
IMPORTANT MESSAGE FOR ALL CANDIDATES IN DHRM EXAMINATION 

  

This is an important message to all students in Diploma in Human Resource Management 

The end semester examination of DHRM will be conducted with strictly adherence to the health 

guidelines during the period of 02nd to 16th October 2021 at the University of Ruhuna 

The students are requested to follow the instruction given below during the period 

  

18th September – 16th October  

  

Please stay in a Bio secure environment  

 

1. Stop all unnecessary travel completely and avoid attending weddings, funerals, large 

gatherings, parties etc. You are advised to associate a limited crowd like your immediate 

family members within the house, colleagues at work places. Wear masks, maintain 

social distancing and wash hands regularly. This will minimize your risk of being 

exposed or infected to miss out on examination and getting others in risk.  

2.       If  you are not vaccinated, try to get vaccinated at earliest possible.  

3.       During the examination period, in the University premises you will  have to adhere health 

guidelines strictly. Therefore, you have to wear masks, maintain social distance and wash 

hands/sanitizing required. Before entering to the university UOR staff will be checking for the 

symptoms of Covid 19 and temperature. No person with fever or symptoms will be admitted 

to the examination hall as per current guidelines. 

  

If anyone is having problem such as Covid infected (student or family) during above 

days or hospitalized, kindly inform the DCEU and to the Coordinator/DHRM 

 

You can inform your issues regarding examination using below email addresses 

Director /DCEU – director@dceu.ruh.ac.lk 

Assistant Registrar/DCEU – ardceu@dceu.ruh.ac.lk 

 

 

 

Director  

DCEU 

11.09.2021 
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 මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා්ේ විභාග්ේ සියලුම අ්පක්ෂකයින් සඳහා  

  

මෙය ොනව සම්පත් කළෙනාකරණය පිළිබඳ ඩිපමලෝො පාඨොලාමේ විභාගයට මපනී සිටින සියලුෙ සිසුන් සඳහා 

කරනු ලබන දැනුවත් කිරීෙකි. මෙෙ පාඨොලාමේ පළමු සොසික විභාගය 2021 ඔකමතෝබර් 02 වන දින සිට 16 දින 

දකවා මසෞඛ්ය ොර්මගෝපමේශ යටත්ව  පැවැත්මේ. 

සැපතැම්බර් 18 සිට ඔක්්තෝබර් 16 දක්වා කාලය තුළ පහත දැකමවන උපමදස් පිළිපදින මලස ශිෂ්යයින්මගන් ඉල්ලා 

සිටී. 

 

කරුණාකර ජෛව ආරක්ෂිත පරිසරයක රැඳී සිටින්න. 

 

1. අනවශය සියලු සංචාරයන් සම්ූර්ණමයන්ෙ නවත්වන්න, ෙංගල උත්සව, අවෙංගලය උත්සව, විශාල 

රැස්ීම්, සාදවලට සහභාගී ීමෙන් වළකින්න, නිවස තුළ සිටින ඔමේ සමීපතෙ පවුමල් සාොජිකයින්, 

රැකියා ස්ථානමේ සගයන් වැනි සීමිත පිරිසක ඇසුරු කිරීෙට ඔබට උපමදස් මදනු ඇත. මුඛ් ආවරණ 

පැලඳීෙ, සොජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීෙ සහ නිතිපතා අත් මස්දීෙ ෙඟින්  මකාවිඩ් -19 වයිරසයට 

නිරාවරණය ී මම් අවදානෙ අවෙ වන අතර ආසාදිතයින්මේ විභාගය අහිමි ී ෙ සහ අමනක අය අවදානෙට 

ලක ීෙ අවෙ මේ. 

 

2. ඔබ එන්නත ලබාමගන මනාෙැති නම් ඉකෙනින් එන්නත් ලබා ගැනීෙට උත්සාහ කරන්න. 
 

3. විභාග කාලය තුළ විශ්ව විදයාල පරිශ්රමේදී ඔබ මසෞඛ්ය ොර්මගෝපමේශ දැඩි මලස පිළිපැදිය යුතුය. එෙ 

නිසා ඔබ මුඛ් ආවරණ පැලඳීෙ, සොජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීෙ සහ අත් මස්දීෙ/ ෙදයසාර අඩංගු 

දියරයකින් (හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්) අත් මස්දීෙ කළ යුතුය. විශ්ව විදයාලයට ඇතුළු ීෙට මපර කාර්ය 

ෙණ්ඩලය මකාවිඩ්-19 මරෝග ලක්ෂණ සහ උෂ්ණ්ත්වය පරීක්ෂා කරනු ලැමේ. දැනට පවතින 

ොර්මගෝපමේශයන්ට අනුකූලව උණ මහෝ මරෝග ලක්ෂණ ඇති කිසිමවකු විභාග ශාලාවට ඇතුළත් කර ගනු 

මනාලැමේ. 

  

ඔබට, ඉහත දින කිහිපය තුළ ් කාවිඩ් ආසාදිත වීම(ශිෂය්යකු ් හෝ පවු්ේ සාමාජිකයකු) ් හෝ ් රෝහේ ගතව ප්රතිකර 

ලබාගැනීමක් වැනි ගැටලුවක් ති්ේ නම්, කරුණාකර දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපන ඒකකය ්වත සහ පාඨමාලා්ේ 

සම්බන්ීකාරක ්වත දැනුම් ්දන ්ලස දන්වා සිටිමි. 

 

පහත ඊමම්ල් ලිපිනයන් භාවිතා කර විභාගයට අදාළ ගැටලු ඔබට දැනුම් දිය හැකිය. 

අධ්යක්ෂ / දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපන ඒකකය – director@dceu.ruh.ac.lk 

සහකාර ්ේඛකාධිකාරී / දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපන ඒකකය – ardceu@dceu.ruh.ac.lk 
 

අධ්යකෂ් 

දූරස්ථ හා අඛ්ණ්ඩ අධ්යාපන ඒකකය  

11.09.2021 
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