සනොමිසල් ජපානසේ රැකියා අවස්ථා
සාත්තු සසේවිකා (Caregivers)
නිෂ්පාදන අංශය (FRP-Manufacturing)
ඉදිකිරීම් ක්සෂේත්රය (Construction)
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් 2020.02.06 වන දින ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්යාංශ
ශ්රවණාගාරය වවත පහත ලිපිවේඛණ සමඟ පැමිවණන්න.
තවද එම දිනයන්හි ලියාපදිිංචි වන අයඳුම්කරුවන් පමණක් ශාරීරික සයෝගයතා පරික්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලබන
බැවින් 2020.02.06 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.
- බර 40Kg වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
- දෘෂ්ඨි ආබාධ වනොතිබිය යුතුය.(දෘෂ්ඨි අගය 0.7 ට වඩා වැඩි හා ශ්රී ලිංකා දෘෂ්ඨි අගය 6/9 වඩා වැඩි)
02. ඉදිකිරීම් ක්සෂේත්රය - (Framing Construction Work) රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව - 06 ( පිරිමි පෙණි)
03. නිෂ්පාදන අංශය

- FRP (Reinforced Plastic molding) රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව -03(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.
- බර 50Kg වහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
- දෘෂ්ඨි ආබාධ වනොතිබිය යුතුය.(දෘෂ්ඨි අගය 0.7 ට වඩා වැඩි හා ශ්රී ලිංකා දෘෂ්ඨි අගය 6/9 වඩා වැඩි)

2020.02.06 වන දින සප.ව 9.00 ට ලියාපදිංචි කිරීසම් කටයුතු - ශ්රී ලංකා විසේශසසේවා නියුක්ති කාර්යාංශ
ශ්රවණාගාරය,අංක 234,සෙන්සිල් සකොබ්බෑකඩුව ොවත,සකොස්වත්ත ලිපිනසේදී සිදු කරන අතර ලියාපදිංචිසයන් පසු
දැනුවත් කිරීසම් වැෙසටහන පැවැත්සේ.
එදිනට,
 අයඳුම්පත්රය සම්පූර්ණ කර රැසගන ආ යුතුය. (අයඳුම්පත්රය හා බඳවා ගැනීම් පට්පාටිය පිළිබඳ විස්තර www.slbfe.lk
සවබ් අෙවිසේ පල කර ඇත.)
 පාසැල් හැරයාසම් සහතිකය හා එහි පිටපත් 01
 අ.සපො.ස (උ.සපළ) ප්රතිඵල සහතිකය හා එහි පිටපත් 01
 ජාතික හැදුනුම්පත හා එහි පිටපත් 01
 පළපුරුේද සනාථ කළහැකි සහතිකපත් හා එහි පිටපත්

බඳවා ගැනීෙ ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්යාංශසයන් පෙණි.

සභාපති - ශ්රී ලිංකා විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යාිංශය
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APPLICATION FOR TECHNICAL INTERNS – JAPAN
JOB CATERGARY : …………………………………………

Colour Photo
(white background)

3X4 CM

Personal Details

Full Name

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

Name with Initials

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

NIC No

: ………………………………………………………….

Date of Birth

:

Age (To date 06 th January 2020) 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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