How to change your current LMS email to your official
university email address
ඔබගේ වර්තමාන LMS විද්යුත් තැපෑල ඔබගේ නිල පීඨ විද්යුත්
තැපැල් ලිපිනයට ගවනස් කරන්ගන් ගකගස්ද්ය?

Notice
It is required to change your invalid/unofficial email address to your official faculty
email to receive all the faculty related notices and LMS related updates regularly.
සියලුම පීඨ ආශ්රිත ද්යැනුම්දීම්ද සහ LMS සම්දබන්ධ යාවත්කාලීන කිරීම්ද නිතිපතා ලබා ගැනීම
සඳහා ඔගේ අවලංගු / නිල ගනාවන විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඔගේ නිල පීඨ විද්යුත් තැපෑලට
ගවනස් කිරීම අවශ්ය ගේ.

Prerequisites (පූර්වාවශ්යතාවයන්)
Please login to your official faculty email account using https://outlook.office.com.
Consider example@fhss.sjp.ac.lk as an example.
https://outlook.office.com භාවිතයයන් කරුණාකර ඔයේ නිල පීඨ විද්යුත් තැපැල් ගිණුමට
පිවියෙන්න. example@fhss.sjp.ac.lk උද්යාහරණයක් යලෙ ෙලකා බලන්න.
If you can login to your official faculty email, you can continue this guide to change
your email address. Otherwise, please use the CDEPD ICT Services link to find a
solution to your problem.
ඔබයේ නිල පීඨ විද්යුත් තැපෑලට පිවිසිය හැකි නම්, ඔයේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය යවනේ කිරීම
ෙඳහා ඔබට යමම මාර්යගෝපයේශය දිගටම කරයගන යා හැකිය. එයේ යනාමැතිනම්,
කරුණාකර ඔයේ ගැටලුවට විෙඳුමක් යෙවීමට CDEPD යතාරතුරු හා ෙන්නියේද්යන තාක්ෂණ
යේවා ෙබැඳිය භාවිතා කරන්න.

1. Now, open the FHSS LMS website (https://lms.fhss.sjp.ac.lk/ ) in another web browser
window.
ද්යැන්, යවනත් යවේ බ්රේෙර කවුළුවක FHSS LMS යවේ අඩවිය (https://lms.fhss.sjp.ac.lk/)
විවෘත කරන්න.

2. Login to your account using your username and the password.
ඔබයේ පරිශීලක නාමය ෙහ මුරපද්යය භාවිතා කර ඔබයේ ගිණුමට පිවියෙන්න.

3. Click on the “Change your LMS Email” button.
Change your LMS Email යබාත්තම ක්ලික් කරන්න.

4. Now you should get a screen like below. In there, you should type your FHSS email
address. Note that we only allow emails from @fhss.sjp.ac.lk and @sjp.ac.lk domains.
ද්යැන් ඔබට පහත Screen එකක් යපනිය යුතුය. එහිදී, ඔබ ඔයේ FHSS විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය
ටයිප් කළ යුතුය. අපි විද්යුත් තැපෑලට අවෙර යද්යන්යන් @fhss.sjp.ac.lk ෙහ @sjp.ac.lk වෙම්
(Domains) වලින් පමණක් බව ෙලකන්න.

5. Once you change your email to your official faculty email, scroll to the bottom of the
page and click on “Update Profile”.
ඔබ ඔයේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඔබයේ නිල පීඨ විද්යුත් තැපෑලට යවනේ කළ පසු, පිටුයේ
පහළට අනුචලනය (Scroll) කර “Update Profile” ක්ලික් කරන්න.

6. Then you will navigate to a page which may say, that “You have requested a change
of email address and For security reasons, we are sending you an email message at
the new address to confirm that it belongs to you. Your email address will be updated
as soon as you open the URL sent to you in that message”. Click on the continue
button.
ඉන්පසු ඔබ යන පිටුයේ යමයලෙ ෙද්යහන් විය හැක., “ඔබ ඊයම්ල් ලිපිනය යවනේ කිරීමට ඉල්ලා
ඇති අතර ආරක්ෂක යහ්තූන් මත, එය ඔබට අයිති බව තහවුරු කිරීම ෙඳහා අපි ඔබට නව
ලිපිනයට ඊයම්ල් පණිවිඩයක් යවමු. එම පණිවිඩයේ ඔබ යවත යවන ලද්ය URL එක විවෘත කළ
විගෙ ඔබයේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය යාවත්කාලීන යේ ”. ඉදිරියට ගබාත්තම (Continue) ක්ලික්
කරන්න.

7. Now, go back to your official university email account (Which you opened in the first
step) and check for new emails. You should have already received an email similar to
the below. If you haven’t, wait few minutes and check your inbox. Then copy this
highlighted link.
ද්යැන්, ඔබයේ නිල විශ්ව විද්යයාල විද්යුත් තැපැල් ගිණුමට ආපසු යන්න (ඔබ පළමු පියවයර්දී විවෘත
කළ) ෙහ ද්යැන් නව විද්යුත් තැපැල් ෙඳහා පරීක්ෂා කරන්න.
පහත ද්යැක්යවන ආකාරයේ ඊ-තැපෑලක් ඔබට ලැබී තිබිය යුතුය. එයේ යනාමැතිනම්, විනාඩි
කිහිපයකින් නැවත විද්යුත් තැපැල් ගිණුම පරීක්ෂා කරන්න.. ඉන්පසු Highlight කළ යමම Link
එක Copy කරගන්න.

8. Finally, open another web browser tab and paste your copied link and press enter.
Now you have successfully changed your account email address to your official
university email address.
අවොන වශයයන්, යවනත් යවේ බ්රේෙර Tab එකක් විවෘත කර ඔයේ Copy කළ Link එක Paste
කර Enter ඔබන්න. ද්යැන් ඔබ ඔබයේ ගිණුයම් විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඔබයේ නිල විශ්ව විද්යයාල
විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට ොර්ථකව යවනේ කර ඇත.

