
 
Competition for Children in Veterinary 

Families 
COVID-19 ග ෝලීය වසං තය ග ේතුගවන් ලැබී ඇති 
ගෙෙ පාසල් නිවාඩු කාලගේ නිගවසේි ගවගසන ඔගේ 
දුවා දරුවාගේ වටිනා කාලය ඵලදායි ගලස  ත 
කිරීෙට අත්වැලක් සැපයීෙට ශ්රී ලංකා පශු වෛද්ය 
sangamaya තීරණය කර ඇත. ඒ අනුෛ චිත්ර හ  පද්ය 
රචනා ( කවි, ගීත ස  නිහඳැහ්) යන  ඉසව් ගදක 
යටගත් තරඟයක් පැෛැත්වීමට අපි කටයුතු සූද්ානම් 
කර ඇත්වතතමු. 
Sri Lanka Veterinary Association(SLVA) has 
decided to conduct a competition among the  
children of SLVA members  during the extended 
school holiday period due to Covid -19 global 
pandemic. Accordingly, the children can submit 
their creative work  in two main 
streams.(drawings /poems) 
සියලු නිමමාණ විද්ෛත්ව මණ්ඩලයක් මින්  තත රා 
ගනු ලබන අතර එිදී එක් එක් තර  ඉසව්  යටගත්  
අෛහ්  ෛටයට තත්වරී පත්වෛන නිමමාණ අපතේ නිල  
ත ්හ්ුක් පිටුතේ හ  ජයග්රාහී න නිමමාණ අපතේ නිල  
පුෛත්ව පතත්වද් පළ කිරීමට තීරණය කර ඇත්වතතමු. 
එතම් ම ජයග්රාහී න නිමමාණ ගලස ගතෝර නු ලබන 
පළමුවන සේථානය, ගදවන සේථානය, ස  තුන්වන 
සේථානය  හඳ ා තයාග පිනැනැමටමටද් අපි 
බලාතපාතරාත්වතු ෛ් තනමු. 
All creative work will be evaluated by a special 
panel of judges and the. The winning creations 
will be published in our quarterly newsletter (The 
Veterinarian). Awards will be presented to all 
those who win  1st, 2nd and 3rd places.  
තරඟ නිර්ණායක. 

 ෙව ග ෝ පියා ශ්රී ලංකා පශු වෛද්ය 
sangamage samajikayeku weema 

 ගෙෙ තර යට ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
නිෙණාර් ගෙයට  ගපර විද්ුත්ව ත   මුරිත 
මාධ්යක පළ වූ නිමමාණ තනාවිය යුතුය. 

 සියළු නිමමාණ 2020 මැයි මහ 10 තපර එවිය 
යුතුය. 

 ලබා දී ඇති තත්වමාෛ යටතත්ව පමණක් 
නිමමාණ ඉදිරිපත් කළ  යුතුය. 

 එක් තර කරුගවකු ට ඉදිරිපත් කළ 
 ැක්ගක්  එක් තරඟ ඉසව්වකින් එක් 
නිෙණාර්යක් පෙණි.  

 
 

Conditions: 

 At least one of  the parents should be a 
member of Sri Lanka Veterinary 
Association. 

 The creations should  be original and 
must not have been previously published 
in any electronic or print media. 

 All creations should be submitted on or 

before 20th May 2020. 

 All creations must comply with the given 
title. 

 One competitior can submit only one 
item for one category. Any language. 
 

 ප්රාථමිකක අංශය. (Primary Section) 
1වැනි තර්ණිගේ සිට 5වැනි තර්ණිය ද්ක්ෛා (From 
Grade1 to 5) 

තත්වමාෛ (Topic) - මතේ සුරතලා (My Pet)  
 කණිෂ්ඨ අංශය (Lower Junior) 

6වැනි තර්ණිගේ සිට 8 වැනි තර්ණිය ද්ක්ෛා. (From 
Grade 6 to 8) 

තත්වමාෛ (Topic) - අපි හතු් ට ආද්රය කරුණාෛ 
ද්ක්ෛමු.(Show  love and compassion towards 
animals) 

 කණිෂේඨ ද්විතීයික අංශය (Upper Junior) 

9වැනි තර්ණිගේ සිට11වැනි තර්ණිය ද්ක්ෛා (Grade 9 

to Grade11). 
තත්වමාෛ (Topic) -   හතු් තග්  තබ ෛන තර ග 

ෛලි්  අපි  ආරක්ෂා තෛමු.(Get protected from 
diseases transmitted by animals) 

 තජයෂ්ඨ අංශය  (Advanced) 
12වැනි තර්ණිය හ  13වැනි තර්ණිය සඳ ා 

(Grade12 and 13) 
තත්වමාෛ-  අතයෛශය ආ ාරයක් තලහ කිනැ හ  කිනැ 
ආශ්රිත නිෂ්පාද්න ෛල වාවිතය හ  ෛැද්ගත්වකම 
 (Importance and significance consumption of  
milk and milk products as an essential food item) 

නිර්මාණ එවිය යුතු ර්ාර්මය  
1. Uploading on to the facebook page of Sri 

Lanka Veterinary Association. 
2. Emailing to the official email address: 

secretary@slva.org 

For more information; contact any of 
executive committee members of SLVA 

 
 

mailto:secretary@slva.org


 
 

Application Form 
 

1. Name of the child 
2. Category of the competition – 

(Drawing/ Painting or poem) 
3. Age 
4. Grade in the school 
5. Name of the school 
6. Name of the father or mother who is 

a veterinary surgeon 
7. VCSL registration number of the 

above parent 
8. Date and Signature  of the parent 
9. Address 
10. contact details 

a. Email address 
b. Telephone number 

 


