සයොමිසල් ජොයසේ ැගකියා අවසථාා
සාත්තු සසේවිකා (Caregivers)
ඉදිකිරීම් ක්ස ේත්රය (Construction)
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් 2021.01.12 සහ 2021.01.13 වන දින ශ්රී ක කා විසේශ සසේවා
නියුක්ති කාර්යා ශසේ ත ගල්ක පුහුණු මධ්යසථාායය වවත පහත ලිපිවේඛණ සමඟ පැමිවණන්න.එදින ලියාපදිිංචි
කටයුතු සිදු වකවේ.
වමම අවස්ථාව රට පුරා සිටින IM JAPAN වැඩ සටහන යටවත් ජපානය බලා වන්වාසික තාක්ෂණික පුහුණු
ලාභිවයකු වශවයන් විවේශ ගත වීමට බලාවපොවරොත්තු වන අයදුම්කරුවන් සඳහා වේ.තවද මින් ඉදිරියට රට පුරා
දිස්ත්රික් මයස්ථාන හරහා වමවැනි වැඩ සටහන් සිදු කිරීමට බලාවපොවරොත්තු වන අතර තිංගේලට පහසුවවන්
ලගා විය හැකි අයදුම්කරුවන් වමදිනට පැමිණීම වඩා සුදුසු වේ.
(සැ.යු.මින් සෙර ජොයය සඳහා වීසා අයදුම්කර ප්රතික්ස ෙ
ේ වී තති අයුමම්කුවවන් සම් සඳහා අයුමම් කිරීසමන් වකකින්ය)

අවශය මූලික සුදුසුකම්
01. සාත්තු සසේවිකා - (කාන්තා ෙමණි)
- ජපන් භාෂා ප්රවීණතාව JLPT 4 වහෝ NAT 4 සමත් වීම වහෝ ඊට ඉහල සුදුසුකම්.
- ශරීරවේ Tatoo වනොතිබිය යුතුය.
- වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- අ.වපො.ස(උ.වපළ) විභාගය සඳහා වපනී සිටිය යුතුය.
- උස 150cm වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
- බර 40Kg වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
- දෘෂ්ඨි ආබා වනොතිබිය යුතුය.(දෘෂ්ඨි අගය 0.7 ට වඩා වැඩි හා ශ්රී ලිංකා දෘෂ්ඨි අගය 9 ව වඩා වැඩි)
02. ඉදිකිරීම් ක්ස ේත්රය - ( Construction Work)(පිරිමි)
ඉදිකිරිම් අ ශ සඳහා,
- ශරීරවේ Tatoo වනොතිබිය යුතුය.
- වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- අ.වපො.ස(උ.වපළ) විභාගය සඳහා වපනී සිටිය යුතුය.
- උස 190cm වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
- බර 50Kg වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
- දෘෂ්ඨි ආබා වනොතිබිය යුතුය.(දෘෂ්ඨි අගය 0.7 ට වඩා වැඩි හා ශ්රී ලිංකා දෘෂ්ඨි අගය 9 ව වඩා වැඩි)
2021.01.12 සහ 2021.01.13 වය දිය සෙ.ව 9.00 ට ලියාෙදි චි කිරීසම් කටයුතු - ශ්රී ක කා විසේශසසේවා නියුක්ති
කාර්යා ශය, ත ගල්ක පුහුණු මධ්යසථාායය, යාය වත්ත ,සගොඩි ගමුව, ත ගල්ක ලිපියසේ දී සිදු සකසර්.
එදියට,
 අයුමම්ෙත්රය සම්ූරර්
කර ැගසගය
යුතුය. (අයුමම්ෙත්රය හා ඳඳවා ගැීමම් ේපොියය පිිබඳඳ විසථතර
www.slbfe.lk සවබ් අඩවිසේ ෙක කර තත.)
 ොසැල් හැරයාසම් සහතිකය හා එහි පිටෙත් 01
 අ.සෙො.ස (උ.සෙළ) ප්රතිලක සහතිකය හා එහි පිටෙත් 01
 ජාතික හැදුනුම්ෙත හා එහි පිටෙත් 01
 ෙළපුුවේද සයාා කළහැකි සහතිකෙත් හා එහි පිටෙත්

ඳඳවා ගැීමම ශ්රී ක කා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්යා ශසයන් ෙමණි.

දු.ක - 047-2240667/ 047-2240668

සභාපති - ශ්රී ලිංකා විවේශ වසාවා නියුක්ති කාේයාිංශය
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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 13 th January 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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