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හිතවත් නේවාසිකනෙනි  

කාලෙ පැමිණ ඇත: ජූලි මාසනේ සිට සරණාගත නීති සාෙනනේ 

නතාරතුරු සේ්ොව ඩිජිටල් ආකාරනෙේ සිසනකෝ නවනෙක්සස (Cisco 

Webex) නේදිකාව ඔසනස සිදුවනු ඇත. නතාරතුරු සේ්ෙනේදී, අපනේ 

සිසුේ සරණාගත ක්සරිො පටිපාටිනේ ක්සරිොවලිෙ සහ වැදගත්ම පිෙවර 

පැහැදිලි කරනු ඇත. ඊට අමතරව, සරණාගත ක්සරිො පටිපාටිෙ තුළ 

ඔෙ දැනනගන සිටිෙ යුතු ඔෙනේ අයිතිවාසිකම් සහ ෙැඳීම් පැහැදිලි කර 

සාකච්ඡා නකනරනු ඇත. 

නතාරතුරු සේ්ොවේහි ඔෙනේ සහභාගීත්වෙ ක්සරම කිහිපෙකිේ 

ක්සරිොත්මක කල හැකිෙ:  

1. ඔෙට ක්රියොකොරී අන්ද ර්ජොල සම්බන්දධ ොවයක් තිනේ 

නම්, ඔනේ ජංගම දුරකථනෙ / ලැපනටාප පරිගණකෙ හරහා 

පහත දැක්සනවන පරනේශ දත්ත භාවිතා කර සෙැඳි රැසීම 

අමතේන:  

 

රැස්වීම් සබැඳිය: 
https://uni-giessen.webex.com/uni-

giessen/j.php?MTID=m92e78769196017bfe9b66003b7753f26 

රැස්වීම් හැඳුනුම් අංකය: 

137 918 9757 

මුරපදය: 

efRvwX9ry24 

ධොරක හැඳුනුම් අංකය: 

644335 

 

 ජංගම දුරකථනතයන්ද:  

1. රැසීම් සෙැඳිෙ ක්සලික්ස කර සිසනකෝ නවනෙක්සස (Cisco 

Webex) රැසීම් නෙදුම ොගේන. 

2.  නෙදුම සථාපනෙ කිරීනමේ පසුව, "විවෘත කිරීම" 

නතෝරානගන නිෙමෙේ සහ නකාේන්සි සහ රහසෙතා 

පරතිපත්තිෙ පිළිගේන. 

3. රැසීමට එක්සීම නතෝරාගේන, රැසීම් 

හඳුනාගැනීනම් අංකෙ ඇතුළත් කර "එක්සීම"(“join” තට්ටු 

කරේන. 

https://uni-giessen.webex.com/uni-giessen/j.php?MTID=m92e78769196017bfe9b66003b7753f26
https://uni-giessen.webex.com/uni-giessen/j.php?MTID=m92e78769196017bfe9b66003b7753f26
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4. ඉේපසු මුරපදෙ ඇතුළත් කර "හරි" (“OK”) ක්සලික්ස 

කරේන. 

5. ඔෙව සත්කාරක (ආර්. එල්. සී. උපන්ශක) විසිේ 

රැසීමට එකතු කරගනු ඇත.  

6. ඔෙට දැේ නතාරතුරු සේ්ොවට සවේ දී ඔෙනේ 

ශ්රේෙ හා දෘශ්ෙ සැකසුම් සකස කළ හැකිෙ. 

 

 ලැපතටොප (තවතබක්ස්ව ඇප - Webex app) 

1. රැසීම් සෙැඳිෙ ක්සලික්ස කරේන. ඔෙට දැේ ඔනේ 

ලැපනටාප පරිගණකනේ නවනෙක්සස නෙදුම (Webex 

app) ොගත කිරීමට නහෝ ේරේසරෙ හරහා සහභාගී 

ීමට අවශ්ෙ දැයි තීරණෙ කළ හැකිෙ. 

2. ඔෙ නෙදුම ොගත කළ පසු, ඔෙනේ නම සහ වි්යුත් 

තැපැල් ලිපිනෙ ඇතුළත් කර "ඉදිරිෙට" (“next”) ක්සලික්ස 

කරේන. 

3. ඉේපසු රැසීනම් මුරපදෙ ඇතුළත් කර " ඉදිරිෙට" 

(“next”) ක්සලික්ස කරේන. 

4. දැේ ඔෙට ඔනේ ශ්රේෙ හා දෘශ්ෙ සැකසුම් සකස කළ 

හැකිෙ. ඉේපසු "රැසීමට එක්සවේන" (“join the 

meeting”) නතෝරා ගේන  

5. සත්කාරක (ආර්. එල්. සී. උපන්ශක) ඔෙව රැසීමට 

එකතු කරනු ඇති අතර ඔෙට නතාරතුරු සේ්ොවට 

දැේ සවේ දිෙ හැක.   

 

 ලැපතටොප (බ්රව්සරය) 

1. ඔෙ නෙදුමක්ස ොගත කිරීමට අකමැති නම්, ඔෙට 

ඔෙනේ ේරේසරෙ භාවිතනෙේ රැසීමට සහභාගී 

විෙ හැකිෙ. නම් සඳහා රැසීම් සෙැඳිෙ ක්සලික්ස කර 

"ඔෙනේ ේරේසරෙ හරහා එක්සවේන" මත ක්සලික්ස 

කරේන.  

2. දැේ ඔෙට ඔනේ ශ්රේෙ හා දෘශ්ෙ සැකසුම් සකස කළ 

හැකිෙ.  

3. "රැසීමට එක්සවේන" ක්සලික්ස කර, ඉල්ූ විට මුරපදෙ 

ඇතුළත් කරේන. 
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4. සත්කාරක (ආර්. එල්. සී. උපන්ශක) ඔෙව රැසීමට 

එකතු කරනු ඇති අතර ඔෙට නතාරතුරු සේ්ොවට 

දැේ සවේ දිෙ හැක.  

 

2. ඔෙට ක්රියොකොරී අන්ද ර්ජොල සම්බන්දධ ොවයක් 

තනොමැති නම්, විකල්පෙක්ස වශනෙේ දුරකථන ඇමතුමකිේ 

ඔෙට නතාරතුරු සේ්ොවට සහභාගී විෙ හැකිෙ. නම් සඳහා 

පහත සටහේ දුරකථන අංක අමතේන: 

 
+49-619-6781-9736 Germany Toll 

+49-69-2551-14400 Germany Toll 3 

 

ඉේපසු ඔෙනේ ජංගම දුරකථන ෙතුරු පෑඩනේ පහත 

දැක්සනවන පරනේශ නක්සතෙ ඇතුළත් කරේන:  
 

පරනේශ නක්සතෙ: 137 918 9757 

 

ඉේපසුව රැසීම් අංකෙ සහ රැසීනම් මුරපදෙ ඇතුළත් 

කරේන. ඔෙට දැේ නතාරතුරු සේ්ොවට සවේ දිෙ හැකිෙ. 

එනමුත් අනනක්ස සහභාගිවේනේ ඔෙට දැකිෙ නනාහැක.  

 

නතාරතුරු සේ්ොවේ සෑම අඟහරුවොදො දිනකම ප.ව. 6:15 සිට 

රොත්රී 8.00 දක්වො පැවැත්නවයි. ඔෙ සවස 6:00 සිට රැසීම 

ඇමතුනවාත්, ඔෙට නේලාවට සවස 6: 15 ට රැසීමට එක්සීමට හැකි 

වනු ඇත.  

 

ඔෙව මුණගැහීම අපට පරීතිෙකි! 

 

ෙලි මුණගැනසන තුරු, 

ගීසේහි සරණාගත නීති සාෙන කණ්ඩාෙම 


