
[වැඩිහිටියන් Sinhala]

Più Ponti Meno Muri Remix
අන්තර් සංස්කෘතික මාපියන් පිළිබඳ අත්දැකීම් සහිත වැඩමුළු

Più Ponti Meno Muri Remix යනු බහු සංස්කෘතික නගරයක තම දරුවන්ගෙ◌් වර්ධනය සම��
දෙමාපියන්ගෙ◌ ්සහ �වන �සලතා වැ���� ��ෙ� අව�ථාව�.
එයට අන්තර්-පරම්පරා, අන්තර් සංස්කෘතික සහ ස්ත් රී පුරුෂ සමාජභාවය ප ්රවර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන් අයත්
වන ප ්රජාවන් තුළ ආග��ක සත්කාරය සහ ක් රියාකාරී පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පුහුණුව ප ්රවර්ධනය කිරීම
අවශ් ය වෙ◌.්

මගෙ◌ ්ඉ�හාසය ධනා�මක ආකාරය�� ප����මාණය කර�න: මෙ� �ලය� ෙමානවාද?
මගෙ◌ ්දරැව� සමඟ ස�බ�ධතාවය� ඇ� කර ගැ�මට ඉෙගන ග�ෙ� ෙකෙ�ද?
බහු සංස්කෘතික ලෙ◌�කයක දෙමාපියන්ගෙ◌් අභියෙ◌�ග පුද්ගලික සහ පවුල් වර්ධනය සඳහා අවස්ථා
බවට පරිවර්තනය කරන්නෙ◌ ්ෙකෙ�ද?
ඔවුන් අයත් වන සංස්කෘතීන් දෙක අතර දරුවන් ඇ� දැඩි කිරීමෙ◌්� සමබරතාවය සෙ◌ායා ගන්නෙ◌්
කෙසෙ◌ද්?

භාවිතා කරන ක් රමවෙ◌ද්ය ආක�ශ�ය සහ ආක�ශ�ය ව� ඇත.
බහුභාෂා වැඩමුළු සහභාගිවන්නන් කිහිප දෙනෙකුට පිරිනමනු ලැබෙ◌,් එහිදී සෑම කෙනෙකුටම පහසු වනු
ඇත, ඔ��ට වඩා� ��වාස�යක යැ� හැෙඟන භාෂාව�� තම අදහ� ප�කාශ ��මට හැ� ෙ�.
භාවිතා කරන ශිල්පීය ක් රම මගින් දෙමාපිය කුසලතා ප ්රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සහ
සවන්දීමෙ◌ ්හැ�යාව, සංෙ�දනය සහ මැ�හ��ෙ� �සලතා වැ� ��� ��ම අර�� කර�.

අන්තර් සංස්කෘතික සන්දර්භයන් තුළ බහුවිධ අත්දැකීම් ඇ� මනෙ◌���යාඥ�� සහ දක්ෂ
අධ්යාපනඥයින් විසින් වැඩමුළු මෙහෙයවනු ලැබෙ◌.්ෙමම මාවතට පරම්පරා අතර සහ අන්තර් සංස්කෘතික
සංවාද ද ඇ�ළ� ෙ�.

මෙම ව ්යාපෘතිය මිලාන්හි S. Bernardino alle Ossa, S. Stefano, Chiesa del Carmine සහ Filipino
Catholic Community හි ලතින්-ඇම�කා� ප ්රජාවගෙ◌් ශ් රී ලාංකික ප ්රජාව සමඟ සහයෙ◌�ගෙය�
ASCS හි යෙ◌�ජනාව�.

Fondazione Vismara, Fondazione Migrantes සහ Chiesa del Carmine di Milano ගෙ◌් සහාය ඇ�ව.

[තරුණ Sinhala]

Più Ponti Meno Muri Remix
අත්දැකීම් සහිත අනන ්යතාවය සහ ක ්රියාකාරී පුරවැසි වැඩමුළු: ඔබෙ◌් Remix කතාව �ම�ද?

Più Ponti Meno Muri Remix යනු තරුණ තරුණියන්ට ජීවන කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීමට සහ විචිත ්රවත්, බහු
සංස්කෘතික නගරයක සැරිසැරීමට අවස්ථාවකි.

මම මාව දකින්නෙ◌් ෙකාෙහාමද? අ�� අය මාව ද��ෙ� ෙකාෙහාමද?
මගෙ◌් කතාව ධනා�මක ආකාරය�� ප����මාණය කර�න: මෙ� �ලය� ෙමානවාද?
මම මගෙ◌් අනන�තාවය සහ ��ෙ�ෂ�වය ගැන දැ�ව�ද?
මම මා දකින්නෙ◌් බ� �ලය� ඇ� තරැණෙය� ෙලසද?
මම සම්බන්ධතාවයක සිටින්නෙ◌් ෙකෙ�ද?



කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සහ නායකත්වය

භාවිතා කරන ක් රමවෙ◌්දය ආක�ශ�ය සහ ආක�ශ�ය ව� ඇත.
බහුභාෂා වැඩමුළු සහභාගිවන්නන් කිහිප දෙනෙකුට පිරිනමනු ලැබෙ◌්, එහිදී සෑම කෙනෙකුටම පහසු වනු
ඇත, ඔ��ට වඩා� ��වාස�යක යැ� හැෙඟන භාෂාව�� තම අදහ� ප�කාශ ��මට හැ� ෙ�.
භාවිතා කරන ශිල්පීය ක් රම මගින් දෙමාපිය කුසලතා ප් රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සහ
සවන්දීමෙ◌් හැ�යාව, සංෙ�දනය සහ මැ�හ��ෙ� �සලතා වැ� ��� ��ම අර�� කර�.

අන්තර් සංස්කෘතික සන්දර්භයන් තුළ බහුවිධ අත්දැකීම් ඇ� මනෙ◌���යාඥ�� සහ දක්ෂ
අධ්යාපනඥයින් විසින් වැඩමුළු මෙහෙයවනු ලැබෙ◌්.ෙමම මාවතට පරම්පරා අතර සහ අන්තර් සංස්කෘතික
සංවාද ද ඇ�ළ� ෙ�.

මෙම ව් යාපෘතිය මිලාන්හි S. Bernardino alle Ossa, S. Stefano, Chiesa del Carmine සහ Filipino
Catholic Community හි ලතින්-ඇම�කා� ප් රජාවගෙ◌් ශ් රී ලාංකික ප් රජාව සමඟ සහයෙ◌�ගෙය�
ASCS හි යෙ◌�ජනාව�.

Fondazione Vismara, Fondazione Migrantes සහ Chiesa del Carmine di Milano ගෙ◌් සහාය ඇ�ව.


