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විශ ේෂ EPS - TOPIK සදහා වු නිශේදනය

පසුගිය වසශේ එක්වු ශ්රමිකයන් ගණන අධික වු බැවින් පසුගිය වසශේ විශ ේෂ EPS -TOPIK ක්රියාත්මක
කිරීම ශකොරියානු රැකියා හා කම්කරු අමාත්ාාං ය සහ මානව සම්පත් සාංවේධන ශසේවය විසින් අත්හිටුවා
ඇත්.
නමුත්, කුඩා හා මධම මට්ටශම් වාපාරයන් සදහා නිපුණත්වශයන් පිරිපුන් ශ්රමිකයන් අඛන්ඩව ලබා දීම
සදහා විශ ේෂ EPS - TOPIK වැඩසටහන ශම් වසශේ ශදවරක් ක්රියාත්මක වනු ඇත්.
විශ ේෂ EPS - TOPIK සදහා ශපනී සිටීමට අදහස් කරන විශේශිය ශ්රමිකයින් හට EPS හි ශවබ් අඩවිය
(www.eps.go.kr) සහ HRD Korea EPS - TOPIK හි ශවබ් අඩවිය (www.eps.hrdkorea.or.kr)ශවත්
පිවිසීශමන් විස්ත්රාත්මක කාලසටහන ලබාගැනීමට හැකියාව පවතී.
කාලසටහන : 2018 වසර සදහා ශදවරක්
-

ලියාපදාංචිය සදහා අයදුම්පත් කැදවීම අශරේල් මස (පළමු වාරය සදහා ) සහ අශගෝස්තු මස (ශදවන
වාරය සදහා ) ආරම්භ ශේ.

අව  සුදුසුකම් :
-

ස්වකීය අවසරලත් sojourn කාලසීමාව තුළ ස්ශවච්ඡාශවන් ඉවත් වු ශසේවකයන් (2010 ජනවාරී
1 වන දායීන් පසු)
වයස අවුරුදු 18 ත් 39 ත් (පිලිපීන ජාතීකශයක් නම් අවුරුදු 18 ත් 38 ත් ) අත්ර පුේගලයන්
බරපත්ල වරදකට වැරදකරු වී සිරගත් වී ශහෝ දඩුවම් ලබා ශනොමැති පුේගලයන්
ශකොරියාශවන් පිටුවහල් කරනු ශනොලැබු ශහෝ පිටවීමට නිශයෝගයක් ලබා නැති පුේගලයන්
ත්ම මේ රශටන් පිටුවහල් වීම ත්හනම් ශනොවු පුේගලයන්
ශකොරියාව තුළ E-9 සහ E- 10 විසා යටශත් sojourn කාලසිමාව අවුරුදු පහ සම්පුේණ කර
ශනොමැති පුේගලයන්

HRD Korea ආයත්නශේ නැවත් සියරට ශගොස් සමාජගත්වීශම් උපකාරක පුහුණු වැඩසටහන් සදහා
සහභාගි වීශම් රතිලාභ :
වසර

2016
2017 න් පසු

නැවත් බදවා ගැනීශම් උපකාරක පුහුණු වැඩසටහන්
රැකියා සදහා වෘත්තීය
TOPIK 3 වන අදයර
පුහුණුව / වාපාරයක්
ආරම්භ කිරීම
සම්පුේණ කිරීම
TOPIK 3 වන අදයර සම්පුේණ කිරීම
ශහෝ ඉහළ අදයරක්
සමත් පුේගලයන්
-අතිශේක ලකුණු
-අතිශේක ලකුණු
( ලකුණු 5 ක්)
-අතිශේක
ලකුණු ( ලකුණු 20 ක්)
-පරීක්ෂණ
ගාස්තු -පරීක්ෂණ
ගාස්තු
(ලකුණු 5 ක්)
වලින් නිදහස් කිරීම
-පරීක්ෂණ
ගාස්තු වලින් නිදහස් කිරීම
වලින් නිදහස් කිරීම

දුරකථන අාංක : HRD Korea ශ්රමබලකා ශත්රීම් කණ්ඩායම (0527148557)
HRD Korea ශ්රමබලකා sojourn සහශයෝගිත්ා කණ්ඩායම (0527148574)

