සනොමිසේ ජපානසේ රැකියා
අවස්ථා
සාත්තු සසේවිකා (Caregivers)
ෆයිබර් ග්ලාස් සබෝට්ටු කාර්මිකයින්(Boat Manufacturing -FRP)
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් අදම ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්යාංශසේ අසලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්
(සාමානය) අංශය සවත ජීවදත්ත ඇතුලත් අයදුම්පත්රයක් සයොමු කරන්න.සම් සඳහා අදාල අයදුම්පත්රය ලබා ගැනීම සඳහා
www.slbfe.lk සවබ් අඩවිය සවත පිවිසසන්න.
(සැ.යු.මින් සපර ජපානය සඳහා වීසා අයදුම්කර ප්රතික්ස ේප වී ඇති අයඳුම්කරුවන් සම් සඳහා සුදුසුකම් සනොලබන බව කාරුණිකව
සලකන්න)

අවශය මූලික සුදුසුකම්
01. සාත්තු සසේවිකා - රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව 39 (කාන්තා පමණි)
-ජපන් භා ා ප්රවීණතාවJLPT 4 සහෝ NAT 4 සමත් වීම සහෝ ඊට ඉහල සුදුසුකම්.
-බඳවාගැනීම් ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්යාංශසයන් පමණි.
-කිසිදු අයකිරිමක් සනොමැත.
-ශරීරසේ Tatoo සනොතිබිය යුතුය.
-වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
-අ.සපො.ස උ/සපළ විභාගය සඳහා සපනී සිටි අය විය යුතුය. (අ.සපො.ස (සා/සපළ) සිංහල භා ාව සමත් විය යුතුය).
-උස 150cm සහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.

02. ෆයිබර් ග්ලාස් සබෝට්ටු කාර්මිකයින් රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව 03 (පිරිමි පමණි) ( Boat Manufacturing –FRP)
-වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- ශරීරසේ Tatoo සනොතිබිය යුතුය.
-අ.සපො.ස උ/සපළ විභාගය සඳහා සපනී සිටි අය විය යුතුය. (අ.සපො.ස (සා/සපළ) සිංහල භා ාව සමත් විය යුතුය).
-උස 160cm සහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
-බඳවාගැනීම් ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්යාංශසයන් පමණි.
-කිසිඳු අයකිරිමක් සනොමැත.
සැයු - සැයු-කර්මාන්තසේ පලපුරුේද තිබීම වැඩි සුදුසුකමක් වන අතර පලපුරුේද අනිවාර්ය සනොසේ.
සම් සඳහා අයදුම්පත් 2018.12.05 දිනට සපර අසලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාමානය) අංශය සවත ෆැක්ස් සහෝ විදුත් තැපැල මගින් එවීමට කටයුතු කළ
යුතුය.
(ජපන් භා ා ප්රවීණතාව JLPT 5 සහෝ NAT 5 සමත් ඔබත් ඉදිරි බඳවාගැනීම් සඳහා කාර්යාංශසේ ලියාපදිංචි වන්න)

2018.12.07 වන දින සප.ව 7.00ට ශාරීරික සයෝගයතා තා පරික් ණය පැලවත්ත බුේධදාස ක්රීඩාංගණසේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර
ඇති අතර එදිනට
•

කළු පැහැති කලිසමකින්(Track bottom) සහ සුදු පැහැති ටී- ර්ට් එකකින් පැමිසණන්න.

•

කැන්වස් සපත්තු පැළදිය යුතුය.

•

ශාරීරික සයෝගයතා පරික් ණයට ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසු වවදය වාර්ථාවක් රැසගන ආ යුතුය.

•

කළු පෑනක් රැසගන ආ යුතුය.

අයදුම්පත් එවිය යුතු ආකාරය,

වැඩි විස්තර සඳහා

ලියාපදිංචි තැපෑල - අලලවිකරණ හා බඳවාගැනීම් (සාමාන්ය) අිංශය,

කළමණාකරු - අලලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාමාන්ය)

ශ්රී ලිංකා විලේශ ලසේවා නියුක්ති කාර්යාිංශය,

දු.අිංකය- 0112791814

අිංක 234,ලෙන්සිල් ලකොබ්බෑකඩුව මාවත,ලකොස්වත්ත,බත්තරමුල්ල

විද්යුත් තැපෑල - ao2_mkt@slbfe.lk

විද්යුත් තැපෑල -ao2_mkt@slbfe.lk ලහෝ off1 _mkt@slbfe.lk

ලවබ් අෙවිය - www.slbfe.lk

ලහෝ off1_mkt@slbfe.lk

ෆැක්ස් - 011- 2791814

ශ්රී ලිංකා විලේශ ලසේවා නියුක්ති කාර්යාිංශය

