සනාමිසල් ජපානසේ රැකියා අවසේථා
සාත්තු සසේවිකා (Caregever)(කාන්තා) -රැකියා අවසේථා 20
ක්ෂණික ආහාර නිෂේපාදනය (Ready-made meal manufacturing work) (පිරිමි) රැකියා අවසේථා 08
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් ජපානයේ ඉහත රැකියා සඳහා යම් සමඟ www.slbfe.lk යෙබ් අඩවියේ
පල කර ඇති අයඳුම්පත්රය සම්ූර්ණ කර පහත සඳහන් සහතිකපත් හා ලිපියේඛණද ඇතුලත්ෙ 2020.02.28 ෙන දින
ශ්රී ලංකා වියේශ යසේො නියුක්තති කාර්යාංශ ශ්රෙණාගාරයට පැමිණ ලියාපදිංචි ෙන්න.
එදින ලියාපදිංචි ෙන අයඳුම්කරුෙන් පමණක්ත ශාරීරික සයෝග්යතා පරික්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලබන බැවින් 2020.02.28 ෙන
දින පැමිණීම අනිොර්ය යේ. (එදින දැනුෙත් කිරීම් කටයුතු සිදු යකයර්)
(සැ.යු.මින් සපර ජපානය සඳහා වීසා අයදුම්කර ප්රතික්සෂේප වී ඇති අයඳුම්කරුවන් සම් සඳහා අයඳුම් කිරීසෙන් වලකින්න)

ඉහත කාන්තා රැකියා සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකම්
- ජපන් භාෂා ප්රවීණතා විභාගයයන් N4 මට්ටම සමත් වීම යහෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකම්.
- ශරීරයේ Tatoo යනාතිබිය යුතුය.
- ෙයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- අ.යපා.ස(උ.යපළ) විභාගය සඳහා යපනී සිටිය යුතුය.
- උස 150cm යහෝ ඊට ෙැඩිවිය යුතුය
- දෘෂේි ආබාධ යනාතිබිය යුතුය.(දෘෂේි අගය 0.7 ට ෙඩා ෙැඩි හා ශ්රී ලංකා දෘෂේි අගය 6/9 ෙඩා ෙැඩි)
- බර 40Kg යහෝ ඊට ෙැඩිවිය යුතුය.

ඉහත පිරිමි රැකියා සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකම්
- ශරීරයේ Tatoo යනාතිබිය යුතුය.
- ෙයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- අ.යපා.ස(උ.යපළ) විභාගය සඳහා යපනී සිටිය යුතුය.
- උස 160cm යහෝ ඊට ෙැඩිවිය යුතුය.
- දෘෂේි ආබාධ යනාතිබිය යුතුය.(දෘෂේි අගය 0.7 ට ෙඩා ෙැඩි හා ශ්රී ලංකා දෘෂේි අගය 6/9 ෙඩා ෙැඩි)
- බර 50Kg යහෝ ඊට ෙැඩිවිය යුතුය.

2020.02.28 වන දින සප.ව 9.00 සිට ප.ව 12.00 දක්වා ලියාපදිිංචි කිරීසම් කටයුු - ශ්රී ලිංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති
කාරයාිංශ ශ්රවණාග්ාරය, අිංක 234,සකාසේවත්තත,බත්තතරමුල්ල ලිපිනසේදී සිදු කරන අතර

එදිනට,
• අයඳුම්පත්රය සම්ූරණ කර රැසග්න ආ යුුය. (අයඳුම්පත්රය හා බඳවා ග්ැනීම් පට්පාටිය පිළිබඳ විසේතර www.slbfe.lk
සවබ් අඩවිසේ පල කර ඇත.)
• පාසැල් හැරයාසම් සහතිකය හා එහි පිටපත්ත 01
• අ.සපා.ස (උ.සපළ) ප්රතිඵල සහතිකය හා එහි පිටපත්ත 01
• ජාතික හැදුනුම්පත හා එහි පිටපත්ත 01

2020.02.16 දින පැවති ජපන් භාෂා ප්රවීණතා විභාග්(NAT –N4) ප්රතිළුල 2020.02.28 දිසනන් පසුව නිකුත්ත වුවසහාත්ත
පෙණක් 2020.03.02 දින සප.ව 7.00ට අිංග්ම්පිටිය ක්රීඩාිංග්ණය සවත වවදය වාරතාවක් සහ සුදු පැහැති ටී-ෂරට්
1කින් සහ කළු පැහැති සබාටම් 1කින් සැරසී පැමිසණන්න.(සාත්තු සසේවිකා අිංශය සඳහා කාන්තාවන්ට පෙණි
බඳවා ග්ැනීෙ ශ්රී ලිංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාරයාිංශසයන් පෙණි.

සභාපති - ශ්රී ලංකා වියේශ යසේො නියුක්තති කාර්යාංශය

Official Use Only
MKT/F/16

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 10 th March 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 - ………………………….

Marketing & Recruitment (General) Division, Sri Lanka Bureau of Foreign Employment – Tel/Fax: 011 2791814, E-mail: mgr_mkt@slbfe.lk
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