීෙමන් ඔබට ලැබුණු ෙද් 
අපට කියන්න.

මා සැලසුම් කර ඇති කෘති අතර විෂ් අෙපොන් ද ප්ලිෙය්ඩිස් සහ 
ෙටන්ගන් ෙටෝපා ගුෙරන් ලාගන් ඇතුළත් ෙව්. මා දැන් නව 
සජීවිකරණ සැලසුම් ගණනාවක නිරත ෙවමින් සිටිමි. නමුත් 
මම ෙම් ආකාරෙය් රැකියාවක් කිරීමට සැලසුම් කෙළේ නැහැ.
පාසෙල්දී මම සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙදයක් ඉෙගනගත්ෙත්. 
මම ඒක දැනගන්න කලින්, පාසැෙල්දී කරන ලද සිද්ධීන් සහ 
ස්වාධීන නිපැයුම් මෙග් රැකියාව බවට පත් වුණා. ඒ නිසා මම 
තවමත් රසවත් ෙද්වල් කරනවා වෙග් දැෙනනවා. 
“විෙනෝදජනක හා රසවත් ෙද්වලින් මූලික පියවර ගන්න” යන 
මෙග් ආධුනික වසර වලින් ගත් අදහස කවදාවත් අමතක 
ෙනොකරන්න මම තීරණය කළා.

— කරුණාකර සජීවිකරණය ඉෙගන ගන්න කැමති සිසුන් 
සඳහා අපට පණිවිඩයක් ෙදන්න.

සැළසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විශාල ශක්තියක් 
අවශ්යයි. මීට අමතරව අරමුදල් එක්රැස් කිරීම හා සජීවිකරණ 
නිෂ්පාදනය කිරීම වගකීම් සහගතයි. ඔෙබ් ෙසේවය ෙදස බලා 
සිටින්නන්, විෙව්චන, අරමුදල් එක්රැස් කිරීම සහ ඔෙබ් 
සමාගෙම් නම කැතවීම නිෂ්පාදන කාර්යට ඇතුළත් ෙව්. එතරම් 
දුර සිතීම සැලසුම්කරණෙය් අවසානයයි. ඔබ නිෂ්පාදනයක් 
නිෂ්පාදනය කරන තාක් දුරට ඔබ විශ්වාස කරන්ෙන් ස්වයං 
තෘප්තිය පමණි. නිෂ්පාදනයක් සම්පූර්ණ වන්ෙන් එය විෙව්චනය 
කළ විට පමණි. විෙව්චනය ඔෙබ් නිෂ්පාදනෙයන් පමණක් 
ෙනොව, ඔබ ඔෙබ් �යාවන් හා වචන ඇතුළු ඔබ ෙලෝකයට මුදා 
හරින සෑම ෙදයක්ම ඉලක්ක කළ හැකිය. සජිවිකරණය 
ඉෙගනීම පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන ශිෂ්යයන්ෙගන් මන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ලබන විෙව්චන වලට මුහුණ දීමට අවශ්ය ආත්ම 
ශක්තිය සමග අධ්යනය කිරිම සිදුකරන්න යන්නයි.KCG සමූහෙය් 50 වන සංවත්සර ෙවළඳ දැන්වීම (URL ලිපිනය: kcg.ac.jp/gainax)

ගරුවරු ඉදිරි
ෙපළ සිට

Yasuhiro
Takeda

武田 康廣

යෂුහිෙරෝ ටැකීඩා
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ගරුවරු ඉදිරි
ෙපළ සිට

“මිරායි කරා කිටා හජිෙමටි ෙනො ඔෙටෝ” 
(“අනාගතෙයන් පළමු හඬ”) යන ජපන් වාෙක්යයන් 
උද්ගතවන නමක් ඇති, හට්සුනි මිකි යනු තාත්වික 
ප්රතිමාවක් වන අතර පරිශිලකෙයක් භාවගීතය සහ ස්වර 
රචනයක් පරිගණකයට ඇතුළත් කළ විට ඔහු කෘතීම 
හඩකින් සින්දුව ගායනා කරයි. හට්සුනි මිකි ජපානෙය් 
පමණක් ෙනොව විෙද්ශයන්හි පවා සජීව ප්රසංග පවත්වා 
ඇති අතර රසිකයින් සමූහයක හදවත තුළ රැෙද්. ෙමම 
සංෙව්දනෙය් ෙහේතුව වන හට්සුනි මිකි කෘතීම හඬ 
නිර්මාණය කළ සමාගම වන, �ප්ටන් ෆියුච මීඩියා හි 
නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂ හිෙරෝයුකි අයිෙටෝ 
මහාචාර්යවරෙයක් ෙලස KCGI හා එකතු වී ඇත. 
පරිගණකගත හඬවල් නිෂ්පාදනය කරන මෘදුකාංග 
අඛණ්ඩව සංවර්ධනය කරන මහාචාර්ය අයිෙටෝ 
අනාගතෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තය 
ෙමෙහයවන තරුණ පරපුරට පහත සඳහන් පණිවිඩය 
ලබා ෙද්. “අපි අතරමඟ පමණක් සිටින ෙතොරතුරු 
විප්ලවෙය් ෙද්ශ සීමාව සීමාවක් ෙනොමැතිව විශාල වන 
අතර ඔබෙග් අනාගත දෘෂ්ටි ෙකෝණ සීමාවක් ෙනොමැතිව 
ඔබට ෙපර විසිරී යයි. ෙමම සංකල්පය දැඩිව මනෙසේ 
තබාෙගන ඔබෙග් අධ්යයන සඳහා කැපවන ෙමන් මම 
ඉල්ලා සිටිමී.”

සහ බැලීමට හැකිය. මීට අමතරව, ෙමම ෙතොරතුරු මඟින් 
ඕනෑම ෙකෙනකුට පහසුෙවන්ම සහ ක්ෂණිකව ෙෆේස්බුක්, 
ට්විටර් සහ බ්ෙලොග් ඔස්ෙසේ පුද්ගලික පුවත්වල ඉතා කුඩා 
ෙදවල් ඇතුළුව ඔවුන් ගැන ෙතොරතුරු පහසුෙවන්ම සහ 
ක්ෂණිකව ෙබදා ගැනීමට හැකි ෙව්.
එෙසේවුවත් ෙතොරතුරු විප්ලවය ෙහේතු ෙකොට ෙගන 
සිදුවන ෙවනස්වීම්වලට පූර්විකාව අපි තවමත් 
අත්විඳිමින් සිටින බව මම විශ්වාස කරමි. 
කෘෂිකාර්මික සහ කාර්මික විප්ලව මනුෂ්ය වර්ගයා 
ජීවත් වූ ආකාරය බරපතල ෙලස ෙවනස් කරන 
ලදී. ෙතොරතුරු විප්ලවෙයන් ඇතිකළ 
ෙවනස්වීම ෙමෙතක් ඒ මට්ටමට 
පැමිණ නැත. ෙමය හුෙදක් පරිවර්තනීය 
කාලපරිච්ෙඡ්දයක් වන අතර සැබැ 
ෙවනස්වීම් ආරම්භ වීමට නියමිතය. 
ෙමතැන් සිට වසර 20 සිට 30ක් තුල 
ජනතාවෙග් ජීවන රටාවට සහ 
ෙලෝකය තුළ විශාල ෙවනස්වීම් අපිට 
දැකිය හැතිවනු ඇතැයි මම විශ්වාස 
කරමි. එෙසේවුවත්,  මම ෙමවැනි 
ෙවනස්වීම් ෙකෙසේෙව්ද? ෙම්වා 
ෙවනස්වන්ෙන් ෙකෙසේද සහ 
එය අපට සහ ඉදිරි පරම්පරාව 
භාරගන්නා තරුණ පරපුරට 
එය බලපාන ආකාරය. මම 
ෙනොදනිමි.

�ප්ටන් ෆියුච මීඩියා යනු වීඩිෙයෝ �ඩා ෙහෝ ස�යකරණ 
සමාගමක් ෙනොෙව්. අපි සංගීතය සකස් කිරීමට මැදිහත්වුවත්, 
එය පටිගත සමාගමක්ද ෙනොෙව්. එයට ෙහේතුව අපි 
ව්යාපාරයක් තුළට පරිගණක සංගීත විෙනෝදාංශයක් සකස් 
කිරීමයි. මම අප ගැන හිතන්ෙන් අපි “ශබ්දය 
අෙලවිකරන්ෙනක්” ෙලසයි. හට්සුනි මිකි 2007 අෙගෝස්තුවල 
අෙලවිය සඳහා පළමුෙවන් පිරිනමන ලද නමුත් 
නිර්මාණාත්මක කාර්යයක ජනතාව සම්බන්ධ කිරිම සඳහා 
ෙමම මෘදුකාංගය අවස්ථාවක් බවට පත් වූ බව මම විශ්වාස 
කරමි. 
මනුෂ්යත්වය එහි අතීතය තුළ පරිවර්තන තුනකට මුහුණ දි 
ඇතිබව කියනු ලැෙබ්. පළමුවැන්න වූෙය් කෘෂිකාර්මික 
විප්ලවයයි. ෙමම විප්ලවය ෙහේතු ෙකොට ෙගන, දඩයම්කිරීම 
මත ඔවුන්ෙග් විශ්වාසය නිසා ඔබෙමොබ යාමට බලකරන ලද 
මනුෂ්ය වර්ගයා ක්රමානුකූලව ආහාර නිෂ්පාදනය කළ අතර, 
ඒවා ගබඩා කිරීම කරා පැමිණිෙය්ය. ෙමෙසේ ස්ථීර 
වාසස්ථානවල ජීවත්වීම ආරම්භ විය. ෙම් නිසා, සමාජ සහ 
රාජ්ය සකස් විය. එෙමන්ම ධනෙය් විෂමතාවන් නිර්මාණය 
විය. ආර්ථිකයන්ෙග් සංවර්ධනය යුද්ධයට ෙහේතුවක් බවට පත් 
වු බව කියනු ලැෙබ්.
ෙදවන විප්ලවය වූෙය් කාර්මික විප්ලවයයි. �යාෙවහි ෙයොදන 
බලය ෙසොයා ගනු ලැබූ අතර එක සමාන අයිතම කාර්යක්ෂමව 
නිර්මාණය කිරීමට හැකිවීම වැනි නව්යකරණයන්ෙග් වර්ධනය 
බහු නිෂ්පාදනයට සහ බහු පරිෙභෝජනයට උපත ලබාදුන්හ 
ෙමය විශාල පරිමාණෙය් ධනය ඇතිකිරීමට සහය ෙවමින් 
ෙවෙළඳාම සහ වාණිජය ඉක්මණින් ඉදිරියට ෙගන යන ලදී. 
ෙමම විප්ලවය “ජනගහන ප්රසාරණය.” ට ෙහේතුවක් විය. 
කාර්මික විප්ලවයට ෙපර ඉහළ උපත් සහ ඉහළ මරණ 
අනුපාතයක් සහිත යුගය තුළ, මනුෂ්ය ජනගහනය සැබැවින්ම 
ස්ථීරව තිබුනු අතර, සමාජය තුල ධනෙය් උච්ඡාවචන යම් 
තරමකට තිබූ නමුත් කාර්මික විප්ලවය සමඟ මනුෂ්ය 
ජනගහනය ෙව්ගෙයන් වැඩිවිය.
ෙතවන විප්ලවය වන්ෙන් අන්තර්ජාලය විසින් නිෙයෝජනය 
කරන ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් වටිනාකම විසින් ඇතිකළ 
ෙතොරතුරු විප්ලවයයි. අන්තර්ජාලයට ෙපර, ෙතොරතුරු 
සම්ෙප්රේෂකයින් සීමා වූ අතර, එය ඒකාකාධිකාරි විය. 
ෙතොරතුරු මුලාශ්රයන්ට පුවත්පත් සමාගම්, රූපවාහිණි සහ 
ගුවන්විදුලි මධ්යස්ථාන සහ ප්රකාශන සමාගම් වැනි මාධ්ය 
ආයතන ඇතුළත් නමුත් ෙමම කණ්ඩායම් ෙතොරතුරු ෙබදා 
හැරීෙම්දී, පහසුකම් සහ මනුෂ්ය බලය අනුව සැලකියයුතු 
පිරිවැයක් ඒ සමග පවතී. තවද, ෙමම කාලෙය්දී ෙතොරතුරු 
ප්රමාණෙයන් අඩුවන අතර ඒකදිශාගත ෙව්. එෙසේවුවත්, 
අන්තර්ජාලෙය් පැමිණිම ෙතොරතුරුවල ෙමම විප්ලවය ඇති 
කරන ලදී. ෙතොරතුරු ෙබදා හරින ආකාරය සැලකිය යුතු 
ෙලසින් ෙවනස් කර ඇත.
දැන් අන්තර්ජාලය අතිශයින්ම සමීපව පවතී, අෙප් අත්වල 
අල්ල මත, අෙප් ෙම්සවල, සහ අෙප සාක්කුවලට රිංගා ඇත. 
ප්රවෘත්ති, චිත්රපටි සහ සංගීතය ෙලස ඩිජිටල්කරණය කළ හැකි 
ෙතොරතුරු, සම්පූර්ණෙයන්ම ෙතොරතුරු, පහසුෙවන් 
අන්තර්ජාලය හරහා සම්ප්ෙර්ෂණය කර ගබඩා කර තැබිය 
හැකිය. ජීවිතය සහ රැකියාව අතිශයින්ම පහසු, විෙනෝදජනක 
සහ සුවපහසු බවට පත් වී තිෙබ්; ක්ෂණිකව ඔබට ඔෙබ් 
ප්රියතම වීඩිෙයෝ සහ විකාශන මාධ්යයන් කැඳවීමට 

හට්සුනි මිකි
රූප සටහන KEI විසින් 
ⓒCrypton Future Media, INC.

හඬ සංස්ෙල්ෂණෙය් විප්ලවයක් ඇතිකළ, 
ද වර්ල්ඩ් ඔෆ් හට්සුෙන් මිකු

නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂ. �ප්ටන් ෆියුච මීඩියා, හට්සුනි මිකි නිෂ්පාදක

කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි අධ්යයන විද්යාලෙය් මහාචාර්ය

Hiroyuki Itoh

හිෙරෝයුකි අයිෙතෝ
伊藤 博之
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ඔබ වැඩ කරනා අතර ඉෙගන ගන්න ෙහෝ එකවර පාසල් 
ෙදකකට සහභාගී වන්න

අවුරුදු 2

අවුරුදු 3

අවුරුදු 4

අවුරුදු 3

අවුරුදු 2

අවුරුදු 4

අවුරුදු 3

අවුරුදු 3

අවුරුදු 2

අවුරුදු 4

අවුරුදු 3

අවුරුදු 3

අවුරුදු 2

අවුරුදු 4

අවුරුදු 3

අවුරුදු 2

අවුරුදු 2

අවුරුදු 1

අවුරුදු 2 ක
රා� පාඨමාලාව

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හරහා ව්යාපාරෙය් 
ප්රමුඛස්ථානයට ළඟා වන්න

වර්තමාන ෙතොරතුරු සමාජෙය් ප්රමුඛ 
ෙපළට සහය වීම

කැපී ෙපෙනන පාලක ඉංජිෙන්රුවකු වීමට 
අෙප්ක්ෂා කිරීම

උසස් මට්ටෙම් පරිඝනක �ඩා නිර්මාණකරුෙවකු 
ෙලස වෘත්තිය මාර්ගයක් හඹා යන්න

ඩිජිටල් කලාකරුවන්ෙග් නවතම 
තාක්ෂණය හා එක් වන්න ෙවළඳ දැන්වීම් නිර්මාණකරු

ප්රතිබිම්බ නිර්මාණකරු

ෙවබ් නිර්මාණකරු

CG නිර්මාණකරු

ෛවද්ය පරිපාලනය

පරිපාලනය, ගිණුම්කරණය සහ විකුණුම්

පද්ධති ඉංජිෙන්රු

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ/මූල්ය උපෙද්ශක

වැඩසටහන්කරු

පද්ධති ඉංජිෙන්රු

ජාල ඉංජිෙන්රු

විසඳුම් ඉංජිෙන්රු 

�ඩා වැඩසටහන්කරු

�ඩා නිර්මාණකරු 

�ඩා සැලසුම්කරු

�ඩා අධ්යක්ෂක

පාලන වැඩසටහන්කරු

ෙමකාෙට්රොනික්ස් ඉංජිෙන්රු

දෘඪාංග සංවර්ධක

ඇතුළත් කළ පද්ධති ඉංජිෙන්රු

පද්ධති පරිපාලක

පද්ධති ඉංජිෙන්රු

පරිපාලනය, ගිණුම්කරණය 
සහ විකුණුම්

වැඩසටහන්කරු

වාහන ඉංජිෙන්රු පරිගණක විද්යා පර්ෙය්ෂක

වැඩසටහන්කරුපද්ධති ඉංජිෙන්රු

අවුරුදු 4

අවුරුදු 3

අවුරුදු 2

අවුරුදු 3

කලාව හා නිර්මාණය
Art & Design

ව්යාපාර සහ 
කළමනාකරණය
Business & Management

එම්ෙබඩැඩ් පද්ධති 
සඳහා ඉංජිෙන්රු විද්යාව
Engineering for Embedded Systems

ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දනය
Information & Communication

විෙදස් රටක ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
හදාරා ෙලෝකය දකින්න

ඩිජිටල් �ඩා සහ 
විෙනෝදාත්මක �යා
Digital Game & Amusement

පරිගණක විද්යාව
Computer Science

KCG වැඩසටහන් ලැයිස්තුව පීඨ පහ තුල වැඩසටහන් 19 ක පූර්ණ ලැයිස්තුව මගින් සිසුන්හට සිහින සැබෑ කර ගැනීම උෙදසා උපකාරී ෙව්.

For Foreign Students

කලා සහ නිර්මාණ ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන
කලා සහ නිර්මාණ ෙතොරතුරු විද්යා පාඨමාලාව / මංගා සහ ඇනිෙම පාඨමාලාව

උසස් කලා සහ නිර්මාණ වැඩසටහන

මැන්ගා සහ ඇනිෙම් වැඩසටහන

කලා සහ නිර්මාණ වැඩසටහන
චිත්ර හා නිර්මාණ පාඨමාලාව / මංගා සහ ඇනිෙම පාඨමාලාව

ව්යාපාර සහ කළමනාකරණ ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන
කළමනාකරණ ෙතොරතුරු පාඨමාලාව / දත්ත විද්යා පාඨමාලාව

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන
ෛවද්ය ෙතොරතුරු විද්යා පාඨමාලාව / සමුද්ර විද්යා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව
කෘෂිකාර්මික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව / මූල්ය තාක්ෂන (FinTech) පාඨමාලාව

ව්යාපාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන

ෛවද්ය කාර්යාල පරිපාලන වැඩසටහන

පරිගණක විද්යා වැඩසටහන

මල්ටිමීඩියා පරිගණක වැඩසටහන

පරිගණක ජාලකරණ වැඩසටහන

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් වැඩසටහන 
ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් පාඨමාලාව / ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හඬ නළු/නිළි පාඨමාලාව / 
උපාධි අධ්යයන හුවමාරු වැඩසටහන

එම්ෙබඩැඩ් පද්ධති වැඩසටහන

පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා වැඩසටහන
පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා පාඨමාලාව / ෙමෝටර් රථ පාලන පාඨමාලාව

පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා මූලික වැඩසටහ

උසස් ඩිජිටල් �ඩා සහ විෙනෝදාත්මක �යා වැඩසටහන

ඩිජිටල් �ඩා සංවර්ධන වැඩසටහන

ඩිජිටල් �ඩා සංවර්ධන පදනම් වැඩසටහන 

ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දනය
ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන පාඨමාලාව / විශ්ව විද්යාල උපාධි නිපුණතා 
උසස් කිරීෙම් පාඨමාලාව / වසරක සන්ධ්යා කාලීන පාඨමාලාව

ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන පාඨමාලාව 
රා� අධ්යයන අංශය

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන
ජාත්යන්තර ෙමෝටර් රථ පාලන පාඨමාලාව (විෙද්ශීය සිසුන් සඳහා)

පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා වැඩසටහන
ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු පාඨමාලාව / ජාත්යන්තර කලා හා නිර්මාණ පාඨමාලාව / 
ජාත්යන්තර සංචාරක ෙතොරතුරු පාඨමාලාව (විෙද්ශීය සිසුන් සඳහා)

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් වැඩසටහන 
RIT මාස්ටර්ස් හුවමාරු පාඨමාලාව (විද්යාලවල සහ විශ්ව විද්යාලවල සිව් 
අවුරුදු උපාධිධාරීන් සඳහා) / ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව 
(විෙද්ශීය සිසුන් සඳහා)

උසස්
තාක්ෂණික
ඩිප්ෙලෝමාව

වෘත්තීය
ප්රාෙයෝගික
විෙශේෂඥ

වැඩසටහන්

උසස්
තාක්ෂණික
ඩිප්ෙලෝමාව

වෘත්තීය
ප්රාෙයෝගික
විෙශේෂඥ

වැඩසටහන්

උසස්
තාක්ෂණික
ඩිප්ෙලෝමාව

වෘත්තීය
ප්රාෙයෝගික
විෙශේෂඥ

වැඩසටහන්

උසස්
තාක්ෂණික
ඩිප්ෙලෝමාව

වෘත්තීය
ප්රාෙයෝගික
විෙශේෂඥ

වැඩසටහන්

උසස්
තාක්ෂණික
ඩිප්ෙලෝමාව

වෘත්තීය
ප්රාෙයෝගික
විෙශේෂඥ

වැඩසටහන්

A
B
C
D
E

පිළිගැනීම සඳහා වන අවශ්යතාවක් 
නම්, ෙමම වැඩසටහන ව්යාපාරික 
ෙලෝකෙය් ඉදිරි ෙපෙළේ සමාගම් 
සහ දැනට ෙසේවය කරන 
වෘත්තිකයින් සමඟ සහෙයෝගෙයන් 
ප්රාෙයෝගික, විෙශේෂිත අධ්යාපනයක් 
සැපයීමයි.
පිළිගත් වැඩසටහන් පහට අමතරව 
KCG විසින් තවත් දෑවුරුදු සහ 
තුන් අවුරුදු වැඩසටහන් රාශියක් 
ඉදිරිපත් කරයි. 1963 දී ආරම්භෙය් 
සිට ම KCG මඟින් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ක්ෙෂේත්
 රවල ප්රමුඛ ෙපෙළේ 
වෘත්තිකයන් සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා ෙමම වැඩසටහන් නිරතුරුව 
ම පිරිනමනු ලබයි.
KCG විසින් පසුකාලීනව ද ෙමම 
පිළිගනිම තබා ගැනීම සඳහා, 
ෙවනත් වැඩසටහන් සකස් කිරීෙම් 
සැලසුමක් �යාත්මක කරමින් සිටි.

වෘත්තීය ප්රාෙයෝගික 
විෙශේෂඥ වැඩසටහනක් 
යනු කුමක් ද?

නිශ්චිත ෙකොන්ෙද්සි සපුරා ලන 
වෘත්තීය පාසල්වල සිව් අවුරුදු 
විෙශේෂඥ වැඩසටහන් වල 
උපාධිධාරීන්ට “උසස් තාක්ෂණික 
ඩිප්ෙලෝමාව” ක් 
(ෙකෝෙදො-ෙසන්ෙමොන්ෂි) පිරිනමනු 
ලැෙබ්.
අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද් 
යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශය 
(MEXT) මගින්, “උසස් 
තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාව” යන 
ෙයදුම, සිව් අවුරුදු විශ්ව විද් 
යාලවල උපාධිධාරීන්ට ලබා දී ඇති 
ෙයදුමක් වන ප්රථම උපාධිය 
(ගකුෂි) මට්ටමට සමානය. 
විෙශේෂඥ දැනුමට පමණක් සීමා 
ෙනොවූ තාක්ෂණික කුසලතා ද ඇති 
උසස් තාක්ෂණික 
ඩිප්ෙලෝමාධාරීන් ජපන් සමාජෙය් 
ඉහළින් පිළිගනු ලැෙබ්. 
ෙබොෙහොමයක් අවස්ථා වලදී ,උසස් 
තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාවක් 
උපාධියකට වඩා ඉහළ තැනක් 
ගනී.

උසස් තාක්ෂණික 
ඩිප්ෙලෝමාවක් යනු 
කුමක් ද?
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කර්මාන්තය ෙමෙහයවන කලා අධ්යක්ෂ බවට පත්වීම

ඩිජිටල් කලාෙව් හැකියාවන් ලුහුබැඳීමට අමතරව, කලා අධ්යක්ෂවරෙයක් බවට 
පත්වීමට දක්ෂ පුද්ගලෙයක් අපි ෙපෝෂණය කරන අතර ඔහුට ව්යාපෘතිය සාර්ථකව 
ෙමෙහයවීම සඳහා කළමනාකරණ දක්ෂතා සහ සැලසුම් කිරීෙම් හැකියාව ඇත.

ඉලක්ක රැකියාව

කලා අධ් යක්ෂ
ෙවබ් නිර්මාණකරු
ක් රීඩා CG නිර්මාණකරු

CG නිර්මාණකරු
ෙවළඳ දැන්විම් නිර්මාණකරු
ප්රතිරූප නිර්මාණකරු

DTP නිර්මාණකරු
යනාදිය.

A
කලා සහ නිර්මාණ ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන    අවුරුදු 4ක්    ★උසස් තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාව

ප්රශස්ථ ෙතොරතුරු පද්ධති ෙයෝජනා කරමින් ව්යාපාර ෙමෙහයවන 
උපෙද්ශකෙයක් බවට පත්වීම

නායකෙයක් බවට පත්වීම සඳහා එක් එක් කර්මාන්තෙය් මූලික දැනුම සහ ආදායම පිළිබඳ 
විශ්ෙල්ෂණ ක්රමය ෙමන්ම එකී තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණය ඇතුළුව ව්යාපාරික දැනුම සිසුන් ඉෙගන ගනි. නිෂ්පාදන කළමනාකරණය 
සහ පාරිෙභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම සහිත දක්ෂ පුද්ගලෙයක් අපි 
ෙපෝෂණය කරන බැවින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපෙද්ශකෙයක් ෙහෝ ව්යාපෘති 
කළමනාකරුෙවක් ෙලස ව්යවසායන් තුළ විවිධ අංශ අතර ප්රශස්ථ ෙතොරතුරු පද්ධති ෙයෝජනා 
කිරීමට සහ සැලසුම් කිරිමට ඔවුන්ට හැකි වනු ඇත. KCG විසින් කළමනාකරණ ෙතොරතුරු 
පාඨමාලාව සහ දත්ත විද්යා පාඨමාලාව මාලාව ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

ඉලක්ක රැකියාව

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපෙද්ශක
තාක්ෂණය සඳහා අෙලවි කාර්ය මණ්ඩලය 

පද්ධති ඉංජිෙන්රු
ව්යාපෘති කළමනාකරු   යනාදිය.

ව්යාපාර සහ කළමනාකරණ ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන    අවුරුදු 4ක්    ★උසස් තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාව

පරිගණක දක්ෂතා සහ මනාව පුහුණු ව්යාපාරික රටා සහිත සාර්ථක 
ව්යාපාරිකෙයක් බවට පත්වීම

සිසුන් Microsoft Word, Excel සහ Access ෙමන්ම ගිණුම්කරණය, ව්යාපාරික රටාව, සහ 
සන්නිෙව්දන දක්ෂතා වැනි කාර්යාල ෙමවලම් පිළිබඳව ඉෙගන ගනී. මූලික ව්යාපාරික 
දැනුම සහිත සාර්ථක ව්යාපාරිකෙයක් බවට පත්වන සිසුන් අපි ෙපෝෂණය කරමු. ඔවුන් 
ඕනෑම අවස්ථාවක ස�ය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.ඩිජිටල් කලා වැඩසහන කිෙයෝෙතෝ 
එකිමාඊ චන්�කාව විසින් පවත්වනු ලබන කලාව හා නිර්මාණය පාඨමාලාවකි.

ඉලක්ක රැකියාව

පද්ධති පරිපාලක
විකුණුම් සහ අෙලවිකරණ කාර්ය මණ්ඩලය
පරිගණක �යාකරු සඳහා උපෙද්ශක
පරිපාලන සහ ගිණුම්කරණ කාර්ය මණ්ඩලය   යනාදිය.

ව්යාපාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන    අවුරුද 2යි    ඩිප්ෙලෝමාව

ඉලක්ක රැකියාව

ෙරෝහල්, සායන ආදිෙයහි ෛවද්ය 
පරිපාලනය.

ෛවද්ය හා පරිගණක ක්ෙෂේත්රවල දැනුම ලබා ගැනීම මඟින් අනාගතෙය් ෛවද්ය ෙසේවා ස්ථාන පරිගණකගත කිරීම ෙමෙහයවිය හැකි 
විෙශේෂඥයකු බවට පත්වන්න

පරිගණක ආ�ත දැනුම වර්තමානෙය් ෛවද්ය ෙසේවා ස්ථාන තුළ අතිශයින් වැදගත් 
වන නමුත්, ෙමම අවශ්යතාවට ප්රතිචාර දැක්විය හැකි පුද්ලයින්ෙග් සැපයුම අඩුයි. 
ෛවද්ය කාර්යාල පරිපාලන වැඩසටහෙන් දී සිසුන් ෛවද්ය දැනුම හා ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ කුසලතාවයන් අත්කර ගනිමින් අනාගතෙය් ෛවද්ය ෙසේවා ස්ථාන 
පරිගණකගත කිරීම ෙමෙහයවිය හැකි විෙශේෂඥයන් බවට පත්ෙවයි.

ෛවද්ය කාර්යාල පරිපාලන වැඩසටහන    අවුරුද 2යි    ඩිප්ෙලෝමාව

විෂය සැකසීම

ව්යාපාර සහ කළමනාකරණ ක්ෙෂේත්රය වසර හයක අඛණ්ඩ අධ්යාපනික 
වැඩසටහන සකස් කරන අතර එයට ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා උපාධි අධ්යයන 
පිළිබඳ කිෙයෝෙතෝ ෙකොලිජිෙය් උසස් අධ්යයන වසර ෙදකක් ඇතුළත් වන 
බැවින් සිසුන්ට කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායීව ඉෙගන ගත හැකිය.

ඩිජිටල් කලා කර්මාන්තයට සහයවන නිර්මාණකරුෙවක් ෙහෝ සැලසුම්කරුෙවක් 
බවට පත්වීම

මෘදුකාංගය මඟින් කලාශිල්ප නිර්මාණය කිරීෙම් දක්ෂතා සහ වර්ණ සහ කලාව 
පිළීබඳ මූලික දැනුම සහ කුසලතා සහිත අඛණ්ඩව නිර්මාණාත්මක වැඩ 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් හැකියාව සහිත දක්ෂ පුද්ගලෙයක් අපි ෙපෝෂණය කරමු.

කලා සහ නිර්මාණ වැඩසටහන    අවුරුද 2යි    ඩිප්ෙලෝමාව

ඉලක්ක රැකියාව

CG නිර්මාණකරු
ෙවබ් නිර්මාණකරු
�ඩා CG නිර්මාණකරු

DTP �යාකරු
අෙර්කීය සංස්කරණ 
�යාකරු   යනාදිය.

පද්ධති ඉංජිෙන්රුෙවකු වීම සහ කර්මාන්තෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවයට 
සහාය වීම සඳහා

ෙමම වැඩසටහන මඟින් නිර්මාණාත්මක ශිල්පීය ක්රම පිළිබඳ උසස් අවෙබෝධයක් ඇති  සහ 
ෙසේවාදායකයාෙග් අවශ්යතාවයන්ට සවන් ෙදන අතර අදහස් සාකච්ඡා කිරීම හා ෙයෝජනා කිරීම 
සඳහා සංකල්ප වැඩි දියුණු කිරීෙම් හා ඉදිරිපත් කිරීෙම් කුසලතා සහිත පුද්ගලයින් සංවර්ධනය 
කරනු ලබයි. ෙමම වැඩසටහෙන් පාඨමාලා වනුෙය් ජාත්යන්තර ෙමෝටර් රථ පාලනය, සමුද්ර 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ,කෘෂිකාර්මික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ, FinTech සහ ෛවද්ය ෙතොරතුරු ෙව්.

ඉලක්ක රැකියාව

වාහන ඉංජිෙන්රු
සමුද්ර / ජලජ ජීවී ඉංජිෙන්රු
කෘෂිකර්ම / වන විද්යා ඉංජිෙන්රු
මූල්ය ඉංජිෙන්රු
ෛවද්ය ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පී   යනාදිය.

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන    අවුරුදු 3ක්    ඩිප්ෙලෝමාව

ජාත්යන්තර ෙමෝටර් රථ පාලන පාඨමාලාවවිෙද්ශීය සිසුන් සඳහා පමණි

ඉ-ව්යාපාර නිෂ්පාදක
දත්ත විද්යාඥයා 

නිර්මාණශීලතාව සහ ෙයෝජනා හැකියාව සහිත නිර්මාණකරු ෙහෝ සැලසුම්කරු බවට පත්වීම

නිර්මාණකරුෙවක් සහ ෙසේවාදායකෙයක් අතර පරතරය පුරවන නිෂ්පාදනය සහ 
උපෙද්ශනය සඳහා ඉහළ දක්ෂතා සහිත සහ උසස් දක්ෂතා සහිත සංකල්ප සෑදීෙම් 
හැකියාව සහ ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව සහිත දක්ෂ පුද්ගලෙයක් අපි ෙපෝෂණය කරමු.

ඉලක්ක රැකියාව

CG නිර්මාණකරු
ෙවබ් නිර්මාණකරු

DTP නිර්මාණකරු
ප්රතිරූප නිර්මාණකරු

ෙවළඳ දැන්විම් නිර්මාණකරු
�ඩා CG නිර්මාණකරු   යනාදිය.

උසස් කලා සහ නිර්මාණ වැඩසටහන    අවුරුදු 3ක්    ඩිප්ෙලෝමාව

ඉලක්ක රැකියාව

සජීවිකරු 
මැන්ගා කලා ශිල්පි  

ඩිජිටල් මුද්රණකරු
CG සජීවිකරු

රූපසටහන්කරු
ප්රචාරණ දැන්වීම් නිර්මාණකරු   යනාදිය.

මැන්ගා සහ ඇනිෙම් ඩිජිටල් නිෂ්පාදන දක්ෂතා සහිත කලාශිල්පිෙයක්, 
සජීවිකාරකෙයක් ෙහෝ නිර්මාණකරු බවට පත්වීම 

නිෂ්පාදනාගාරය ෙමන්ම ප්රචාරණ සහ ෙබදාහැරීෙම් ක්ෙෂේත්රය සඳහා සිසුන් පුහුණු 
කිරීමට ඇනෙලොග් මැන්ගා සහ ඇනිෙම් නිෂ්පාදන ශිල්ප සහ ඉතිහාසය මත පදනම් 
වී ඩිජිටල් නිෂ්පාදන මත අපි කටයුතු කරමු.

මැන්ගා සහ ඇනිෙම් වැඩසටහන    අවුරුදු 3ක්    ඩිප්ෙලෝමාව

ව්යාපාර සහ කළමනාකරණය
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කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගනයාෙම් විෙශේෂඥෙයක් බවට පත්වීම

විසඳුම් ඉංජිෙන්රුවරෙයක් ෙහෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පිෙයක් ෙලස 
ෙතොරතුරු පද්ධති මඟින් පාරිෙභෝගික අවශ්යතා විශ්ෙල්ෂණය කළ හැකි සහ 
විසඳුම් ෙයෝජනා කළහැකි සිසුන් අපි ෙපෝෂණය කරමු. 

පරිගණක විද්යා වැඩසටහන    අවුරුදු 4ක්    ★උසස් තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාව

මෘදුකාංග සංවර්ධනය ෙමෙහයවන නායකෙයක් බවට පත්වීම

පද්ධති නිර්මාණය කළ හැකි සහ පාරිෙභෝගිකයින් සමඟ 
සාකච්ඡා කළ හැකි ප්රධාන පද්ධති ඉංජිෙන්රුෙවක් බවට පත්වන 
පුද්ගලයින් අපි ෙපෝෂණය කරමු.

ඉලක්ක රැකියාව

පද්ධති ඉංජිෙන්රු
වැඩසටහන්කරු

දත්තපදනම් ඉංජිෙන්රු
CG ඉංජිෙන්රු

ෙවබ් ඉංජිෙන්රු
යනාදිය.

මල්ටිමීඩියා පරිගණක වැඩසටහන    අවුරුදු 3ක්    ඩිප්ෙලෝමාව

ඊලග පරම්පරාව තුළ �ඩා නිෂ්පාදනෙය් නායකෙයක් බවට පත්වීම

නායකත්වය සහ වැඩසටහන්කරණය සහ තාක්ෂණික කුසලතා සහිත නිෂ්පාදන 
කණ්ඩායම ෙමෙහයවන සාමාන්ය අධ්යක්ෂවරෙයක් ෙහෝ තාක්ෂණික 
අධ්යක්ෂවරෙයක් බවට පත්වන දක්ෂ පුද්ගලයින් අපි ෙපෝෂණය කරමු.

ඉලක්ක රැකියාව

�ඩා අධ්යක්ෂ 
�ඩා නිෂ්පාදක
�ඩා සැලසුම්කරු

තාක්ෂණික අධ්යක්ෂ
�ඩා වැඩසටහන්කරු
�ඩා CG නිර්මාණකරු   යනාදිය.

ඉලක්ක රැකියාව

�ඩා වැඩසටහන්කරු
�ඩා ෙකොටස් ෙල්ඛක
�ඩා සංවර්ධන සහයක   යනාදිය.

�ඩා සැලසුම්කරු
�ඩා CG නිර්මාණකරු

තියුණු දක්ෂතා සහිත �ඩා නිර්මාණකරුෙවක් බවට පත්වීම

ඉහළ මට්ටෙම් දක්ෂතා සහිත 3D �ඩා සහ මාර්ගගත �ඩා නිර්මාණය කරන �ඩා 
වැඩසටහන්කරුෙවක් බවට පත්වන දක්ෂ පුද්ගලෙයක් ෙහෝ �ඩාකරුවන්ට විෙනෝද 
වියහැකි පුළුල් දෘෂ්ටිෙකෝණයකින් �ඩා නිර්මාණය කරන �ඩා සැලසුම්කරුෙවක් 
බවට පත්වන පුද්ගලයා අපි ෙපෝෂණය කරමු.

ඉලක්ක රැකියාව

�ඩා වැඩසටහන්කරු
�ඩා ෙකොටස් ෙල්ඛක

�ඩා සැලසුම්කරු
�ඩා CG නිර්මාණකරු   යනාදිය.

�ඩා සංවර්ධනය පිළිබඳව ස්ථාවර දැනුම සහිත නිර්මාණකරුෙවක් බවට පත්වීම

සිසුන් C++ භාෂාව. ග්රැපික් නිර්මාණ, �ඩා ෙකොටස් සහ නියමයන් සැලසුම් කිරීම 
පිළිබඳව ඉෙගන ගනී. �ඩා සැලසුම්කරුෙවක්, �ඩා වැඩසටහන්කරුෙවක් ෙහෝ 
සංවර්ධන සහයකෙයක් ෙලස අධ්යක්ෂ සුපරීක්ෂණය සහිත ස�ය කාර්යභාරය 
ඉටුකරන දක්ෂ පුද්ගලයා අපි ෙපෝෂණය කරමු.

උසස් ඩිජිටල් �ඩා සහ විෙනෝදාත්මක �යා වැඩසටහන    අවුරුදු 4ක්    ★උසස් තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාව

ඩිජිටල් �ඩා සංවර්ධන වැඩසටහන    අවුරුදු 3ක්    ඩිප්ෙලෝමාව

ඩිජිටල් �ඩා සංවර්ධන පදනම් වැඩසටහන     අවුරුද 2යි    ඩිප්ෙලෝමාව

D

ඉලක්ක රැකියාව

විසඳුම් ඉංජිෙන්රු
ව්යාපෘති කළමනාකරු

පද්ධති ඉංජිෙන්රු
ජාල ඉංජිෙන්රු

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පි
යනාදිය.

ක්රමෙල්ඛන ශිල්පෙය් සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් මූලික කරුණු ප්රගුණ කළ 
කාර්මික ශිල්පිෙයකු වීම

ෙමම වැඩසටහන මගින් පරිගණක,ජාල සහ ෙතොරතුරු න්යාය පිළිබඳ මූලික 
පුහුණුවක් ඇති ක්රමෙල්ඛකයින්,පද්ධති ඉංජිෙන්රුවන් සහ පද්ධති �යාකරුවන් 
සංවර්ධනය කරනු ලබයි. ෙමම වැඩසටහෙන් පාඨමාලා වන්ෙන් ජාත්යන්තර 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය,ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හඬ නිරූපනයයි.

ඉලක්ක රැකියාව

වැඩසටහන්කරු
ෙවබ් වැඩසටහන්කරු

පද්ධති ඉංජිෙන්රු (SE)
හඬ නිරූපණය

ෙයදුම් �යාකරු
විස්තර කථක   යනාදිය.

ඩිජිටල් �ඩා සහ විෙනෝදාත්මක �යා
Digital Game & Amusement

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් වැඩසටහන    අවුරුද 2යි    ඩිප්ෙලෝමාව

ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාවවිෙද්ශීය සිසුන් සඳහා පමණි

පද්ධති ෙගොඩනැගිය හැකි ඉංජිෙන්රුෙවක් බවට පත්වීම

ෙතොරතුරු ආරක්ෂාව, පරිගණක ජාලගතකරණය සහ දත්ත පදනම පිළිබඳව දැනුවත් 
සහ ස්ථීර ෙතොරතුරු පද්ධති ෙගොඩනැගිය හැකි ඉංජිෙන්රුෙවක් බවට පත්වන දක්ෂ 
පුද්ගලයින් අපි ෙපෝෂණය කරමු.

ඉලක්ක රැකියාව

ජාලගතකරණය ඉංජිෙන්රු
ජාලකරණ පරිපාලක

දත්තපදනම් ඉංජිෙන්රු
ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු 

පද්ධති ඉංජිෙන්රු
යනාදිය.

පරිගණක ජාලකරණ වැඩසටහන    අවුරුදු 3ක්    ඩිප්ෙලෝමාව

Computer Science
පරිගණක විද්යාව
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E
එම්ෙබඩැඩ් පද්ධති පිළිබඳ ප්රවීනෙයන් බවට පත්වීම

සිසුන් දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග පිළිබඳව පමණක් ෙනොව එම්ෙබඩැඩ් පද්ධති 
පිළිබඳ උපෙද්ශනය, නිර්මාණය, සංවර්ධනය, නඩත්තුව සහ පරිපාලනය 
පිළිබඳව ඉෙගන ගනී. එකි පුළුල් දැනුම සමඟ, ඔවුන්ට සංවර්ධන කණ්ඩායමක් 
තුළ ව්යාපෘති කළමනාකරුෙවක් ෙහෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පිෙයක් බවට 
පත්විය හැකිය.

ඉලක්ක රැකියාව

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පි
ෙමකාට්ෙරෝනික්ස් ඉංජිෙන්රු
ඇතුළත් කළ පද්ධති ඉංජිෙන්රු

පද්ධති ඉංජිෙන්රු
දෘඩාංග සංවර්ධක   යනාදිය.

එම්ෙබඩැඩ් පද්ධති වැඩසටහන    අවුරුදු 4ක්    ★උසස් තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාව

ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන පාඨමාලාව    අවුරුදු 1ක / අවුරුදු 2ක රා� පාඨමාලාව

දෘඩාංග සහ මෘදුකාංගවල පදනම් ඉෙගනීම මඟින් පාලන පද්ධති ඉංජිෙන්රුවරෙයක් බවට පත්වීම

ඒකාබද්ධ පද්ධති සංවර්ධනය තුළ විෙශේෂඥෙයක් බවට පත්වීමට අවශ්යවන 
දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සඳහා මූලික දැනුම සහ කුසලතා සිසුන් ඉෙගන ගන්නා 
අතර, සංවර්ධනය තුළ නායකයින් ෙවත මනා ෙසේවාවක් ලබාදීම සඳහා 
හැකියාව සහිත පාලන පද්ධති ඉංජිෙන්රුවරෙයක් බවට පත්වීමට ඔවුන් පුහුණු 
කරනු ලැෙබ්.

පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා මූලික වැඩසටහන    අවුරුද 2යි    ඩිප්ෙලෝමාව

ඉලක්ක රැකියාව

එම්ෙබඩැඩ් ඉංජිෙන්රු
පද්ධති ඉංජිෙන්රු

පාලන වැඩසටහන්කරු 
පාරිෙභෝගික ඉංජිෙන්රු   යනාදිය.

කාවැද්දූ තාක්ෂණෙයන් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය දියුණු කළ හැකි ඉංජිෙන්රුෙවකු වීම

ෙරොෙබෝවරු නිර්මාණය කිරීම, සන්නිෙව්දන උපකරණ,ෙමෝටර් රථ ඉංජිෙන්රු විද්යාව 
සහ ක්ෂුද්ර සකසන පාලනයන් ආදී දෑ පුහුණු වීම තුළින් සිසුන් කාවැද්දූ පද්ධති පිළිබඳ 
පරිපූර්ණ අධ්යයනයක නිරත ෙව්. නිෂ්පාදන සංවර්ධනෙය් ඉදිරි ෙපෙළේ ෙක්න්�ය 
කාර්යභාරයක් ඉටු කල හැකි පද්ධති ඉංජිෙන්රුවන්, ක්රමෙල්ඛකයින් සහ ෙමකාෙට්රොනික්ස් 
ඉංජිෙන්රුවන් බවට ෙමම වැඩසටහෙන් උපාධිධාරීන් පත් ෙව්. ෙමම වැඩසටහෙන් 
පාඨමාලා ෙලස ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු,පරිගණක ඉංජිෙන්රු සහ ෙමෝටර් රථ පාලනය 
දැක්විය හැකිය.

පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා වැඩසටහන    අවුරුදු 3ක්    ඩිප්ෙලෝමාව

ඉලක්ක රැකියාව

ඇතුළත් කළ පද්ධති ඉංජිෙන්රු
ෙමකාට්ෙරෝනික්ස් ඉංජිෙන්රු
පද්ධති ඉංජිෙන්රු

පාරිෙභෝගික ඉංජිෙන්රු 
පාලන ක්රමෙල්ඛක 
ECU සංවර්ධක 

ගුවන් යානා 
ඉෙලක්ෙට්රොනික ඉංජිෙන්රු 
යනාදිය.

ෙමය ෙකටි කාලයක් තුළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා ඉෙගනීමට අවශ්ය පුද්ගලයින් සඳහා 
පාඨමාලාවකි. ඔබෙග් අවශ්යතාව සඳහා සුදුසු පන්ති ෙතෝරාගන්න. ඔබට වැඩසටහන්කරණය, 
පද්ධති සංවර්ධනය, ෙතොරතුරු පද්ධතිය ඉෙගන ගත හැකිය නැතිනම් ඔබෙග් අරමුණ මත 
රැෙඳමින් ෙයදුම් සුදුසුකම අධ්යයනය කළ හැකිය. 

විෙද්ශීය සිසුන් සඳහා පමණි ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු පාඨමාලාව
ජාත්යන්තර කලා නිර්මාණ පාඨමාලාව ජාත්යන්තර සංචාරක ෙතොරතුරු පාඨමාලාව

ෙලොව පුරා �යාකාරී භූමිකාවන් රඟ දැක්විය හැකි ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් ඉංජිෙන්රුවන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා, 
විෙද්ශීය සිසුන්ෙග් අවශ්යතා සපුරාලන ජාත්යන්තර පාඨමාලා පහක් KCG මගින් ස්ථාපිත කර ඇත. සිසුන් හට අෙප්රේල් 
ෙහෝ ඔක්ෙතෝබර් මාසවල දී එයට ඇතුළත් විය හැකිය.
විෙද්ශීය සිසුන්ෙග් කටයුතු සඳහා වගකිව යුතු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික පිරිස් ෙබොෙහෝමයක් KCG මගින් ෙසේවෙයහි 
ෙයොදවයි. අධ්යයන කටයුතු වල සිට විශ්ව විද්යාල ජීවිතය සහ අර්ධ කාලීන රැකියා ෙසොයා ගැනීම දක්වා විහිදුණු අංග වල දී 
ෙමම කාර්ය මණ්ඩලය සිසුන්ට සහය ෙව්. ඔවුන්ෙග් ෙවෙහසට ස්තුතිවන්ත වන්නට ෙලොව පුරා KCG ෙවත පැමිෙණන 
ෙබොෙහෝ විෙද්ශීය සිසුන්ට අර්ථවත් ශිෂ්ය ජීවිතයක් විශ්වාසෙයන් යුතුව භුක්ති විඳිය හැක.

තුන් අවුරුදු ව්යවහාරික ෙතොරතුරු වැඩසටහන, ඩිප්ෙලෝමාව     කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය හිදී ලබාෙද්

ජාත්යන්තර ෙමෝටර් රථ පාලන පාඨමාලාව
වසර ෙදකක ෙතොරතුරු සැකසුම් වැඩසටහන, ඩිප්ෙලෝමාව     කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය හිදී ලබාෙද්

ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව

තුන් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිෙන්රු වැඩසටහන, ඩිප්ෙලෝමාව     රකුෙහෝකු සරසවිය හිදී ලබාෙද්

ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු පාඨමාලාව
ජාත්යන්තර කලා හා නිර්මාණ පාඨමාලාව
ජාත්යන්තර සංචාරක ෙතොරතුරු පාඨමාලාව

◆ ජපානෙය් ෙහෝ ඔෙබ් මව් රෙට් විශිෂ්ට වෘත්තීය මාර්ගයන් ෙසොයා ගන්න!

◆ KCGI හි ශාස්ත්රපති (Master’s) උපාධි වැඩසටහනකට ඇතුළත් වීම ඉලක්ක කරන්න! 
   බඳවා ගැනීම් විවෘතව ඇත.

Engineering for Embedded Systems

ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දනය
Information & Communication

එම්ෙබඩැඩ් පද්ධති සඳහා ඉංජිෙන්රු විද්යාව KCG විෙද්ශීය සිසුන් සඳහා ජාත්යන්තර 
පාඨමාලා පහක්
සිසුන් හට අෙප්රේල් ෙහෝ ඔක්ෙතෝබර් මාසවල දී 
ඇතුළත් විය හැකිය
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ජාත්යන්තර ෙමෝටර් රථ පාලන පාඨමාලාව සහ ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන සිසුන්ට ෙමක්ස්ට්- පිළිගත් 
ඩිප්ෙලෝමාවක් හිමිවන අතර ජපානෙය් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් මව් රටවල ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හා ෙමෝටර්රථ තාක්ෂණයන්හි ආකර්ෂණීය වෘත්තීන් 
සඳහා මංෙපත් විවර කර ගත හැක. ජපන් සමාගමක ෙසේවය කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්ට KCG වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශක කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් වෘත්තීය උපෙද්ශනය ලබා ගත හැකිය.

රකුෙහොකු සරසවිය හි දී පිරිනමන ෙමම පාඨමාලා තුන KCGI ෙවත ඇතුළත් වීමට අෙප්ක්ෂා කරන සිසුන් සඳහා ෙව්. සාමාන්ය විශ්ව විද්යාල 
ප්රෙව්ශ අවශ්යතා මත පදනම්ව ෙමන්ම කාර්මික විද්යාලවලින් සහ ඔවුන්ෙග් මව් රටවල හා සමාන  උපාධියක් ලබා ගැනීම මත පදනම් ව 
ශිෂ්යයන් පිළිගැනීම සිදු කළ හැක. ජපන් භාෂාව පිළිබඳ සිසුන්ෙග් ප්රවීණත්වය අනුව පන්ති සංවිධානය කර ඇති අතර පන්ති ප්රගතිය ඒ අනුව 
සකස් කරනු ලැෙබ්. ෙමම පාඨමාලා වලින් ලබාගත් කුසලතා සහ දැනුම KCGI සඳහා ඇතුළත් වීමට සිසුන් සූදානම් කරයි. KCGI හි 
හවුල්කාර විෙද්ශීය අධ්යාපන ආයතනවලින් ෙබොෙහෝ සිසුන් ෙමම පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් කර ගනු ලැෙබ්.

ජාත්යන්තර ෙමෝටර් රථ පාලන පාඨමාලාව

ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු  තාක්ෂණ පාඨමාලාව

ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු පාඨමාලාව

ෙමම පාඨමාලාෙව් සිසුන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් මූලික කරුණු ඉෙගන ගන්නා අතරම විෙශේෂිත අධ්යයනය සඳහා අවශ්ය ජපන් කුසලතා 
ශක්තිමත් කර ගනු ලබයි. පුළුල් පරාසයක ෙත්රීම් පාඨමාලා වලින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස්  නිපුණතාවක් ලබා ගැනීම සඳහා 
සිසුහු තමන්ෙග් අභිලාෂයන්ට අනුකූල වන පරිදි පාඨමාලා ෙතෝරා ගනී. පරිගණක 
තාක්ෂණය හැදෑරීමට සහ ව්යාපාර සඳහා අවශ්ය ජපන් ප්රවීණතාව වර්ධනය කරමින් 
පාරිභාෂික ජපන් භාෂා හා අෙනකුත් ජපන් භාෂා ඒකක ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්.

ඉදිරිපත් කිරීම් පිළිබඳ මූලික පුහුණුව
VBA පිළිබඳ මූලික පුහුණුව
ෙල්ඛන සකස් කිරීම පිළිබඳ සාමාන්ය පුහුණුව
සුදුසුකම් ලැබීෙම් විභාග සඳහා සූදානම් වීම 
පිළිබඳ මූලික පුහුණුව
ව්යවසාය පද්ධති පිළිබඳ දළ විශ්ෙල්ෂණය
කළමනාකරණ ෙතොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ දළ 
විශ්ෙල්ෂණය

විෙශේෂඥ විෂයයන්

ජාත්යන්තර කලා නිර්මාණ පාඨමාලාව

ජාත්යන්තර සංචාරක ෙතොරතුරු පාඨමාලාව
ජපන් භාෂාව පිළිබඳ සිසුන්ෙග් ප්රවීණත්වය අනුව පන්ති කාණ්ඩ කර ඇත.
පන්ති ප්රගතිය ඒ අනුව සකස් කරනු ලැෙබ්.

පළමු
වසර

ෙදවන
වසර

ප්රධාන වශෙයන් චීන අක්ෂර භාවිත ෙනොකරන රටවලින් විෙද්ශීය සිසුන් 
ෙගන්වා ගැනීම අරමුණු කරගනිමින්, ෙමම පාඨමාලාව ජපානෙය් සිසුන්ට 
විෙශේෂිත අධ්යනයක් සඳහා අවශ්ය වන අතර ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ස්ථිර පදනමක් ද සපයයි. තාක්ෂණික ජපන් භාෂාෙවන් ඒකක ඉගැන්ෙවන 
අතර පරිගණක තාක්ෂණිය පිළිබඳ ඉගැනීමට සහ ෙගොඩනැගීමට අවශ්ය 
ජපන් භාෂා කුසලතා වර්ධනය ෙව්.

පුළුල් පරාසයක ෙත්රීම් පාඨමාලා මගින්, සිසුන් තම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
කුසලතා ඉහළ තලයකට ඔසවා තැබීම සඳහා, ඔවුන්ෙග් අභිලාෂයන් සපුරාලන 
ආකාරෙයන් පාඨමාලා ෙතෝරා ගනී. ෙමම පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරන සිසුන්ට 
ෙමක්ස්ට් මගින් පිළිගත් උසස් ඩිප්ෙලෝමාවක් හිමිවන අතර ජපානෙය් ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග් මව් රටවල ආකර්ෂණිය වෘත්තීන් සඳහා මාවතක් විවර කර ගත හැකිය.

පළමු
වසර

විෙශේෂිත අධ්යයනයන් සඳහා ඔවුන් හට අවශ්ය වන ජපන් භාෂා ප්රවීණත්වය 
ලබාගන්නා අතරතුර, ක්රමෙල්ඛන, පරිගණක පද්ධති සහ ඩිජිටල් පරිපථ ඇතුළු 
ෙමෝටර් රථ ඉංජිෙන්රු සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ ශක්තිමත් මූලික 
පදනමක් සිසුහු ලබා ගනිති.

ෙදවන
වසර

ප්රාෙයෝගික ක්රමෙල්ඛන කුසලතා, පද්ධති වින්යාස ඉංජිෙන්රු ශිල්පය, ඩිජිටල් 
පරිපථ සහ ක්ෂුද්ර සකසන පිළිබඳ මුලික දැනුම, සහ ෙමෝටර් රථ පාලනය 
යනාදිය සිසුහු පුහුණු කර අධ්යයනය කරනු ලබයි. 

ෙතවන
වසර

ෙමම වසෙර් න්යායාත්මක එනමුත් ප්රාෙයෝගික අධ්යයනය මඟින් කාවැද්දූ 
තාක්ෂණයන් පිළිබඳ ශිෂ්යයාෙග් දැනුම වැඩි දියුණු කරනු ලබයි. ෙමම 
පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරන සිසුන්ට ෙමක්ස්ට් මගින් පිළිගත් ඩිප්ෙලෝමාවක් 
හිමිවන අතර ජපානෙය් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් මව් රටවල ආකර්ෂණීය වෘත්තීන් සඳහා 
මංෙපත් විවර කර ගත හැකිය.

ෙමෝටර් රථ ආ�ත කාවැද්දූ තාක්ෂණයන් හදාරන අතරතුර ජපන් 
භාෂාව ඉෙගන ගන්න.
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ජාල කළමනාකරණය පිළිබඳ හැඳින්වීම
ග්රැෆික් ෙමවලම් හැඳින්වීම
පයිතන් හැඳින්වීම
පරිගණක පද්ධතිවල මූලික කරුණු
පද්ධති සංවර්ධනය පිළිබඳ හැඳින්වීම
PHP හැඳින්වීම
ෙඩ්ටාෙබ්ස් සැලසුම්   යනාදිය.

සමාගම් අෙප්ක්ෂා කරන පරිගණක කුසලතා සහ දැනුම පිළිබඳ මූලික හඳුන්වා දීමක් සිසුන්ට 
ලබා දීෙමන් පසුව, ෙමම පාඨමාලාව මගින් ඩිජිටල් කලා ෙලෝකෙය් �යාකාරී භූමිකාවක් 
සඳහා වන නවතම කුසලතාවන් ඉගැන්වීම සිදුකරයි. මංගා සහ ඇනිෙම වලදී, පාඨමාලාවට 
ඇනෙලොග් නිෂ්පාදන ක්රම සහ ෙමම කලා ආකෘතීන් හි  ඉතිහාසය ස්පර්ශ කරනු ලබන  අතර 
ඩිජිටල් කලා නිෂ්පාදනය සමඟ ගැෙටන ආකාරය, නිෂ්පාදන වැඩබිම් සහ ප්රකාශන පිළිබඳ ව 
සහ අන්තර්ගතයන් ෙබදා හැරීෙම් දී �යාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කරන්ෙන් ෙකෙසේ ද යන්න 
සිසුන්ට උගන්වයි. වාස්තු විද්යාත්මක සැලසුම්කරණෙය් දී, පාඨමාලාව ආරම්භ වන්ෙන් 
වාස්තු විද්යාත්මක සැලසුම්කරණය පිළිබඳව මූලික පදනමක් සැපයීෙමන් වන අතර තිරසාර 
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය බිහි කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කරන ආකාරය 
ඉගැන්වීෙමන් ශිෂ්යයා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිෙයකු ෙලස සංවර්ධනය කරනු ලබයි.

ග්රැෆික් ෙමවලම් හැඳින්වීම
සැලසුම්කරණ පුහුණුව
�මාණ සජීවිකරණෙය් 
(ඇනිෙම්ෂන්) මූලික කරුණු
සුදුසුකම් ලැබීෙම් විභාග සඳහා 
සූදානම් වීෙම් පුහුණුව
CAD පුහුණුව

විෙශේෂඥ විෂයයන්

ෙවබ් අන්තර්ගතයන් නිෂ්පාදනෙය් මූලික කරුණු
ෙල්ඛන සකස් කිරීම පිළිබඳ සාමාන්ය පුහුණුව
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ දළ විශ්ෙල්ෂණය
ෙවබ් සජීවිකරණෙය් මූලික කරුණු
UI / UX නිර්මාණෙය් මූලික කරුණු
පින්තාරුකරණෙය් මූලික කරුණු   යනාදිය.

සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වන ෙගෝලීය ෙවෙළඳෙපොළ ෙමෝටර් රථ කර්මාන්තයට වඩා 
විශාල වශෙයන් ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, ජපානය අවාසනාවකට ෙමම ක්ෙෂේත්රෙය් 
අෙනකුත් රටවලට වඩා පසුගාමී තැනක සිටින බව ෙපන්වා දී තිෙබ් . ජපානෙය් ප්රමුඛතම 
නැරඹුම් ප්රෙද්ශවලින් එකක් වන කිෙයෝෙතෝ හි පිහිටීෙම් ඇති වාසි පිළිබඳ සලකමින්, සිසුන් 
විසින් නව සංචාරක ෙසේවා සහ ව්යාපාර ආකෘති සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ෙයදවීමට 
ඉෙගන ගන්නා විෂය මාලාවක් KCG විසින් සකස් කරනු ලැබ ඇත. ෙමම පාඨමාලාෙව්දී, 
සංචාරක ෙතොරතුරු සැපයීම, සංචාරක �යාකාරකම් ඉතිහාසය ඩිජිටල්කරණය කිරීම සහ 
සංචාරක �යාකාරකම් විශ්ෙල්ෂණය කිරීම සහ පුෙරෝකථනය කිරීම වැනි ප්රෙයෝගික විසඳුම් 
ලබා දීමට සිසුන් ෙපළෙඹ් . ෙමම පාඨමාලාවට ඇතුළත් වූ සිසුන්ට සංචාරක කළමනාකරුවන් 
සහ අභ්යන්තර සංචාරක අධීක්ෂකවරුන් ආදී වෘත්තීන් ඉලක්ක කල හැකිය.

සංචාරක අධ්යයන දළ විශ්ෙල්ෂණය
ඡායාරූප පුහුණුව
සංචාරක සමාකර්ෂණ කළමනාකරණය 
පිළිබඳ දළ විශ්ෙල්ෂණය
සංචාරක ප්රවාහන ව්යාපාරය
සංචාරක සන්නිෙව්දනය

විෙශේෂඥ විෂයයන්

සුදුසුකම් ලැබීෙම් A/B විභාග සඳහා සූදානම් 
වීෙම් පුහුණුව
නව සංචාරක ව්යාපාර
කිෙයෝෙතෝ සංස්කෘතික ක්ෙෂේත්ර පුහුණුව
සංචාරක කර්මාන්තෙය් ගතික සංඛ්යාෙල්ඛන 
පිළිබඳ පුහුණුව
අභ්යන්තර සංචාරක ව්යාපාරය   යනාදිය.
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සැසි හතරකි
KCG වසරක් තුළ සිසුන් සඳහා විවිධ උත්සව පවත්වයි

1

ෙපබරවාරි

▪ සරත් වාරෙය්  අවසානය

▪ KCG සම්මාන 

▪ සරත් වාරෙය් විභාග 

▪ ෙජ් ෙකන් (ෙජෝෙහෝ ෙකන්ෙතයි), 
   ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සහතික කිරීෙම් මාලාව

▪ වසන්ත නිවාඩුව 

▪ වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය 

▪ සරසවිය තුල සමාගම් ෙතොරතුරු 
   සැසිය

▪ ශීත සෘතු පාඨමාලා ආරම්භය

2

ෙනොවැම්බර්

▪ සංස්කෘතික උත්සවය 

▪ වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය 

▪ අධ්යයන ෙද්ශන

▪ කලා රසවින්දනය 

▪ CG-කලා සහතිකපත් විභාගය 

▪ ෙදමාපියන් සඳහා උපෙද්ශනය 

11
අෙගෝස්තු

▪ වසන්ත වාරෙය් අවසානය 

▪ වසන්ත වාරෙය් විභාග 

▪ RIT ගිම්හාන වැඩමුළුව 

▪ ගිම්හාන නිවාඩුව

▪ ගිම්හානෙය් ජාතික විභාගය සඳහා 
   සම්මන්ත්රණය 

▪ ගිම්හානෙය් ෙකටි පාඨමාලා

▪ ව්යාපාරික සීමාවාසික පුහුණුව  

▪ වෘත්තීය උපෙද්ශන රැස්වීම්

▪ වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය 

8

මැයි

▪ ස්ථාපිත කිරීෙම් සංවත්සරය 
   (මැයි පළමුවන දා) 

▪ �ඩා තරඟාවලිය 

▪ සරසවිය තුල සමාගම් ෙතොරතුරු 
   සැසිය

5
ඇතුලත් වීෙම් උත්සවය 

සංගීත ප්රසංගය

කඳු නැගීෙම් දිනය

කිෙයෝෙතෝ හි වෘත්තීය පාසෙල් මළල �ඩා 
තරඟාවලිය 

වෘත්තීය උපෙද්ශන රැස්වීම්

ගිම්හානෙය් ෙකටි පාඨමාලා ජපන් දිනය

කඳු නැගීෙම් දිනය

ශීත සෘතුෙව් ෙකටි පාඨමාලා

සංස්කෘතික උත්සවය 

උපාධි පිරිනැමීෙම් උත්සවය 

KCG සම්මාන

සමුගැනීෙම් සාදය 

ජූලි

▪ සංස්කෘතික ෙද්ශනය 

▪ CG-කලා සහතිකපත් විභාගය 

▪ රැකියා උපෙද්ශනය 

▪ සරසවිය තුල සමාගම් ෙතොරතුරු 
   සැසිය

▪ ගිම්හාන උත්සවය

7
ගිෙයොන් උත්සවය 
(යසාකා ෙද්වස්ථානය 
සහ කිෙයෝෙතෝ හි ඔබ්බට)

ෙගොසාන් චාරිත්රානූකූල 
ගිනිමැලය 
(දයිෙමොන්ජියාමා, ආදිය)

▪ ෙජ් ෙකන් (ෙජෝෙහෝ ෙකන්ෙතයි), 
   ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සහතික කිරීෙම් මාලාව

▪ කිෙයෝෙතෝ හි වෘත්තීය පුහුණු පාසල් 
   හි මළල �ඩා තරඟාවලිය 

▪ සරසවිය තුල සමාගම් ෙතොරතුරු 
   සැසිය

▪ සරත් සෘතු මාර්ෙගෝපෙද්ශනය 

▪ සංගීත ප්රසංගය     ▪ ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂාවන්  සැප්තැම්බර්

9
සඳ නැරඹීෙම් සන්ධ්යාව 
(දයිකාකුජි පන්සල)

අඔයි උත්සවය 
(ශිෙමොගෙමෝ සහ 
කමිගෙමෝ සිද්ධස්ථාන) 

ඔක්ෙතෝබර්

▪ සරත් වාරෙය් ආරම්භය 

▪ සරත් සෘතුෙව් ජාතික විභාගය 

▪ කඳු නැගීෙම් දිනය

▪ වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය 

10යුග සැණෙකළිය 
(ෙහයිඅන්-ජින්ගු 
ෙද්වස්ථානය)

▪ සංස්කෘතික ෙද්ශනය 

▪ වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය 

▪ ශීත සෘතුෙව් නිවාඩුව ෙදසැම්බර්
12

කිෙයෝෙතෝ තකිගි 
ෙනෝ 
(ෙහයිඅන්-ජින්ගු 
ෙද්වස්ථානය)

ජනවාරි

▪ ෙද්ශන නැවත ආරම්භ කිරීම

▪ සංගීත ප්රසංගය 

▪ වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය
1දිගු දුර දුනු ශිල්පය 

(සංජුසන්ෙගන්ෙදෝ 
පන්සල)

ප්ලම් බ්ෙලොසම් 
සැණෙකළිය 
(කිතාෙනෝ-ෙතන්මාන්ගු 
සිද්ධස්ථානය)

▪ වසන්තෙය් ෙකටි පාඨමාලා

▪ උපාධි පිරිනැමීෙම් උත්සවය 

▪ සමුගැනීෙම් සාදය 

▪ සරසවිය තුල සමාගම් ෙතොරතුරු 
   සැසිය

▪ වසන්ත කාලෙය් ජාතික විභාග සඳහා 
   වූ සම්මන්ත්රණය මාර්තු

3
පන්දම් එළි උෙළල 
(ෙසයිරිෙයෝජි පන්සල)

අරශියාමා ෙම්පල් 
සැණෙකළිය (අරශියාමා) 

අෙප්රේල්

▪ පළමු වසර සිසුන් සඳහා ෙකටි විස්තරයක්

▪ ඇතුලත් වීෙම් උත්සවය 

▪ ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂාවන්

▪ වසන්ත වාරෙය් ආරම්භය

▪ නවක පන්තිය සඳහා වන පිළිගැනීෙම් 
   සාදය සහ සමිති-සංවිධාන හඳුන්වා දීම 

▪ වසන්තෙය් ජාතික විභාගය 

▪ නවක දින කඳවුර 

▪ කඳු නැගීෙම් දිනය

▪ සරසවිය තුල සමාගම් ෙතොරතුරු 
   සැසිය

4
ෙතොෙයොෙතොමි හිෙදෙයොෂි 
ෙචරි කැකුළු නැරඹීෙම් 
ෙපළපාළිය 
(දයිෙගෝජි පන්සල)

වර්ෂය අතරතුර  කිෙයෝෙතෝ 
හි ප්රධාන සිදුවීම්

ජූනි

▪ සංගීත ප්රසංගය 

▪ සරසවිය තුල සමාගම් ෙතොරතුරු 
   සැසිය

6
කිෙයෝෙතෝ තකිගි 
ෙනෝ 
(ෙහයිඅන් ජින්ගු 
ෙද්වස්ථානය)
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කිෙයෝෙතෝ ජපාන භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානය (KJLTC)

・KJLTC හි: එනම් කිෙයෝෙතෝ ජපාන භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානය හිදි, KCG හි විෙද්ශිය සිසුන්ෙග් විෙශේෂ පාඨමාලාව තුළ, ජපාන භාෂා අධ්යාපනය උසස් 
අධ්යාපනය පිළිබඳ ජපාන ආයතනයට ඉෙගනීමට යන සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලැෙබ්. KJLTC ෙවත අධිකරණ අමාත්යංශය විසින් දැනුම් ෙද්.

・ෙමම පාඨමාලාව අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා සහ තාක්ෂණ අමාත්යංශය විසින් නිර්මාණය කළ ප්රාරම්භක පාඨමාලාවකි. තමන්ෙග් රටතුළ 
අධ්යාපන කාලය වසර 12ට අඩුවුවද, ෙමම පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීම මඟින්, සිසුන්ට KCG මධ්ය පාඨමාලා ඇතුළුව ජපාන උසස් අධ්යාපනය 
ආයතනයකට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම ලබාගත හැකිය. 

・KCG ස්ථීර පාඨමාලාවකට ඇතුළත්වීම සඳහා සූදානම්වීමක් ෙලස, ෙයදුම් මෘදුකාංග ෙමෙහයුම් පුහුණුව (මූලික ෙතොරතුරු තාක්ෂණය) අවශ්ය කරන 
විෂයකි. ලබාගත් සම්මානය KCG ස්ථීර පාඨමාලාවකට සම්මානය ෙලස පිළි ගනී. 

・ප්රමාණවත් ප්රවීනතාව ඇති සිසුන්ට KCG ස්ථීර පාඨමාලාවක වෘත්තීමය පරිගණක පන්තියට සහභාගි විය හැකිය. 

・ෙමම පාඨමාලාව අවසන් කිරීෙමන් පසු ස්ථීර පාඨමාලාවකට ඇතුළත්වන සිසුන් ඇතුළත්විෙම් ගාස්තු සහ පාසල් වියදම් අඩුකිරීම ෙහෝ නිදහස් කිරීෙම් 
ඉලක්කයට පත්ෙව්. 

වසර -එෙක් ප්රාරම්භක වැඩසටහන (අෙප්රේල් මාසෙය් ආරම්භ ෙව්)

ජපාන භාෂාවට අදාළ විෂයයන්

ජපාන භාෂා ප්රවීනතා පරීක්ෂණය (JLPT) සහ අන්තර් ජාතික සිසුන් සඳහා ජපාන විශ්ව විද්යාල ප්රෙව්ශය (EJU) සඳහා විභාගයට අදාළ විෂයයන්

වසර එක හමාෙර් ප්රාරම්භක වැඩසටහන (ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ආරම්භ ෙව්) 

＊පුහුණුෙව් ඉලක්ක : JLPT (ජපාන භාෂා ප්රවීනතා පරීක්ෂණය) N3~N5 මට්ටම ඇති පුද්ගලයින්

ජපාන භාෂාවට අදාළ විෂයයන් පිළිබඳ පන්ති ඇතුළත් කිරීෙම් විභාගය සහ එක් එක් වාරය අවසානෙය් ප්රතිඵල පිළිබඳ සලකා බලන මට්ටම් අනුව ෙබදනු ලැෙබ්. 
අපි ජූලි සහ ෙදසැම්බර් පවත්වන JLPT N2 ෙහෝ N1 විභාගයට ෙපනී සිටීම නිර්ෙද්ශ කරමු. එෙමන්ම අන්තර් ජාතික සිසුන් (EJU) සඳහා ජපාන විශ්ව විද්යාල ප්රෙව්ශය සඳහා විභාගය ගන්නා සිසුන්ට 
අපි සහය ෙවමු.

◆ පාඨමාලාව හඳුන්වාදීම

◆ පිරිනමන වැඩසටහන් (අන්තර්ගතය සහ හැකියාවන්)

◆ අයදුම් කිරීම සඳහා සුදුසුකම්

ප්රාරම්භක 
පාඨමාලාව

විෂයමාලාව

අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා සහ තාක්ෂණ අමාත්යංශෙය් “ප්රාරම්භක පාඨමාලාව”.
KJLTC හි වැටසහන්වලට අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා සහ තාක්ෂණ අමාත්යංශය විසින් අවසරය ලබා ෙද්. සිසුන් ඔවුන්ෙග් රටවල්වල 
ප්රාථමික සහ ද්වීතියික අධ්යාපන ක්රම තුළ වසර 12ක කාලයක් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය ලබා තිබීෙම් අවශ්යතාවය සිසුන් විසින් සපුරාලනු 
ෙනොලැබුවද, අපෙග් වැඩසටහන් අවසන් කිරීෙමන් පසු ජපානෙය් උසස් අධ්යාපනික ආයතනයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

・ජපාන භාෂා ප්රවීනතා පුහුණුව ෙමය ජපනා උසස් අධ්යාපනය සහ JLPT N1 සහ N2 සඳහා සූදානම්වීම සඳහා අවශ්ය ෙව්. 

・සිසුන්ෙග් ජපාන භාෂා මට්ටම් අනුව පන්ති ෙබදනු ලැෙබ්.

・ජපාන පන්ති සතියකට පැය 20කට වැඩි කාලයක් පවත්වනු ලබයි. (වර්ෂාර්ධයක් සඳහා සති 20, වසරක් සඳහා පැය 40)

මූලික විෂයය

ජපාන භාෂාව හැර හැකියා වර්ධනය සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල ඉෙගන ගැනීම සඳහා දැනුම ලබා ගැනීම.

විෂයය

ෙසමිස්ටර් 
ආරම්භය පාඨමාලා වැඩසටහන්

බඳවාගැනීෙම් 
හැකියාවන්

අන්තර්ගතය

අන්තර්ගතය

ජපාන භාෂාව 1 (ව්යාකරණ, වචනමාලාව) සාමාන්ය සහ අධ්යාපනික භාවිතය සඳහා ව්යාකරණ සහ වචනමාලාව

විෂයය අන්තර්ගතය

සාමාන්ය ජපන් භාෂාව පසුගිය විභාග සහ ෙවනත් විෂයයන් භාවිතා කරමින් ජපාන භාෂා ප්රවීනතා පරීක්ෂණය (JLPT) සහ අන්තර් ජාතික සිසුන් සඳහා ජපාන 
විශ්ව විද්යාල ප්රෙව්ශය (EJU) සඳහා විභාගය ගැනීම සඳහා සූදානම්වීම

විෂයය අන්තර්ගතය

මූලික විෂයය ඉං�සි, ගණිතය, විද්යාව (ෙභෞතික විද්යාව, රසායන විද්යාව, ජීව විද්යාව) ෙපොදු විෂයය (ඉතිහාසය, භූෙගෝලය, පුරවැසි අධ්යාපනය) 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පදනම් (පරිගණක) 

ජපාන භාෂාව 2 (සවන්දීම, ෙදබස්) සාමාන්ය සහ අධ්යාපනික භාවිතය සඳහා සවන්දීම සහ සාකච්ඡාව

ජපාන භාෂාව 3 (කියවීම) සාමාන්ය සහ අධ්යාපනික ලිවීම, පුවත්පත්, සඟරා, සහ සාහිත්ය කෘති කියවීම.

ජපාන භාෂාව 4 (වාක්ය රචනය) වාර්තා, ඊෙම්ල්, පවර් ෙපොයින්ට් සහ ව්යාපාරික ලියවිලි ලිවීම 

ජපානය පිළිබඳව ජපාන සංස්කෘතිය, සමාජය සහ ජපාන සාරධර්ම පිළිබඳ හැඟීම ඉෙගන ගන්න.

අෙප්රේල් ප්රාරම්භක වැඩසටහන (අවරුදු 1කි) සිසුන් 60ක්

සිසුන් 60ක්ඔක්ෙතෝබර් ප්රාරම්භක වැඩසටහන (වසර 1.5 කි)

සිසුන්ෙග් ජපාන භාෂා මට්ටම් අනුව පන්ති ෙබදනු ලැෙබ්.

※ සතියකට පැය 6~8

ජපාන උසස් අධ්යාපන ආයතනවලට (උපාධි පාසල, විශ්ව විද්යාලය, විෙශේෂ වෘත්තිමය පාසල) 
ඇතුළත්වන ජනතාවට ජපාන භාෂාව, ඉං�සි, ගණිතය ඉෙගන ගැනීම සඳහා ප්රාරම්භක පාඨමාලා 

අයදුම්කරුවන් පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි සියල්ල සපුරාලිය යුතුය.

① අයදුම්කරු උසස් පාසල් උපාධිධාරිෙයක් ෙහෝ සාමාන්ය අධ්යාපන (උසස් පාසල් මට්ටම) පරීක්ෂණ සහ අවශ්යතා සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සහතික කරන උසස් 
පාසල් උපාධිය ෙහෝ එයට සමාන සුදුසුකම් සහිත ඩිප්ෙලෝමාවක් දරන්ෙනක් විය යුතුය.

② අයදුම්කරුට ජපාන භාෂා ප්රවීනතා පරීක්ෂණෙය් (ෙහෝ ජපාන භාෂා අධ්යයන පිළිබඳ පැය 150ට සමාන) N5 මට්ටමට සමාන ෙහෝ එම මට්ටමට වැඩි හැකියාවන් 
තිබිය යුතුය.

③ අයදුම්කරුට ජපාන අසස් අධ්යාපන ආයතන (විශ්ව විද්යාල ෙහෝ විෙශේෂ වෘත්තිමය පාසල්) තුළ අවශ්යවන මුලික අධ්යාපනික හැකියාව තිබිය යුතුය. 

④ අයදුම්කරු 1) වසර අවුරුදු 23 යටෙත් (උසස් පාසල් උපාධි සඳහා), 2) වසය අවුරුදු 25 යටෙත් (ෙකොලීජ් උපාධි සඳහා) ෙහෝ 3) වසය අවුරුදු 27 යටෙත් (විශ්ව 
විද්යාල උපාධි සඳහා) විය යුතුය.

⑤ අයදුම්කරුට උපකාරක පන්ති, ෙවනත් පාසල් ගාස්තු සහ ජපානෙය් ශිෂ්යෙයක් ෙලස ජීවත් විෙම් වියදම් සඳහා මුදල් ෙගවීමට හැකි විය යුතුය.

⑥ අයදුම්කරුට ශිෂ්යෙයක් ෙලස රාජකාරි ඉටුකිරීම සඳහා කායිකව සහ මානසිකව නිෙරෝගී විය යුතු අතර, පාසෙල් නීති පිළිපැදිය යුතුය. අයදුම්කරු හැසිරීම ෙපන්විය 
යුතු අතර සෑම අවස්ථාවකදීම ජපාන නීති හා ෙරගුලාසි කඩ ෙනොකරන කටයුතුවල ෙයදිය යුතුය.
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KCG උපාධිය ලැබීෙමන් පසු, ක්ෂණික රැකියාවක් ලබා ගැනීමට 
අමතරව ඔබට ලබා ගත හැකි එක් වෘත්තීය මාර්ගයක් වන්ෙන් 
අපෙග් සමූහ අධ්යාපන ආයතනය වන KCGI ය. KCGI යනු 
ජපානෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විෙශේෂීකරණය වූ පලමු 
උපාධි පාසල ෙව්. KCGI හි වැඩසටහනක් සම්පූර්ණ කරන සිසුන්ට 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධියක් (වෘත්තීය 
උපාධියක්) පිරිනමනු ලැෙබ්. ෙමම උපාධිය ජපානෙය් ව්යවහාරික 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් කුටප්රාප්තියයි.
සාමාන්යෙයන්, KCGI සඳහා ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලැබීමට සිව් 
අවුරුදු විශ්ව විද්යාලයකින් උපාධියක් ලබාගැනීම ෙහෝ වෘත්තීය 
පුහුණු පාසලක සිව් අවුරුදු පාඨමාලාවක් හැදෑරීෙමන් පසුව උසස් 
ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබා ගැනීම අවශ්ය ෙව්. ෙකෙසේ ෙවතත්, KCG හි 
උපාධිධාරීන් පහත සඳහන් විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් බඳවා 

ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි (අයදුම්පත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ බලන්න).
“KCG හි තුන් අවුරුදු වැඩසටහනකින් උපාධිය ලබා ඇති 
අයදුම්කරුවන් KCGI ෙවත ඇතුළත් වන වර්ෂෙය් අෙප්රේල් 1 වන 
විට වයස අවුරුදු 22 ෙහෝ ඊට වැඩි විය යුතු අතර ඔවුන්ෙග් අධ්යයන 
ප්රතිඵල ඇගයීම මත පදනම් ව බඳවා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන 
අතර විශ්ව විද්යාල උපාධිධාරිෙයකුට සමාන ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි 
අධ්යාපනික හැකියාවක් ඇති අෙයකු ෙලස හඳුනා ගනු  ලබයි.”
KCG උපාධිය ලැබීෙමන් පසු ෙම් ආකාරෙයන් KCGI ෙවත 
ඇතුළත් වීම ව්යවහාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් 
කුටප්රාප්තිය ෙවත ළඟාවීමට ඇති ෙව්ගවත්ම මඟයි . KCG හි උසස් 
තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබාෙගන KCGI හි ශාස්ත්රපති 
උපාධියක් ලබා ගැනීමට අපි ඔබට තරෙය් නිර්ෙද්ශ කරමු.

KCGI උසස් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින්ෙග් කර්මාන්ත අවශ්යතා වර්ධනය කරන විෂයමාලා 
ඉදිරිපත් කරයි. KCGI හි උපාධිධාරීන්ට පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇති ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ 
ක්ෙෂේත්රවල වැඩ කිරීමට අෙප්ක්ෂා කළ හැකිය.

◆ KCGI හි අසමසම ලක්ෂණ

◆ �යාකාරකම් ක්ෙෂේත්ර

KCGI ෙවතින් ඉං�සි භාෂාෙවන් පමණක් (“ඉං�සි මාදිලිය”) පාඨමාලා රාශියක් ඉදිරිපත් කරන බැවින් සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කර 
ඉං�සි භාෂාෙවන් පමණක් ශාස්ත්රපති උපාධි ලබා ගත හැක. ෙමම පාඨමාලා ෙබොෙහොමයක් උගන්වනු ලබන්ෙන් විෙද්ශයන් හි සිට පැමිෙණනු ලබන 
ඉහළ ෙපෙළේ උපෙද්ශකයින් විසිනි. දැනට විෙද්ශ රටවල් සහ කලාප 17 ක විෙද්ශීය සිසුහු KCGI සරසවිෙය් සිටිති (2021 මාර්තු උපාධිධාරීන් 
ද ඇතුළුව). 

“ඉං�සි මාදිලිෙය්” පන්ති රාශියක් ඇති බැවින් සිසුන්ට තම අධ්යයන කටයුතු ඉං�සි භාෂාෙවන් පමණක් සම්පූර්ණ කළ හැකිය

■ කර්මාන්තෙය් අවශ්යතා සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් දියුණුවට 
  ගැලෙපන පරිදි විෂය මාලා නිර්මාණය
■ වැඩබිෙම්, ප්රාෙයෝගික ඉෙගනුම් අවස්ථා මුළුමනින්ම ඇතුළත් 
  කරන විෂය මාලාව
■ පුද්ගලික පාඩම් සමඟ ඉ-ඉෙගනුම් ඒකාබද්ධ කරන ඵලදායී 
  අධ්යාපන ප්රෙව්ශයකි

සමාජයට ප්රෙයෝජනවත් වන පරිදි ප්රාෙයෝගික කුසලතා පිළිබඳ පූර්ණ පදනමක්

■ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, කළමනාකරණය යනාදී විෙශේෂිත 
  ක්ෙෂේත්ර ගණනාවක වෘත්තිකයන්ෙග් වර්ධනය.
■ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්රෙමෝපාය ස්ථාපිත කරන 
  වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ඇති විවිධ උපෙද්ශකයින්

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය (ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය) 
සහ කළමනාකරණය අතර සමතුලිතතාවය අධ්යයනය කිරීම

■ විද්යා සහ මානව ශාස්ත්ර යන ෙදඅංශෙය්ම පුළුල් පරාසයක 
  ක්ෙෂේත්රයන්ෙගන් ප්රෙව්ශකයින් පිළිගනු ලැෙබ්.
■ සිසුන් ඇතුළත් වන විට ඔවුන් ට ඇති දැනුෙම් මට්ටම මත පදනම්ව 
  අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළ හැකිය.

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් වැඩ කිරීමට වෘත්තීන් මාරු කිරීම

■ ෙලොව පුරා රටවල් වල ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් ඉහළ 
  ෙපෙළේ නායකයින් විසින් ෙමෙහයවනු ලබන පන්ති

ෙගෝලීය ෙව්දිකාවට දායක වීමට අෙප්ක්ෂා කිරීම

■ සුපරික්ෂාකාරී පුද්ගල මඟ ෙපන්වීම් වලට ස්තූතිවන්ත වන්නට 
  ඔෙබ් පරමාදර්ශී වෘත්තිය ෙසොයා ගැනීම
■ ෙසසු උපාධිධාරීන් සමඟ ජාලගත කිරීම

සමාජෙය් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම සඳහා ඔබ ඉෙගන 
ගත් ෙද් භාවිතා කිරීම

◆ විෂය මාලාව

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් ඉහළම අධ්යාපනය සාක්ෂාත් 
කර ගැනීම සඳහා ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා වූ කිෙයෝෙතෝ උපාධි 
අධ්යයන විද්යාලය (KCGI) ෙවත පිවිෙසන්න ශාස්ත්රපති උපාධි වැඩසටහන

ඇතුළත් වීම

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති (වෘත්තීය උපාධිය)

අනිවාර්ය පාඨමාලා
• ෙතොරතුරු සහ සංනිෙව්දන තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් වෘත්තීය සංනිෙව්දනය   • නායකත්ව න්යාය   • ව්යාපෘති පදනම්

ආධාරක වරණීය පාඨමාලා

ප්රධාන ව්යාපෘතිය

සංෙක්න්�ය පාඨමාලා

• ව්යයවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණය

• ව්යාපාර දත්ත විශ්ෙල්ෂ

• ෙගෝලීය ව්යවසායකත්වය

• ෙවබ් පද්ධති සංවර්ධනය

• ජාලකරණ පරිපාලනය

• IT මැංගා සහ සජීවිකරණය

• සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

• කෘතිම බුද්ධිය

ඉහත සංෙක්න්ද්රණ ක්ෙෂේත්රයන්ෙගන් එකක් ෙතෝරන්න

කර්මාන්ත පාඨමාලා
• මූල්ය තාක්ෂණය

• කෘෂිකර්මය

• සාමු�ක

• ෙසෞඛ්ය සහ ෛවද්ය

• අන්තර්ගත අෙලවිකරණය

• අධ්යාපනය

ෙබස්ෙපෝක් විෂයමාලාව

ඔෙබ් පුද්ගලික අධ්යාපන අරමුණු 
වලට ගැලෙපන පරිදි අනිවාර්ය 
ෙනොවන පාඨමාලා වලින් විෂයයන් 
ෙතෝරා ගනිමින් ඔෙබ්ම විෂය 
මාලාවක් ෙගොඩනඟාගන්න.

ෙහෝ

CIO
(ප්රධාන ෙතොරතුරු නිලධාරී) ව්යාපෘති කළමනාකරු

ෙජ්යෂ්ඨ එස්.ඊ, 
ෙවබ් පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පියා

පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීෙම් උපෙද්ශක ෙවබ් අෙලවිකරණ වෘත්තිකයන් පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පින්

අන්තර්ගත නිෂ්පාදන කළමනාකරුෙතොරතුරු ආරක්ෂක උපෙද්ශක දත්ත විශ්ෙල්ෂක
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ශිෂ්යාධාර ක්රමය

ගාස්තුව

ස්වයං-අරමුදල් සහිත KCG අන්තර් ජාතික සිසුන් සඳහා ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන

පාසල් ගාසත්ු අවසාන දිනයට ෙපර නම්කළ බැංකුවට ෙගවිය යුතුය. (ජපානය සඳහා බැංකු ගාසත්ු <JPY 3,000> අවශ්ය ෙව්.)

අන්තර් ජාතික සිසුන්ෙග් අනාගතය තුළ ජාත්යන්තරව ස�ය ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ඉංජිෙන්රුෙවක් වීමට අෙප්ක්ෂා කරන සිසුන්ට සහයවීම පිණිස 
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින්අසමසම ශිෂ්යත්ව වැඩසටහනක් පිරිනමයි. තමන්ෙග්ම වියදමින් ඉෙගනුම ලබන නමුත් ආර්ථික ෙහේතූන් මත 
එෙසේ කිරීමට අපහසු වන, විශිෂ්ට ෙලස අධ්යයන කටයුතු සිදුකරන සහ ෙහොඳ චරිතයකින් ෙහබි අෙප්ක්ෂිත විෙද්ශීය සිසුන්ට ශිෂ්යත්වයක් සඳහා 
ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

¥210,000 ¥385,000 ¥500,000 ¥300,000 ¥5,000 ¥1,400,000

සාමාන්ය ගාස්තු

KCG පරිගණක
ෙකෞතුකාගාරය
ජපානෙය් ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් සමාජය විසින් ඓතිහාසික පරිගණක පිළිබද 

පළමු චන්�කා ෙකෞතුකාගාරය ෙලස සහතික කරන ලදි

1963 දී, ෙටෝකිෙයෝ විශ්ව විද්යාලෙය් සිසු පර්ෙය්ෂකයින් 
IBM 709/7090 සඳහා පරිගණක අධ්යයන කණ්ඩායමක් පිහිටුවන ලද 
අතර වැඩමුලු පවත්වන ලදි. එය ජපානෙය් කිසිදු විශ්ව විද්යාලයක 
ෙතොරතුරු පද්ධති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවා ෙනොතිබූ කාලය ෙව්. 
එතැන් පටන්, ජපානෙය් පළමු පුද්ගලික පරිගණක අධයාපන 
ආයතනය වන, කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින්විෙශේෂ උපාධිධාරීන් 
බිහිකළ අතර ඔවුන් ජපානය තුළ ෙතොරතුරු කර්මාන්තෙය් පදනම 
ෙගොඩ නගන ලදී.
අපි අපෙග් සංස්කෘතිමය වශෙයන් වටිනා පරිගණක හඳුන්වාදීමට 
කැමති වන අතර, ඒවා අපෙග් පරිගණක අධ්යාපනය සඳහා භාවිතා 
කරන ලදී. 2012 දී NEAC පද්ධතිය 100 සහ 2013 දී MZ-80K වැනි 
අපෙග් පාසෙල් උපකරණ ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය 
ෙලස ක්රමානුකූලව හඳුනා ගනු ලැබ ඇත. 
KCG පරිගණක ෙකෞතුකාගාරය ජපානය තුළ පළමු සහ එකම 
“ඓතිහාසික පරිගණක පිළිබද පළමු චන්�කා ෙකෞතුකාගාරය” ෙලස 
සහතික කරන ලදී. 

KCG පරිගණක ෙකෞතුකාගාරය පිළිබඳව

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය NEAC-2206
(2011 මාර්තු 2 බලය ෙදන ලදී)

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය NEAC System 100
(2012 මාර්තු 6 බලය ෙදන ලදී)

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය TOSBAC-3400
(2009 මාර්තු 2 බලය ෙදන ලදී)

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය OKITAC-4300 පද්ධතිය
(2009 මාර්තු 2 බලය ෙදන ලදී)

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය TOSBAC-1100D
(2016 මාර්තු 10 බලය ෙදන ලදී)

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය PDP 8 /I
(2015 මාර්තු 17 බලය ෙදන ලදී)

ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් තාක්ෂණික උරුමය MZ-80K
(2013 මාර්තු 6 බලය ෙදන ලදී)

අංශය
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දෙවන හා පසු අවුරුදු

¥50,000

¥0

¥200,000

¥200,000

¥400,000

¥400,000

¥900,000

¥900,000

අවුරුද්ද එකතුවඅංශය

KCG ජාත්යන්තර සිසුන් සඳහා විෙශේෂ ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන

KCG ජාත්යන්තර සිසුන් සඳහා සහය සපයන වැඩසටහන
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පහසුකම් සහ 
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කිෙයෝෙතෝ, ශිෂ්යයන් සඳහා වූ නගරය
කිෙයොෙතෝවට වසර 1200 කට වැඩි ඉතිහාසයක් තිෙබ්. එය එක් වරක 
ජපානෙය් අගනුවරවූ අතර තවමත් ජපානෙය් සංස්කෘතික හදබිමයි.
එය ජාත්යන්තර නගරයක් වන අතර ෙබොෙහෝ තරුණ සිසුන් නගරෙය් 
ජීවත් ෙව්. KCG විශ්ව විද්යාල පහසු ප්රෙද්ශ වල පිහිටා ඇති අතර, 
කිෙයෝෙතෝ නගරෙය් සෑම ප්රෙද්ශයකින්ම ඔබට ඒවාට ප්රෙව්ශ විය හැක.
ඊට අමතරව, ඔසාකා, නාරා, ෙකෝෙබ් සහ ඔට්සු වැනි කන්සායි 
ප්රෙද්ශෙය් අෙනකුත් ස්ථාන වල සිට පහසුෙවන් ළඟා විය හැකිය.

KCG කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය අවට 
ප්රෙද්ශය (KCGI කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ චන්�කාව)

ජපානය පුරා සංචාරය කිරීම ෙගොඩක් මිනිස්සුට ෙජ්.ආර්. 
කින්ෙතත්සු සහ නාගරික උමං ෙර්ඛා ධාවනය වන කිෙයොෙතෝ 
දුම්රිය ස්ථානය කිෙයොෙතෝ ෙවත ෙදොරටුවකි. නවීන ෙගොඩනැඟිලි 
සහ ඓතිහාසික ෙගොඩනැගිලි යන ෙදකම ෙමම ප්රෙද්ශය තුළ 
පවතින අතර, අපට ෙවනස් වාතාවරනයක් දැෙන්.

ස්ථානය
ෙටොජී
නිෂි ෙහොන්ග්වන්ජි විහාරය
හිගාෂි ෙහොන්ගාන්ජි පන්සල
ෙටොෙකජී පන්සල
කිෙයෝෙතෝ කුළුණ

සන්ජුසන්ෙජන්ඩු
කිෙයෝෙතෝ ජාතික ෙකෞතුකාගාරය
කිෙයෝෙතෝ දුම්රියෙපොළ ෙගොඩනැගිල්ල
කිෙයෝෙතෝ මින්මැදුර

KCG අවට ප්රෙද්ශය
කෙමොගවා සරසවිය
කිෙයෝෙතෝහි විශාලතම උත්සව තුෙනන් එකක් වන අඔයි 
උත්සවය සමග සම්බන්ධ ෂිමෙගොෙමෝ සිද්ධස්ථානය, සහ 
කිෙයෝෙතෝහි රජ මාලිගය සරසවිය අසල පිහිටා ඇත. ෙමය 
ස්වභාව ධර්මෙයන් ෙපොෙහොසත් ප්රෙද්ශයකි.

ස්ථානය
ෂිෙමොගාෙමො විහාරය
කිෙයෝෙතෝ හි අධිරාජ්ය මාලිගය
කිෙයෝෙතෝ නගරෙය් ඓතිහාසික 
ෙකෞතුකාගාරය

ටඩාසු ෙනො ෙමොරි (විහාර වනය)

KCG අවට ප්රෙද්ශය රකුෙහොකු සරසවිය
කිතාඔජි උමං දුම්රිය ස්ථානෙයන් හා රකුෙහොකු සරසවිය අසල 
බස්රථ පර්යන්තෙය් සිට කිෙයෝෙතෝ නගරය සහ කිෙයොෙතෝ 
දුම්රිය ස්ථානෙය් සිට උමං මාර්ගෙයන් සහ නගර බසෙයන් 
රකුෙහොකු ප්රෙද්ශයට යන්න පහසුය. නවීන ෙගොඩනැඟිලි වලින් 
ෙපළගැසුණු කිතයමා වීදියට කමිගෙමෝ සිද්ධස්ථානය ආසන්න 
වන අතර උද්භිද උද්යානය, මිෙදොෙරොග-ඉෙක විල සහ කෙමෝ 
ගෙඟහි අපට විෙනෝද විය හැක.

ස්ථානය
කමිමෙමෝ සිද්ධස්ථානය
මිෙදොෙරොගා-ඉකි විල
(එෙමන්ම මිෙසෝෙරොගා-ඉකි 
විල ෙලසද හඳුන්වයි)

කිෙයොෙතෝ උද්භිද උද්යානය
කිතායාමා වීදිය

කිෙයෝෙතෝ ප්රධාන පාසෙල් KCGI 
හයකුමන්ෙබන් සරසවිය අවට ප්රෙද්ශය
ෙමම ප්රෙද්ශෙය් මුෙරොමචි සංස්කෘතිය නිෙයෝජනය වන ගින්කකුජි 
විහාරය, ජිදයි මත්සුරි සමග සම්බන්ධ (කිෙයෝෙතෝහි විශාලතම 
උත්සවය අතරින් එකක්)ෙහයිඅන් ජින්ගු සිද්ධස්ථානය, සකුරා 
මල් පිෙපන ගස් සඳහා ප්රසිද්ධ ෙටත්සු ගකුෙනෝ මිචි, ජපානෙය් 
ෙදවැනි පැරණිතම සත්ෙවෝද්යානය වන කිෙයොෙතෝ සිටි 
සත්ෙවෝද්යානය, සහ කිෙයෝෙතෝ සිටි ෙකෞතුකාගාරය 
(තවත් ෙබොෙහෝ ස්ථාන අතර). ෙමම ජපන් සංස්කෘතිය හා 
ඉතිහාසය සමඟ සම්බන්ධ වීම පහසුය!

ස්ථානය
ජින්කාකුජි
ෙටට්සුගාකු-ෙනො-මිචි
(දාර්ශනිකයින්ෙග් පාගමන)
නන්ෙසන්ජි පන්සල
කිෙයෝෙතෝ නගරෙය් 
කිෙයොෙසරා කලා 
ෙකෞතුකාගාරය

කිෙයෝෙතෝ නගරය සත්තුවත්ත
ෙහයියන් ජින්ගු විහාරය
ඊකන්ඩු ෙසන්රින්-ජි
චිෙයොන්ජි පන්සල
නූතන කලාව පිළිබඳ ජාතික 
ෙකෞතුකාගාරය
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KCGI යනු 2004 දී පිහිටුවන ලද ජපානෙය් ප්රථම 
වරට ඒ ෙවනුෙවන්ම (ශාස්ත්රපති උපාධි පිරිනැමීම) 
කැපවූ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීය උපාධි 
පාසලයි. KCGI හි සිසුන් සමාජෙය් සහ ෙලෝක 
ෙව්දිකාෙව් ප්රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීෙම් 
අරමුණින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, කළමනාකරණය 
සහ ව්යවහාරික ක්ෙෂේත්රයන් හි උසස් දැනුම හා 
කුසලතා ලබා ගනු ලබයි. KCGI හි අධ්යාපනය 
අවසන් කිරීෙමන් පසු සිසුහු ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ව්යවහාරික ක්ෙෂේත්රයන්හි ජපානෙය් ඉහළම 
ශාස්�ය උපාධිය වන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විද්යාව 
පිළිබඳ ශාස්ත්රපති (වෘත්තීය උපාධිය) ලබා ගනියි.

ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය යනු 1829 දී 
ආරම්භ කරන ලද ඉංජිෙන්රු විශ්ව විද්යාලයක් 
වන අතර ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා 
පිහිටුවීමට (1991) එක්සත් ජනපදෙය් පළමු විශ්ව 
විද්යාල වලින් එකක් ෙලස ප්රසිද්ධය. පරිගණක 
චිත්රක, �ඩා සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ යන 
ක්ෙෂේත්රවල එක්සත් ජනපදය තුළ ඉහළම ප්රතිඵල 
ෙපන්වීම පිළිබඳ අපි සාඩම්බර වන්ෙනමු. 
ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය 1996 දී 
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් සමග සෙහෝදර 
පාසල් ගිවිසුමකට එළඹී ඇත.

කිෙයෝෙතෝ ජපන් භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානෙය්, 
ජපන් භාෂා අධ්යාපන පහසුකම අධිකරණ අමාත්ය 
විසින් අනුමත කර ඇති අතර, තම රට තුල 
අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා හා තාක්ෂණ 
අමාත්යයංශ යටෙත් වසර 12 ක පාසල් 
අධ්යාපනයක් ෙනොලැබූ සිසුන් සඳහා වූ ජපන් 
භාෂා ආයතනයක් ෙලස නම් කර ඇත.

කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් ඔෙටෝ ෙමොබයිල් 
පාසල ඊළඟ පරම්පරාව සඳහා වූ රථවාහන 
තාක්ෂණයට අදාළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා 
ජාලකරණය පිළිබඳ දැනුම සහ උසස් තාක්ෂණික ක්රම 
සමඟින් රථවාහන යාන්�ක ක්රම ෙපෝෂණය කරයි.

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

සරසවිය

සූර්යාෙලෝකෙයන් ආෙලෝකමත්ව ඇති, විවෘත 
පිටස්තර ස්වරුපෙයන් හඳුනාගත හැකි ඇෙනක්ස් 
තුල විද�ත් ඉෙගනුම් චිත්රාගාරයක් ෙමන්ම ෙමෝටර් 
රථ පාලන පාඨමාලාෙව් භාවිතා වන ෙමෝටර් රථ 
සහ යතුරුපැදි පාලන පුහුණුවීම් සඳහා ඉඩකඩ ද 
ඇත. කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිෙය් ප්රධාන 
ෙගොඩනැගිල්ල සහ ඇෙනක්සිය එක්ව ගත් කල 
මධ්යම කිෙයෝෙතෝ හි ප්රමුඛ ෙපෙළේ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ අධ්යාපනය සඳහා ඇති විශාලතම 
මධ්යස්ථානය එය ෙව්.

කිෙයෝෙතෝ දුම්රිය ස්ථානයට 
බටහිර ෙදසින් පිහිටි ෙමම සුදු 
පැහැති බිත්ති සහිත 
ෙගොඩනැගිල්ල පිහිටා තිෙබ්. එය 
සරසවිෙය් ඇති වඩාත්ම 
චමත්කාරජනක 
ෙගොඩනැගිල්ලයි.

කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය ශිෂ්ය ජීවිතය සඳහා ඉතා සුදුසු ස්ථානයකි. කිෙයෝෙතෝ දුම්රිය ස්ථානයට බටහිර ෙදසින් මිනිත්තු 
හතක් ඇවිදන් ෙගොස් ලඟා විය හැකි ෙමම ස්ථානය ගමනාගමනයට ඇදහිය ෙනොහැකි තරම් පහසුය. අවන්හල්, ප්රධාන සාප්පු 
මධ්යස්ථාන සහ ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවළඳසැල් ඇතුළු සිල්ලර පහසුකම් රාශියක් ඒ අසල සංයුක්තව ෙලස පවතී.

කෙමෝගාවා සරසවිය 

දීර්ඝතම සම්ප්රදාය සහිත KCGI සරසවිය 
ෙලස රකුෙහෝකු සරසවිය විසින් 
උපාධිධාරීන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු රුකියා 
ෙලෝකයට යවා ඇත. ෂිෙමෝගාෙමෝ 
දිස්�ක්කෙය් නිහඬ පරිසරයක පිහිටා ඇති 
රකුෙහෝකු සරසවිය අධ්යයන කටයුතුවල 
නියැලීමට කැමති අයට ඉතා ෙයෝග්ය 
පරිසරයක් සපයයි.

කෙමොගාවා ගං ඉවුෙර් විපුල හිරු එළිය 
සහ මෘදු සුළඟින් පිරී ඇති කෙමෝගාවා 
මණ්ඩපය යනු ප්රගතිශීලී තරුණ 
නිර්මාණකරුවන් සහ අෙනකුත් 
නිර්මාණශීලි  පුද්ගලයින් ආකර්ෂණය කර 
ගන්නා නිදහස් ඩිජිටල්-කලා පාසලකි. 
අසල ගලා බසින කෙමොගාවා ගඟ සහ 
එහි නිල්වන් ගං ඉවුර සිසුන් හට 
පරිකල්පනයට අනුබල ෙදන සන්සුන් 
වාතාවරණයක් ලබා ෙදයි.

රකුෙහෝකු සරසවිය  

කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ 
සරසවිය  

නිර්මාණ විද්යාලයකාර්මික විද්යාලය

නිර්මාණ විද්යාලය කෙමෝගාවා සරසවිය
11 තනාකාෂිෙමොයනාගි-ෙචෝ, සෙක්යෝ-කු, කිෙයෝෙතෝ-ෂි, 
කිෙයෝෙතෝ 606-8204

කාර්මික විද්යාලය රකුෙහෝකු සරසවිය 
17 ෂිෙමෝගාෙමෝ-ෙහොන්මාචි, සෙක්යෝ-කු, කිෙයෝෙතෝ-ෂි, 
කිෙයෝෙතෝ 606-0862

ප්රධාන ෙගොඩනැගිල්ල ඇෙනක්සිය/ කුඩා නිවස

කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සරසවිය 
10-5 නිෂිකුෙජෝ, ෙතරෙනොමාඑ-ෙචෝ, මිනාමි-කු, කිෙයොෙතෝ-ෂි, 
කිෙයෝෙතෝ 601-8407
■ව්යාපාර සහ කළමනාකරණ ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන (අවුරුදු 4)
■පරිගණක විද්යා වැඩසටහන (අවුරුදු 4)
■උසස් ඩිජිටල් �ඩා සහ විෙනෝදාත්මක �යා වැඩසටහන (අවුරුදු 4)
■මැන්ගා සහ ඇනිෙම් වැඩසටහන (අවුරුදු 3)
■ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන (අවුරුදු 3)

■මල්ටිමීඩියා පරිගණක වැඩසටහන (අවුරුදු 3)
■පරිගණක ජාලකරණ වැඩසටහන (අවුරුදු 3)
■ඩිජිටල් �ඩා සංවර්ධන වැඩසටහන (අවුරුදු 3)
■ව්යාපාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන (අවුරුදු 2)
■ෛවද්ය කාර්යාල පරිපාලන වැඩසටහන (අවුරුදු 2)
■ෙතොරතුරු පිරිසැකසුම් වැඩසටහන (අවුරුදු 2)
■ඩිජිටල් �ඩා සංවර්ධන පදනම් වැඩසටහන (අවුරුදු 2)
■ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන පාඨමාලාව 
(අවුරුදු 1ක / අවුරුදු 2ක රා� පාඨමාලාව)

■එම්ෙබඩැඩ් පද්ධති වැඩසටහන (අවුරුදු 4) 
■පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා වැඩසටහන (අවුරුදු 3) 
■පරිගණක ඉංජිෙන්රු විද්යා මූලික වැඩසටහන (අවුරුදු 2)

■කලා සහ නිර්මාණ ෙතොරතුරු විද්යා වැඩසටහන (අවුරුදු 4)  
■උසස් කලා සහ නිර්මාණ වැඩසටහන (අවුරුදු 3) 
■කලා සහ නිර්මාණ වැඩසටහන (අවුරුදු 2)

■ෙමෝටර් රථ නඩත්තු ඉංජිෙන්රු වැඩසටහන

කිතඔජි-ෙදෝරි
කිතඔජි දුම්රිය ස්ථානයට

රකුෙහෝකු 
උසස් පාසල

කාර්මික විද්යාලය
රකුෙහෝකු සරසවිය

ෂිෙමෝගෙමෝ ෙද්වස්ථානය

නිර්මාණ විද්යාලය
කෙමෝගාවා සරසවිය

KJLTC

හචිෙජෝ-ෙදෝරි

කිෙයෝෙතෝ
දුම්රිය ස්ථානය

ෂිඔෙකොජි-ෙදෝරි

අබු
රාෙ

න
ොෙ

ක
ොජි

-ෙ
දෝරි

ෙ
හ

ොරික
ාව

ා-ෙ
දෝරිරිහ්ගා රාජකීය ෙහෝටලය කිෙයෝෙතෝ

මියාෙකෝ ෙහෝටලය 
කිෙයෝෙතෝ හචිෙජෝ

කිෙයෝෙතෝ කුළුණ

හචිෙජෝ 
බටහිර පිටවීම

චුඕ පිටවීම

ෙතෝකයිෙදෝ ෂින්කන්ෙසන්

මියාෙකොමිචි

වැෙකෝල්

BicCamera

ඉඔන් ෙමෝල් 
කිෙයොෙතෝ

කිෙයෝෙතෝ ප්රාන්තය විසින් සහතික කරන ලදි     වෘත්තීය පාසල (තාක්ෂණික වැඩසටහන)

සියලුම සරසවි ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධ කර ඇත්ෙත් ෙනොමිෙල් ෙවන් වූ ෂට්ල්-බස් ෙසේවාවක් මගිනි.
ෂට්ල් බස් රථය මගින් සංක්රමණය වීෙමන් සිසුන්ට ෙවනත් ෙගොඩනැගිලිවල පන්තිවලට සහභාගී විය හැකිය.

සියලුම සරසවි ෙගොඩනැගිලි ෂට්ල් බස් රථ මගින් සම්බන්ධ කර ඇත.

KCG සමූහෙය් විෙද්ශ ෙමෙහයුම් සඳහා පදනම 
ෙලස, නිව් ෙයෝර්ක් කාර්යාලය නිව් ෙයෝර්ක් 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය තුල 2000දී 
පිහිටුවන ලදී. සැප්තැම්බර් 11 දින ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය හදිසි ත්රස්ත ප්රහාරවලින් 
පීඩාවට පත් වුවත්, දැන් නිව් ෙයෝර්ක් 
කාර්යාලය ෙරොක්ෙෆලර් මධ්යස්ථානෙය් පිහිටා 
ඇති අතර එහි කටයුතු නැවත ආරම්භ කර ඇත.

2019 දී KCG විසින් වියට්නාමෙය් KCG හි පළමු 
පදනම ෙලස හැෙනෝයි කාර්යාලය පිහිටුවන ලදී.

චීනෙය් විශ්ව විද්යාල සමඟ හුවමාරු කර ගැනීෙම් 
පදනමක් ෙලස ෙක්.සී.ජී. බීජිං කාර්යාලය 2002 දී බීජිං හි 
චීන ජාතික පුස්තකාලය තුළ ස්ථාපිත කරන ලද අතර 
ෙක්.සී.ජී. විසින් එය සමග සබඳතා ශක්තිමත් 
කරගනිමින් සිටී.ෙක්.සී.ජී. විසින් 2008 දී ෙක්.සී.ජී. 
ෙඩ්ලියන් කාර්යාලය සහ 2018 දී KCG ෂැංහයි 
කාර්යාලය විවෘත කළ අතර එමඟින් චීන විශ්ව විද්යාල 
සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනික සහාය ලබා ෙදයි.

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A. K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

අධ්යාපන ජාලය
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුයින් අෙනකුත් KCG සමූහ අධ්යාපන ආයතන සමග සමීප ජාලයක් නිර්මාණය කරමින් රාජ්ය හා විෙද්ශීය 
විශ්ව විද්යාල සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරමින්, ෙගෝලීය අධ්යාපන ආයතනයක් ෙමන්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනය පිළිබඳ 
ප්රමුඛයා ෙලසද ෙලෝක මට්ටෙම් ඉහල මට්ටෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යන සාක්ෂාත් කර ගැනීම අරමුණු කරයි.

නිව් ෙයෝර්ක් කාර්යාලය බීජිං කාර්යාලය
ඩාලියන් කාර්යාලය
ෂැංහයි කාර්යාලය

හැෙනෝයි කාර්යාලය
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ඉමෙදගාවා-ෙදෝරි

ෙදමචියානාගි 
දුම්රිය ස්ථානය
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ෙකයිහාන්
 ෙර්ඛාව 

KCGI

JR කිෙයෝෙතෝ දුම්රිය මාර්ගය 
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කිෙයෝෙතෝ 
එකිමඑ සරසවිය 
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ෝග

ාෙම
ෝ ෙහ

ොන්
-ෙදෝරි

සුපිරි ෙවෙළඳසැල ෙයොෂිෙනෝය

ෙක්ක් 
කඩය

ෙපොත් සාප්පුව
කිෙයෝෙතෝ බැංකුව

කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුයින් 

කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය
ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යා තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධි පාසල
ෙවබ් ව්යාපාර තාක්ෂණය පිළිබඳ විෙශේෂීකරණය
7 තනකාෙමොන්ෙසන්-ෙචෝ, සාෙක්යෝ-කු, කිෙයෝෙතෝ-ෂි, 
කිෙයෝෙතෝ 606-8225

කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගකුයින් ඔෙටෝ 
ෙමොබයිල් පාසල
73 ෙතොජිහිගාෂි-ෙමොන්ෙසන්ෙචෝ, මිනාමි-කු, කිෙයෝෙතෝ-ෂි, 
කිෙයෝෙතෝ 601-8428

කිෙයෝෙතෝ ජපන් භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානය
11 තනාකාෂිෙමොයනාගි-ෙචෝ, සෙක්යෝ-කු, කිෙයෝෙතෝ-ෂි, 
කිෙයෝෙතෝ 606-8204


