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LMS භාිදත හකවමින් හAssignments ස්ත්ඳාා හපිළිතුරු හස්ත්ැපයීම
Answering Assignments Using LMS
පියවර 1
ඔබබේ Username සහ Password භාවිත කර LMS පේධතියට ඇතුළු වන් .
Log into LMS using your Username and Password.

පියවර 2
ඔබ හදාර

විෂය බතෝරා ඒ මත Click කරන් .

Select your subject and click on it.
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පියවර 3
එම විෂය ඒකකය සඳහා පැවරුමක් (Assignment) ලබා දී ඇති ම් “Assignment” යටබේ එය පහත බලස
දිස්වනු ඇත. එය Click කරන් .
If there have been given an Assignment for that subject, it will appear as follows.

පියවර 4
පැවරුම පිළිබඳව උපබදස් ඒ යටබේ දක්වා ඇත. ඉදිරියට යාමට බපර කරුයාකර උපබදස් බහාඳින් කියවන්
If there are instructions for the given assignment, it will appear as follows. Please read the given
instructions carefully before proceeding.

කරුයාකර උපබදස්
බහාඳින් කියවන්
Please read the
given instructions
carefully
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පියවර 5
එහි ම පහල “Submission status” යටබේ පැවරුම (Assignment) පිළිබඳව වැඩි විස්තර ලබා දී ඇත.
Additional information about assignments is given under “Submission Status”.

i
ii

I.

“Attempt number” ඔබට පැවරුම (Assignment) ලබාදීම සඳහා ඔබට හිමිව

වාර ගය

දක්වි.

“Attempt number” indicates the number of times you are allowed to submit your assignment.

II. “Due date” මඟින් ඔබබේ පැවරුම ඔබට ලබාදිය හැකි අවසා

දි ය දක්වි. එම දි ට බපර ඔබ

පැවරුම ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
“Due date” indicates the deadline of your assignment. Students must submit the assignment
before the due date.

4

පියවර 6
බමහි “Edit submission” ය

අික ය Click කරන් .

Click “Edit submission”

පියවර 7
ඔබ විසින් සකසා ඇති පැවරුම උඩුගත කිරීම සඳහා බමම අික ය Click කරන් .
Click this icon to upload the assignment you have finished.
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පියවර 8
බමහි “Choose file” අික ය Click කරන් .
Click “choose file”

පියවර 9
ඔබේ පරිගයකබේ ඇති ඔබ නිමකල පැවරුම බතෝරන් . ඉන්පසු "Open" අික ය ක්ලික් කරන් .
Please select the assignment file that you have finished on your computer. Then click “Open”
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පියවර 10
ඉන්පසු Upload this file අික ය Click කරන් .
Click “Upload this file”

පියවර 11
එවිට ඔබට පහත පරිදි වින්බඩෝවක් ලැබබනු ඇත.
Then you will get a window as follows.

ඔබට වැරදි පැවරුමක් බතෝරාබග ඇති ම් සහ එය බව ස් කිරීමට ඔබට අවශය ම්, කරුයාකර පහත
දැක්බව උපබදස් අනුගම ය කරන් , එබස් බ ාමැති ම් 14 ව පියවර බවත යන් .
If you have uploaded the wrong assignment or you want to change the assignment that you assigned,
please follow the instruction given below, otherwise, please skip to step 14.
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ඔබන හවැවදි හපැවරුම්  හඋඩුනත හකව හඇත්න් හෙමම හපි වව හඅනුනමන  හකවන්න.
If you have uploaded a wrong assignment then follow these steps.
පියවර 12
ඔබට උඩුගත කළ පැවරුම බව ස් කිරිමට අවශය

ම්, දැ ටමේ උඩුගත කර ඇති පැවරුම මත Right Click

කරන් .
If you want to change the assignment that you assigned, right click on the file you have been uploaded
already.

පියවර 13
එහි “Delete” අික ය Click කරන් .
Click “Delete” icon
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බමහි “OK” අික ය Click කරන් .
Click “OK”

පියවර 7 සිට 11 දක්වා අනුගම ය කරමින්, නිවැරදි පැවරුම

ැවත ඇතුළේ කරන් .

Re-enter the correct assignment following the steps from 7 to 11
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පියවර 14
“Save Changes” අික ය Click කරන් .
Click “Save Changes” icon

පියවර 15
“Submit assignment” අික ය Click කරන් .
Click “Submit assignment” icon
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පියවර 16
“Continue” අික ය Click කරන් .
“Click’ continue

පියවර 17

බමහි “Submission status” හි “submitted for grading” බලස දැක්බවන්බන්

ම් එම විෂය ඒකකය සඳහා ඔබ

සාරථකව පැවරුම උඩුගත කර ඇත.
You have successfully uploaded the assignment for that subject unit if the "submission status" is
shown as “submitted for grading ".
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LMS භාිදත හකවමින් හQuiz ස්ත්ඳාා හපිළිතුරු හස්ත්ැපයීම
Answering Quiz Using LMS
පියවර 1
ඔබබේ Username සහ Password භාවිත කර LMS පේධතියට ඇතුළු වන් .
Log into LMS using your Username and Password.

පියවර 2
ඔබ හදාර

විෂය බතෝරා ඒ මත Click කරන් .

Select your subject and click on it.
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පියවර 3
එම විෂය ඒකකය සඳහා ඇගයීම (Quiz) ලබා දී ඇති ම් “Assignment” යටබේ එය පහත බලස දිස්වනු ඇත.
එය Click කරන් .
If there have been given a quiz for that subject, it will appear as follows.

පියවර 4
ඇගයීම පිළිබඳව උපබදස් ඒ යටබේ දක්වා ඇත. ඉදිරියට යාමට බපර කරුයාකර උපබදස් බහාඳින් කියවන්
If instructions are given for the assignment, it will appear as follows. Please read the given instructions
carefully before proceeding.

i
ii

කරුයාකර උපබදස්
බහාඳින් කියවන්
Please read the
given instructions
carefully
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I.

“Attempts allowed” මඟින් ඔබට ඇගයීම (quiz) සඳහා බපනී සිටි හැකි වාර ගය

බපන්වි.

“Attempts allowed” indicates the number of times you are allowed to finish your assignment.

II. “Time limit” මඟින් ඔබබේ ඇගයීම සඳහා ඔබට හිමිව
ඔබට ඇගයීම සම්ූරය කල හැකිය. එබස් බ ාබේ

උපරීම කාලය බපන්වි. එම කාලයට බපර

ම් එම කාලය අවසන් වූ වහාම පේධතිය මඟින්

ඔබ එබතක් නිමකල පිලිතුරු ස්වංක්රීයව save කර ගනිි.
“Time limit” shows the maximum amount of time you will have for your quiz. You can
complete the quiz before the given time, or the system will automatically save the answers
you have completed, as soon as after exceeding the given time.

පියවර 5
පිළිතුරු සැපයීම ආරම්භ කිරීම සඳහා “Attempt Quiz” අික ය Click කරන් .
To start answering Click the “Attempt Quiz” icon

14

පියවර 6
Start attempt අික ය Click කරන් .
Click “Start attempt” icon

පියවර 7
නිවැරදි පිලිතුර බතෝරා ඒ මත Click කරන් , බම් අයුරින් සෑම ප්රශ්යයක් සඳහාම පිලිතුරු සපයන් .
Select the correct answer and click on it. Answer each question in the Quiz.
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පියවර 8
පිලිතුරු සපයා අවසා බේ “Finish attempt” ය

අික ය Click කරන් .

After answering the questions, click "Finish attempt".

පියවර 9

ඔබ ප්රශ් යකට පිළිතුරු දී බ ාමැති

ම්, එය " Not yet answered " බලස බපන්වනු ඇත. ඔබට කාලය පවතී

ම් සෑම ප්රශ්යයකටම පිලිතුරු සපයන් .
If you have not answered a question, it will show as "Not yet answered". If there is more time, make
sure that, you answered all the questions.
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I.

“Return to attempt” මත click කිරීබමන් ඔබ දැ ටමේ ප්රශ් ාවලිබයහි දී ඇති පිළිතුරු බව ස් කිරීමට
ඉඩ ලබා බේ.
By Clicking “Return to attempt” icon allows you to change the answers that you have already
given in the quiz.

II.

“Time Left” මඟින් ඔබබේ ඇගයීම සඳහා ඔබට ඉතිරිව ඇති කාලය බපන්වනු ඇත.
“Time Left” indicates the time remaining for your quiz.

පියවර 10
සියළු පිළිතුරු සපයා අවසා බේ “Submit All and finish” අික ය Click කරන් .
After answering all the questions click on “Submit All and finish”.

i
ii

පියවර 11
බමම වින්බඩෝබේ ද “Submit all and finish” යන්

Click කරන් .

Click “Submit all and finish “in this window.
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පියවර 12

I.

බමහි state හි “Finished” බලස දැක්බවන්බන්

ම් එම විෂය ඒකකය සඳහා ඔබ සාරථකව පැවරුම

ඇගයීම අවසන් කර ඇත.
You have successfully finished the quiz if the "state" is shown as “Finished".
II.

“Grade” මඟින් ඇගයීම සඳහා ඔබ ලබාගේ ලකුණු ප්රමායය නිූපප ය කරි.
“Grade” indicates the marks you have received for the quiz.

i
ii
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LMS භාිදත හකවමින් හඅපය න හකයුතතු හාා හස්ත්්බනන්ප හනනමම හ්රශන ්  හ
කිකකාාාධන වව ාෙනන් හිදමීම
Contacting the Lecturer about questions related to the studying using LMS
පියවර 1
ඔබ හදාර

විෂය බතෝරා ඒ මත Click කරන් .

Select your subject and click on it.

පියවර 2
ඔබේ අධයය

කටයුතු හා සම්බන්ධ න ෑම ප්රශ් යක් කිකකාචාරයවරයාබගන් විමසීමට LMS පේධතිය ඔබට

අවස්ථාව ලබා බදි. බමම පහසුකම සඳහා චැට් අික ය මත ක්ලික් කරන් .
LMS provide you an opportunity to ask any questions related to your studies from the lecturer. for this

facility Click “Chat” icon
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පියවර 3

"Click here to enter the chat now" අික ය click කරන් .
Click on the "Click here to enter the chat now" icon.

පියවර 4
ඔබේ පණිඩිඩය බමහි සඳහන් කරන් .
Type your message here.

ඉන්පසු Send අික ය Click කරන් .
Then click the Send icon.
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