
හිතවත් (නම)  

  

අප විසින් සපයා ඇති අධ්යාපනික අවස්ථාවන්ගෙන් ඔගේ දරුවා අඛණ්ඩව 

ප්රතිලාභ ලබන බව සහතික කිරීමට සහ ඔවුන් ආරක්ෂිතව, ගහොඳින් සිටින බව 

සහතික කිරීමට අප ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට උත්සාහයන් කීපයක් ම දරා 

ඇත්ගතමු. ගමහිදී දුෂ්කරතා ඇතිවන අවස්ථා ඇත්නම් අප ඔබගෙන් සමාව 

අයදින අතර ඒ පිළිබඳව ඔගබන් විමසීමට කැමැත්ගතමු. 

  

අප ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට ෙත් සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක වී ඇති බව අපගේ 

අවධානයට ගයොමු වී ඇත. එම නිසා පාසල සමෙ හැකි ඉක්මනින් සම්බන්ධ 

වන්නයි අපි ඔගබන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ඔබට කතා කළ හැකි වන පරිදි 

වත්මන්  දුරකථන අංක ලබාදීම සඳහා පාසල් කාර්යාලයට 

office@cannonlane.harrow.sch.uk නැමැති ලිපිනයට විද්යුත් තැපෑලක් එවන ගමන් 

කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.    ඉන්පසු සියල්ල යහපත්ව පවතින බව තහවුරු කර 

ෙැනීමට අපි ඔබ හා දුරකථනගයන් සම්බන්ධ වීමට බලාගපොගරොත්තු ගවමු. 

 

_______දිනය වන විට අපට ඔබගෙන් පිළිතුරක් ගනොලැබුණගහොත් ඔගේ දරුවාගේ 

සුබ සාධනය සම්බන්ධගයන්  ගසොයා බැලීමට ළමා ගස්වා සම්බන්ධ කරෙැනීමට 

අපට සිදුවනු ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. 

  

ගමයට විශ්වාසී 

 
Dear (name) 

We have made several attempts to contact you to ensure that your child is continuing to benefit 

from the learning opportunities we have provided and to ensure that they remain safe and well. We 

apologise if there are circumstances that are causing difficulties and would like to hear from you if 

that is the case.  

Therefore, we would urge you to contact the school as we are becoming increasingly concerned that 

following these attempts we have not been able to make contact with you. Can you please email the 

school office at office@cannonlane.harrow.sch.uk to provide current contact numbers so that we 

can talk to you and then I will then give you a call.  

Please contact us by (date/time) so that we can be assured that all is well.  

If we do not hear from you by this date we will feel compelled to contact Children’s Services and 

request that they contact you to satisfy us as to your children’s welfare.  

Best wishes, 

mailto:office@cannonlane.harrow.sch.uk


(name of sender) 

 


