බටහිර ඕස්ෙට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමය (INC.)
18, නැන්සන් ෙව්, ෙනොලමාරා, WA 6061, ඕස්ෙට්ලියාව
+61(0) 8 9345 1711 www.bswa.org asec@bswa.org

සාමාජිකත්ව අයදුම් පතය

ෙබෝධිඥාන භික්ෂූ ආරණ්යය
216 කිංස්බරි ඩයිව්
සරපන්ටයින් WA 6125
දුරකථන : (08) 9525 2420
ෆැක්ස්: (08) 9525 3420
ධම්මසාර භික්ෂුණී ආරණ්යය
ගිජ්ගන්නප් WA 6083
දුර/ෆැක්ස්: (08) 9574 6583

A ෙකොටස: නව සාමාජිකත්ව

B ෙකොටස: සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීම/උසස් කිරීම

ඔබ ෙමම ෙකොටස සම්පූර්ණ කරන්ෙන් නම්, B ෙකොටස
සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය ෙනොෙව්. කරුණාකර එකක් ෙතෝරන්න.

කරුණාකර එකක් ෙතෝරන්න.

ආශිත සාමාජිකත්ව අළුත් කිරීම
වත්මන්/කල් ඉකුත් වූ ආශිත සාමාජිකත්ව අළුත් කිරීම

නව ආශිත සාමාජිකත්වය

පූර්ණ සාමාජිකත්ව අළුත් කිරීම
වත්මන්/කල් ඉකුත් වූ පූර්ණ සාමාජිකත්ව අළුත් කිරීම

ෙමය අපෙග් සාමාන්ය සාමාජිකත්වයයි. BSWA හි අරමුණු හා
සාරධර්මවලට සහෙයෝගය දැක්වීමට කැමති ෙබෞද්ධ ෙහෝ
ෙබෞද්ධ ෙනොවන ඕනෑම ෙකෙනකුට විවෘතය.

පූර්ණ සාමාජිකත්ව ‐ උසස් කිරිමක් පමණයි
(කරුණාකර C ෙකොටස පුරවන්න)

නව ෙයෞවන සාමාජිකත්වය—අය කිරීමක් නැත
වයස 18ට අඩු අයට. 18වැනි උපන් දිනය‐ ………………….

C ෙකොටස: නව පූර්ණ සමාජිකත්ව

නව පූර්ණ සාමාජිකත්වය
අන්තර්ජාලය හරහා ෙහෝ අප සංඝයා වහන්ෙසේලාෙගන්
තිසරණ සරණ යාමට සහ පන්සිල් ගැනිමට කැමති
ෙකෙනකුට විවෘතය. තිසරණ සහ පන්සිල් ගැනීම පිළිබද
විස්තර පිටුෙව් පිටුපස සඳහන් ෙව්. කරුණාකර C ෙකොටස
සම්පූර්ණ කරන්න .

මම BSWA ෙවබ් අඩවිය ඔස්ෙසේ තිසරණ සරණ ෙගොස්
පන්සිල් සමාදන් වූෙවමි.
අධ්යාත්මික අධ්යක්ෂක (අජාන් බාහ්ම්) ෙහෝ
ධම්මසාර ආරණ්යෙය් ආශමාධිපතිනී (අජාන්
හසපඥා) ෙහෝ ෙබෞද්ධ සංගමෙය් ෙවනත් නිෙයෝජිත
සංඝයා වහන්ෙසේ නමකෙග් සහතිකය. අවසාන
අනුමැතිය BSWA කමිටුෙවන් වනු ඇත.

සියළුම නව සාමාජිකත්ව සඳහා නාමෙයෝජනා වත්මන් BSWA
සාමාජිකෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කල යුතුෙව්. එෙසේ නම් කල හැකි
සාමාජිකයකු ඔබ ෙනොදන්ෙන් නම්, කරුණාකර සාමාජිකත්ව
පිළිබඳ ෙල්කම් asec@bswa.org යන ඊෙම්ල් ඔස්ෙසේ අමතන්න;
ඔවුන් ඔබට සහය වනු ඇත.

(සංඝයා වහන්ෙසේෙග් නම සහ අත්සන)

වත්මන් සාමාජිකයකු විසින් කරන නාම ෙයෝජනාව:

දිනය

නාමෙයෝජනා කරන සාමාජිකයා (නම)
වැදගත් ඔෙබ් සාමාජිකත්වය සකීය වන්ෙන් ෙදමසකට වරක්
පැවැත්ෙවන ඊළඟ කමිටු රැස්වීෙම්දී කමිටුව විසින් අනුමත
කිරීෙමන් පසුව පමණි. ෙගවීම සඳහා ලබන කුවිතාසිය ඔෙබ්
සාමාජිකත්වය අනුමැති කිරීමක් ෙහෝ තහවුරු කිරීමක් ෙනොෙව්.

සමාජික අංකය
නාමෙයෝජනා කරන සාමාජිකෙය් අත්සන
BSWA සාමාජික කටයුතු
පිලිබඳ ෙල්කම්ෙග් අත්සන

කරුණාකර භාවනා වැඩසටහනකට පමාණවත් කාලයක් තබා
සාමාජිකත්වය අයදුම් කරන්න.

D ෙකොටස: පුද්ගලික විස්තර
වාසගම

අෙනකුත් නම්

තැපැල් ලිපිනය

පාන්තය

තැපැල් සංෙක්තය

රට

වීදි ලිපිනය (ඉහල ලිපිනයට ෙවනස් නම්)
දුරකථනය

ජංගම දුරකථනය

ඊෙම්ල්

ඔෙබ් පමුඛතම BSWA මධ්යස්ථානය කුමක්ද? (රවුම් කරන්න) ධම්මාෙලෝක / ආමෙඩ්ල් / අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ

E ෙකොටස: සාමාජික ගාස්තු
වසර ගනන - - - - - - - ෙහෝ
ෙගවූ මුදල AUD

පූර්ණ ෙගවීම (යාවජීව) සාමාජිකත්වය.
ෙගවු දිනය

ෙගවීම කල ආකාරය (කරුණාකර රවුම් කරන්න)
අන්තර්ජාලය (PayPal හරහා)/ බැංකුවට ගිනුම් කිරීම / මුදල් / ෙචක් පත්/
සෘජු බැර කිරීමක් (Direct Debit)

අයදුම් කරන්නාෙග් අත්සන සහ දිනය

ආධාර කරන්න
බටහිර ඕස්ෙට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමෙය් (BSWA)
සාමාජිකත්වයන් එම සංගමෙය් අරමුණු වන ෙබෞද්ධ
ධර්මය ඉගැන්වීම, එය පිළිපැදීමට සහ අවෙබෝධයට
රුකුලක් වීම සහ එම සාරධර්ම පජාව අතරට ෙගනයාම
යන අභිමතාර්ථයන්ට සහෙයෝගය දැක්වීමට කැමති ඕනෑම
ෙකෙනකුට විවෘතය.
සාමාජිකයකු වශෙයන්:
ඔබ කැමති නම් Enlightened Times නමින් සංගමය
කාර්තුවමය වශෙයන් නිකුක් කරන පවෘත්ති පතය
තැපෑෙලන් ෙහෝ විද ත් තැපෑෙලන් ලබාගත හැක
පුළුල් ධම්ම ගන්ථ එකතුවක් ඇති සංගමෙය්
පුස්තකාලෙය් ෙපොත් සහ සංයුක්ත තැටි පරිහරනය කිරිම.
පූර්ණ සාමාජිකයන්ට ජාන ෙගෝව් භාවනා මධ්යස්ථානෙය්
සංගමය මගින් ෙමෙහයවන දින 9 ෙය් භාවනා වැඩ
සටහන් වලට ලියාපදිංචි වීෙම්දි පමුඛතාවයක් ලැබිම.
පුළුල් පිළිගැනීමක් ඇති සංගමෙය් ෙවබ් අඩවිය සහ යූ
ටියුබ් නාලිකාව ඔස්ෙසේ ෙදස් විෙදස් අයට ෙබෞද්ධ
ඉගැන්විම් ෙනොමිෙල් ෙබදා ෙදන සහ ආරණ්ය ෙදකක් සහ
භාවනාව සදහාම ෙවන්වූ මධ්යස්ථානයක් පවත්වා යන
ෙමම ෙබෞද්ධ සංගමයට සහය දැක්වීම යහපත් කර්ම
විපාකයනට ෙහේතුෙව්.
සෑම සාමාජිකයකුම:
සංගමෙය් ව්යවස්ථාවට අනුකූල විය යුතුය, එහි පිටපත්
පුස්තකාලෙය් සහ BSWA ෙවබ් අඩවිෙය් ඇත
සංගමෙය් දැන්වීම් ඔවුනට ලැෙබ්
සාමාජික අයදුම්පත් BSWA කමිටුව විසින් අනුමත ෙව්
සාමාජික කාඩ්පතක් ලැෙබ්

සාමාජිකයකු වන්න
ආශිත සහ පූර්ණ සාමාජිකත්ව ෙදකටම සඳහා අදාල වන්ෙන්
ෙඩොලර් 50ක වාර්ෂික ගාස්තුවකි. ආශිත සාමාජිකත්වය ඕනෑම
විටක ෙගවීමකින් ෙතොරව පූර්ණ සාමාජිකත්වයට උසස් කළ
හැකිය.
ජන්ද අයිතින් සහ සංගමෙය් නිල තනතුරු දැරීමට සුදුසු වන්ෙන්
පූර්ණ සාමාජිකයන්ට පමණී.

කරුණාකර ඔෙබ් ෙතොරතුරු සහ සම්බන්ධ කරගත
හැකි ඇමතුම් විස්තර යාවත්කාලීන කරන්න
h ps://bswa.org/membership/
අයදුම් කරන්ෙන් ෙකෙසේද?
සාමාජික අයදුම්පතෙය් පළමු පිටුෙව් A, B සහ C ෙකොටස් සම්පූර්ණ
කිරීෙමන් ෙයෞවන සහ ආශිත සාමාජිකත්ව සඳහා අයැදුම් කල
හැක.
පූර්ණ සාමාජිකත්ව අයදුම් පත අප සංගමෙය් අධ්යාත්මික
අධ්යක්ෂක අජාන් බහ්ම් ෙහෝ ධම්මසාර ආරණ්යෙය් ආශමාධිපතිනී
ෙහෝ ඔවුනෙග් නිෙයෝජිත සංඝයාවහන්ෙසේ නමකෙග් අනුමැතිය
තිබිය යුතුය (ඒ සඳහා කරුණාකර ඔවුන් පුද්ගලිකව හමුවන්න).
සෑම සාමාජිකත්වයකටම අයදුම් පතක් සම්පූර්ණ කල යුතුය. ආශිත
සාමාජිකයන් පූර්ණ සාමාජිකත්ව ලබා ගැනිෙම්දි ද එෙලසමය.
සම්පූර්ණ කල අයදුම් පතය ස්කෑන් කර ඊෙම්ල් මඟින් ෙහෝ
තැපෑෙලන් BSWA තැ.ෙප. 3135, ෙයෝකයින් WA 6060,
ඕස්ෙට්ලියාව යන ලිපිනයට එවන්න. නැතිනම් සංගමෙය්
මධ්යස්ථානයකට භාර ෙදන්න.

ෙගවීම් කිරීෙම් කමෙව්ද
ෙපෞද්ගලිකව පැමිණ:
ධම්මාෙලෝක මධ්යස්ථානෙය්දී (18, නැන්සන් ෙව්, ෙනොලමාරා, WA
6061) මුදලින්, ෙචක් පතකින්, ෙකඩිට් කාඩ් මගින් ෙහෝ PayPal
මගින් ෙගවිය හැක.

ආශිත, පූර්ණ ෙහෝ ෙයෞවන සාමාජිකත්වය

අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ:

ෙබොෙහෝ නව සාමාජිකයින් බුදු දහම දැන හැදින පිළිපැදීම
ආරම්භ කරන්ෙන් ආශිත සාමාජිකත්වය ලබා ගනිමිනි.
ෙබෞද්ධ සහ ෙබෞද්ධ ෙනොවන අය ෙමම සාමාජිකත්වය ලබා
ගනිමින් අප සංගමයට සහය වන ෙලස ආරාධනා කරමු.

බැංකුවට බැර කිරීමට ගිනුම් විස්තර:

වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අයට ෙයෞවන සාමාජිකත්වය
ෙනොමිෙල් ලබා ගත හැක.
පූර්ණ සාමාජිකත්වය අප නිෙයෝජිත සංඝයා වහන්ෙසේ
නමකෙගන් තිසරණ සරණ සහ පන්සිල් සමාදන් වී එම
පිළිෙවත් රකින ඕනෑම ෙකෙනකුට විවෘතය. ශික්ෂා පද
සමාදන් වීෙම් අවස්ථාව h ps://bswa.org/membership/.
ෙවබ් අඩවිය ඔස්ෙසේ සලසා ඇත. පන්සිල් සමාදන්වූ බව
කරුණාකර සාමාජික කටයුතු පිළිබද ෙල්කම්ට දන්වන්න
පූර්ණ ෙගවීමක් කිරීෙමන් වසර 20 ක සාමාජිකත්වයක්
ගැනීමට ආශිත සහ පූර්ණ සාමාජිකයින්ට අවස්ථාව ඇත.
එෙසේ කිරීෙමන් ෙමම ජීවිත කාලය තුළදී නැවත
සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීමක් අවශ්ය වන්ෙන් නැත!

පන්සිල් සමාදන්වූෙය් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ නම් ඒ බව
සාමාජික කටයුතු පිළිබද ෙල්කම්ට දන්වන්න
ඊෙම්ල්: asec@bswa.org

h ps://bswa.org/membership/ ෙවබ් අඩවිය ඔස්ෙසේ

බැංකුව:
ලිපිනය:

බෑන්ක්ෙවස්ට් (Bankwest)
ෙඩෙවන්ෙපෝට් විදිය, කරින්යප් WA 6018
ඕස්ෙට්ලියාව (Davenport Street, Karrinyup WA 6018)

නම:
BSB:
ගිණුම:
SWIFT:

The Buddhist Society of WA (Inc.)
306 073
0686932
BKWAAU6P (ජාත්යන්තර ෙගවීම් සඳහා)

සෘජු බැර කිරීම් (DIRECT DEBIT):

කරුණාකර ආකෘති පතය බාගත කර ගන්න:
h ps://bswa.org/membership/

සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීම

සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීෙම්දි අයදුම් පතක් සම්පූර්ණ කිරීමට
අවශ්ය නැත.
අන්තර්ජාලය හරහා ෙගවිෙම්දි අපට ඔබව හඳුනාගත හැකිවීමට
සම්පූර්ණ නම සහ සාමාජික අංකය ෙයොදන්න. කරුණාකර ඔෙබ්
ෙගවීම පිළිබඳව asec@bswa.org ඊෙම්ලට දැනුම් ෙදන්න.

ෙපෞද්ගලිකත්වය රැකීෙම් පකාශය බටහිර ඕස්ෙට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමය (BSWA) ෙපෞද්ගලිකත්වය රැකීෙම් වගකීම

ඉතා වැදගත් ෙකොට සලකන අතර ලැෙබන ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරැ ආරක්ෂා කිරීමට ගත හැකි සෑම සාධාරන පියවරක්ම ගනු ඇත. ඔෙබන්
ලබා ගන්නා ෙතොරතුරු භාවිතා වන්ෙන් අප සපයන ෙසේවාවන් පරිපාලනෙය්දී පමණකි. නීතිෙයන් නියම කර ඇති පරිදි අපි ඔෙබ්
කැමැත්ෙතන් ෙතොරව ඔෙබ් ෙතොරතුරු ෙවනත් පාර්ශවයකට ෙහෝ ෙවනත් අරමුණු උෙදසා භාවිතා ෙනොකරන්ෙනමු.

