සනාමිසල් ජපානසේ රැකියා අවසේථා
සාත්තු සසේවිකා (Caregivers)
අවුරුදු 18-30ත්ත අතර ශ්රී ලාාංකික තරුණියන් හට ජපානසේ රැකියා අවසේථා
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් ජපානයේ සාත්ුයසේවිකා රැකියා සඳහා යම් සමඟ www.slbfe.lk
යෙබ් අඩවියේ පල කර ඇති අයඳුම්පත්රය සම්ූර්ණ කර පහත සඳහන් සහතිකපත් හා ලිපියේඛණද ඇුලත්ෙ
2021.03.04 ෙන දින යප.ෙ 09.00 ට ශ්රී ලංකා වියේශ යසේො නියුක්තති කාර්යාංශයේ අයලවිකරණ හා
බඳොගැනීම්(සාමානය) අංශයට පැමිණ ලියාපදිංචි ෙන්න.(යප .ෙ 09.00 ට පසුෙ පැමියණන අයඳුම්කරුෙන්
ලියාපදිංචි යනායකයර්.)
සැ.යු.මින් සපර ජපානය සඳහා වීසා අයදුම්කර ප්රතිකසෂේප වී ඇති අයඳුම්කරුවන් සම් සඳහා අයඳුම් කිරීසෙන් වලකින්න.
බඳවා ගැනීෙ ශ්රී ලාංකා විසේශ සසේවා නියුකති කාරයාාංශසයන් පෙණි.

සාත්ු යසේවිකා රැකියා සඳහා අෙශය මූලික සුදුසුකම්
- ජපන් භාෂා ප්රවීණතාෙ JLPT 4 යහෝ NAT 4 සමත් වීම යහෝ ඊට ඉහල සුදුසුකම්.
- ශරීරයේ Tatoo යනාතිබිය යුුය.
- ෙයස අවු.18-30 අතර විය යුුය.
- අ.යපා.ස (උ.යපළ) විභාගය සඳහා පාසයලන් යපනී සිටිය යුුය.
- උස 150cm යහෝ ඊට ෙැඩිවිය යුුය.
- බර 40Kg යහෝ ඊට ෙැඩිවිය යුුය.
- දෘෂේි ආබාධ යනාතිබිය යුුය.(දෘෂේි අගය 0.7 ට ෙඩා ෙැඩි හා ශ්රී ලංකා දෘෂේි අගය 6/9 ෙඩා ෙැඩි)

අෙශය සහතිකපත් සහ ලිපියේඛණ
•
•
•
•
•

සම්ූරණ කරන ලද අයඳුම්පත්රය(අයඳුම්පත්රය හා බඳවා ගැනීම් පට්පාටිය පිළිබඳ විසේතර www.slbfe.lk
සවබ් අඩවිසේ පල කර ඇත.)
ජපන් භාෂා ප්රවීණතා JLPT 4 සහෝ NAT 4 සහතිකය සහ පිටපත්ත 01
පාසැල් හැරයාසම් සහතිකය සහ පිටපත්ත 01
අ.සපා.ස (උ.සපළ) ප්රතිඵල සහතිකය සහ පිටපත්ත 01
ජාතික හැදුනුම්පත සහ පිටපත්ත 01

පැමිණිය යුු ලිපිනය

:-

ශ්රී ලාංකා විසේශ සසේවා නියුකති කාරයාාංශය,
අසලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාොනය) අාංශය,
අාංක 553/1,නව නුවර පාර,තලාංගෙ උුර,බත්තතරමුල්ල

පැමිණිය යුු දිනය සහ යේලාෙ :-

2021.03.04 සප.ව 09.00

වැඩි විසේතර සඳහා,
කළෙණාකරු - අසලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාොනය)
දු.අාංකය - 0112791814 /0112789367
සවබ් අඩවිය - www.slbfe.lk
විදුත්ත තැපෑල - mgr_mkt@slbfe.lk , ao2_mkt@slbfe.lk

සභාපති - ශ්රී ලංකා වියේශ යසේො නියුක්තති කාර්යාංශය

Official Use Only
MKT/F/16

APPLICATION FOR TECHNICAL INTERNS – JAPAN
JOB CATEGORY: …………………………………………

Colour Photo
(white background)

3X4 CM

Personal Details

Full Name

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Name with Initials

: …………………………………………………………………………………………………………………….

NIC No

: ………………………………………………………….

Date of Birth

:

Age (To date 04th March 2021) Year

Month

Date

Years

Months

Days

Gender

: Male

Female

Blood Group

:

Weight (Kg):

Civil Status

: ………………………………………

Passport No

: ………………………………………………………….

Contact Details

Mobile

Postal Address

: …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

District

: …………………………………

Height (cm):
Religion: …………………………………….....

Residence

Email: ………………………………………………………...

Educational Qualifications (Please tick)
Up to A/L

Passed A/L

Japanese Language Proficiency (N5 or Above)
Institute

Qualified Year

Qualification
N5

N4

N3

N2

Above

Following

Completed

(Please tick)

(Please tick)

Work Experience
Name of the Company

Have you applied visa in Japan Before? Yes

Designation

Duration

Country

No

I declare that the above details are true and correct to the best of my knowledge.
Date - …….……/……………/……….

Signature - ………………………….
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