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මා�ගගත WACE භාෂා අය��ප� සඳහා �� ය ප��ක 
ලැ���ව 

ඔබෙ� ඉ��� ��ම ආර�භ ��මට ෙපර ඔබට අව� ය �ය�ල ඔබ ස�ව ඇ� බව තහ�� 
කර ගැ�මට ෙමම ����� ලැ���ව භා�ත කර�න. ඔෙ� මා�ගගත අය��ප� රය 
ස���ණ ��ම සඳහා, ඔබට �වෙ�� ෙහෝ පාසෙ�� ප�ගණකය� භා�ත ��මට අවශ්ය 
ෙව�. ඔබට ��ය� � ර�නය� ඇ�න�, ඔබට උද� ��මට ඔෙ� ෙදම��ය�ෙග� ෙහෝ 
භාරක�ෙග� ෙහෝ ඔෙ� භාෂා ��වරයාෙග� �මස�න. 

�� ය �වාරයට ඇ�� �ම 

�� ය �වාරයට ඇ�� �මට, ඔබට ඔෙ� WA �� ය අංකය අව� ය ෙ�, එය ඔබට පාසෙ� 
වා�තාවල දැ�ය හැ�ය. එය ඔෙ� SmartRider � ද ඇත. ඔබට ��ග�ක ඉ-තැපැ� 
��නය� අව� ය වන අතර මා�ගගත අය��පත ස���ණ ��ෙ�� එයට ඇ�ළ� �මට 
හැ� �ය ��ය. 

අ� යාපන ෙතාර�� 

ඔබ ස�ව ඇ� බව සහ�ක කරග�න: 
 ෙපර පාසෙ� �ට සෑම පාස� ව�ෂය� සඳහාම ඔබ සහභා� � පාස� ��බඳ ��තර: 

• පාසෙ� නම 
• පාසෙ� උපෙද� ලබා �ම සඳහා භා�ත වන � රධාන භාෂාව  
• ඉෙග�ම ලැ� භාෂාව/ භාෂා 
• ස�යකට ඉෙග�ම ලබනා භාෂා පැය ගණන 

 ඔබ �ෙ�ශවල පාස� �ය වසර ගණනාවට පාස� වා�තා 

ෙ�වා�ක ෙතාර�� 

ඔබට පහත ෙතාර�� සැප�මට �� ෙ�: 
 ඔබ වාසය කර ඇ� රටව� 
 ඔබ සංචාරය කර ඇ� රටව� 
 රටවල සංචාරය සඳහා � ෙ��ව/ ෙ�� 
 රටවල සංචාරය කළ කාලය 

භාෂා ප��ම 

ඔබට පහත ෙතාර�� සැප�මට ��ෙ�: 
 ඔබ ���ම කථා ��මට උග� භාෂාව/ භාෂා 
 ඔබට කථා ��මට, �ය�මට හා ��මට හැ� ෙවන� භාෂාව/ භාෂාව� 
 ඔබ ඔෙ� ෙදම��ය� / භාරක�ව� / සෙහෝදරය� සහ සෙහෝදර සෙහෝද�ය� හා 

��ර� සමඟ කථා කරන භාෂාව 
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සහය �ය�ය�� 

ඔබට පහත �ය�ය��වල ඡායා�පය� ගැ�මට ෙහෝ �කෑ� ��මට �� ෙ�: 
 ෙදමා�ය/ භාරක� දැ�ව�භාවය ��බඳ ෙපෝරමය (අ�වා�ය�) 
 අදාළ න� �ෙ�ශ ගම� බලප� ර හ�නා ගැ�ෙ� ��ව 
 අදාළ න� ජා� ය�තර ගම� වා�තා/ වා�තාව 
 අදාළ න� �ෙද� පාස� වා�තාව/ වා�තා 

ඔෙ� සහය �ය�ය�� ඔෙ� ප�ගණකෙ� ෙහෝ ජංගම �රකථනෙ� ෙගා�වක උප�ම 
� රමාණය 4MB වන ෙලස .pdf, .jpg, .jpeg ෙහෝ .png ෙලස රඳවා ග�න. ඔබට Word ෙගා� 
උ�ගත ��මට ෙනාහැ� ය. 
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