සනොමිසල් ජපානසේ රැකියා අවස්ථා
සාත්තු සසේවිකා (Caregivers)
නිෂ්පාදන අංශය(FRP-Rainforced Plastic Molding)(Electric Equipment
Assembling)
ඉදිකිරීම් ක්සෂේත්රය (Construction)
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් 2019.08.13 හා 2019.08.15 වන දිනයන්හි ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශ අසලවිකරණ අංශය වවත පහත ලිපිවේඛණ සමඟ පැමිවණන්න.
තවද එම දිනයන්හි ලියාපදිිංචි වන අයඳුම්කරුවන් පමණක් 2019.08.19 වන දින පැවැත්වවන ශාරීරික සයෝග්යතා පරික්ෂණය
සඳහා සුදුසුකම් ලබන බැවින් 2019.08.13 වහෝ 2019.08.15 වන දින පැමිණීම අනිවාර්ය වේ. (එදින ලියාපදිංචි කිරීම් කටයුතු සිදු
වකවර්)
(සැ.යු.මින් සපර ජපානය සඳහා වීසා අයදුම්කර ප්රතික්සෂේප වී ඇති අයඳුම්කරුවන් සම් සඳහා අයඳුම් කිරීසෙන් වලකින්න)

අවශය මූලික සුදුසුකම්
01. සාත්තු සසේවිකා - (කාන්තා පෙණි)
- ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවJLPT 4 වහෝ NAT 4 සමත් වීම වහෝ ඊට ඉහල සුදුසුකම්.
- ශරීරවේ Tatoo වනොතිබිය යුතුය.
- වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- අ.වපො.ස( සා/වපළ) සිිංහල විෂය සමත් විය යුතු අතර අ.වපො.ස(උ.වපළ) විභාගය සඳහා වපනී සිටිය යුතුය.
- උස 150cm වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
(සාත්තු වසේවිකාවන් සඳහා ලියාපදිිංචි කිරිම් කටයුතු 2019.08.13 දින සිට 2019.08.18 දින දක්වා සිදු වකවර්)

02. ඉදිකිරීම් ක්සෂේත්රය - Scarefolding & Equuipment) රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව - 06 ( පිරිමි පෙණි)
03. නිෂ්පාදන අංශය

- FRP (Reinforced Plastic molding) රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව -03(පිරිමි පෙණි)
- Electric Equipment Assembling) රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව -02(පිරිමි පෙණි)

ඉදිකිරිම් හා නිෂ්පාදන අංශ සඳහා,
- ශරීරවේ Tatoo වනොතිබිය යුතුය.
- වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- අ.වපො.ස (සා/වපළ) සිිංහල විෂය සමත් විය යුතු අතර අ.වපො.ස(උ.වපළ) විභාගය සඳහා වපනී සිටිය යුතුය.
- උස 160cm වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
- දෘෂ්ඨි ආබාධ වනොතිබිය යුතුය.(දෘෂ්ඨි අගය 0.7 ට වඩා වැඩි හා ශ්රී ලිංකා දෘෂ්ඨි අගය 6/9 වඩා වැඩි)

2019.08.13 හා 2019.08.15 වන දින සප.ව 9.00 ට ලියාපදිංචි කිරීසම් කටයුතු - අසලවිකරණ හා
බඳවාග්ැනීම්(සාොනය) අංශය,අංක 553/1,නව නුවර පාර,තලංග්ෙ උතුර,බත්තරමුල්ල ලිපිනසේදී සිදු කරන අතර
එදිනට,





සම් සෙඟ අමුණා ඇති අයඳුම්පත්රය සම්පූර්ණ කර රැසග්න ආ යුතුය.
පාසැල් හැරයාසම් සහතිකය හා එහි පිටපත් 01
අ.සපො.ස (උ.සපළ) ප්රතිඵල සහතිකය හා එහි පිටපත් 01
ජාතික හැදුනුම්පත හා එහි පිටපත් 01

(පැමිණිසම් අනුපිළිසවල ෙත අයඳුම්කරුවන් 200ක් පෙණක් ලියාපදිංචි කරග්නු ලැසේ.)
2019.08.19වන දින සප.ව 7.00ට ශාරීරික සයෝග්යතා පරික්ෂණය බුේධදාස ක්රීඩාංග්ණය - පැලවත්ත
(2019.08.13 හා 2019.08.15 දිනයන්හි ලියාපදිංචිය ලබාග්ත් පිරිස පෙණක් වන අතර සප.ව 7.00 ට පසුව
පැමිසණන අයඳුම්කරුවන් භාර සනොග්නී)
එදිනට,





කළු පැහැති කලිසෙකින්(Track bottom) සහ සුදු පැහැති ටී-ෂර්ට් එකකින් පැමිසණන්න.
කැන්වස් සපත්තු පැළදිය යුතුය.
ශාරීරික සයෝග්යතා පරික්ෂණයට ඉදිරිපත් කිරීෙට සුදුසු වවදය වාර්ථාවක් රැසග්න ආ යුතුය.
කළු පෑනක් හා File Cover 01ක් රැසග්න ආ යුතුය.

බඳවා ග්ැනීෙ ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්යාංශසයන් පෙණි.

සභාපති - ශ්රී ලිංකා විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යාිංශය

