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1. 11 වන වතාවට පැවැ�ෙවන උතමෙරෝ උ�සවය ��බදව 
 
ඔ�ෙතෝබ� 15 �ට ඔ�ෙතෝබ� 23 ද�වා "උතමෙරෝ උ�සවය" �රාෙනා නගරය 
වටා ඇ� ප්රධාන ��ය ෙ��ද්ර කරග��� පැවැ�ෙ�. 
 
"උතමෙරෝ උ�සවය" ය� ෙතා�� නගරය හා ස�බ�ධ උ�ෙයෝඒ�  
කලාක�ෙව� වන Kitagawa Utamaro හා ස�බ�ධ ���ම�.ෙමම කාලය �ල 
උතමෙරෝ සහ ෙතා�� ස�බ�දව ප්රද�සනය� පැවැ�ෙ�. 
 
ෙමම "උතමෙරෝ උ�සවෙ�" ප්රධාන උ�සවය ඔ�ෙතෝබ� 15 වන �න අලංකාර 
ආචාර��� ෙප� ��න "උතමෙරෝ ෙඩා�" ෙ�. 
 
උතමෙරෝ ��� ��පණය කරන ලද නැවත වා�ෙගෝලය ප්ර���මාණය ��ෙ� 
උ�සාහය� ෙලස, �වෘත බඳවා ගැ�� හරහා ෙතෝරාග� සහභා�ව�න� 
ඔරාය�  ෙලස සැර�, ක�එෙමා�ෙචා(かうえもんちょう）  � මා�ෙගෝපෙ�ශ 
මධ්ය�ථානය ඉ����� �ට�ව,ක�එෙමා�ෙචා ��ය වටා ගම� කර�. 
 
නව ෙකාෙරෝනා ෛවරසය පැ��ම වැළැ��ම සඳහා, කාලය ෙවන� කර උ�සවය 
අ� කාලය� �ල පව�ව� ලැෙ�. 
 
ඔබ උ�සවයට පැ�ෙණ�ෙ� න�, ක�ණාකර ��� ආවරණය� පැළ�මට, 
ඔෙ� දෑ� �ෂ�ජහරණය ��මට සහ හැ�තා� �ශාල ��� ��වන �ථාන 
මගහැර ��ම වැදග� ෙ�. 
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2. ඔබ නව ෙකාෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය � ඇතැ� �ත�ෙ� න�... 
 
ඔබට නව ෙකාෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය �ය හැ� බවට ඇඟෙවන ෙරෝග 
ල�ෂණ ඇ�න�, ක�ණාකර ඔෙ� ප්රෙ�ශෙ� "ප�ෙ� ෛවද්යවරයා", "උණ හා 
බා�ර ෙරෝ� ෙ�වාව ස�ත ෛවද්ය ආයතන", "ප්රා�තය ෙහෝ නගරය ��� 
���වා ඇ� උපෙ�ශන �රකථන මා�ගය" ෙහෝ "සෟඛ්ය මධ්ය�ථානය " අමත�න. 
 
ඔබට COVID-19  ෛවරසය ආසාදනය� ඇ�බව ප්රකාශ කළෙහා�, ඔබ ෙරෝග 
���චය කළ ෛවද්ය ආයතනය ෙහෝ ඔබ ප��ා කළ මහජන ෙසෟඛ්ය 
මධ්ය�ථානය ඔෙ� ෛවද්ය ප්ර�කාර ��බඳ ෙතාර�� සමඟ ඔෙ� ජංගම 
�රකථනයට ෙක� ප��ඩය� (ෙක� ප��ඩය�) ෙහෝ �රකථන ඇම�ම� එව� 
ඇත. . 
 
එ� එ� ��ගලයාෙ� ත�වය අ�ව �වය ලබන �ථානය �රණය ෙ�. ඔබ ෙරෝහ� 
ගත ��ම අව�ය ෙනාෙ� න�, ඔබට නවාතැ� පහ�ක� ෙහෝ �වෙ�� ප්ර�කාර 
කර� ලැෙ�. 
 
ප්ර�කාර කාලය �ළ, අ� සෑම �නකම ඔෙ� ශ�ර උ�ණ�වය සහ ඔ��ජ� 
ම�ටම මැ�ම ම�� ඔෙ� සෟඛ්ය ත�වය ප��ෂා කර� ලැෙ�. ඔබ �වෙ� ��න 
කාලය �ල �ව�� �ටතට ෙනාය�න. 
 
�වය ලැ�ෙ� කාලය අවස� � ප� නැවත ��යාවට ෙහෝ අධ්යාපනයට යාමට 
හැ� අතර එ�ෙනදා ඔබෙ� සාමාන්ය ��තයට �මාව� ෙනාමැත. 
 
ෛවද්ය ප්ර�කාර සහ�කය� අවශ්ය අයට My HER-SYS න� ෙසෟඛ්ය 
කළමනාකරණ ප�ධ�ෙය� ෛවද්ය ප්ර�කාර සහ�කෙ� �ටපත� ලබා ගත 
හැක.නව ෙකාෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය ��බද ෙතාර�� ��කර ඇ� අයට 
පම�. 
 
My HER-SYS බැ�මට ෙහෝ භා�තා ��මට ෙනාහැ� අය සඳහා, මහජන ෙසෟඛ්ය 
මධ්ය�ථානය ෛවද්ය ප්ර�කාර සහ�කය� ��� කර� ඇත. ක�ණාකර 
මහජන ෙසෟඛ්ය මධ්ය�ථානය අමත�න. 
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3. ෙතා�� නගරෙ� ජ්ය�ත්ය�තර සහෙයෝ�තා සංගමය ෙහව� 
( ෙතා�� �� ෙකා�ස� ෙකා�� �ෙයෝක� ) ම�� පව�වන ජප� 
ප��ය ��බදව 
 
ෙතා�� නගරෙ� ජ්ය�ත්ය�තර සහෙයෝ�තා සංගමය ��� ෙසන�රාදා �නවල 
ඕ�රා ප්රජා මධ්ය�ථානෙ� � ජප� භාෂා ප�� සහ  ���� ප්රජා මධ්ය�ථානෙ� 
ඉ�දා ප�� පව�ව� ලැෙ�. අ� ෙනාවැ�බර මස �ට ෙමම පාඨමාලාව ආර�භ 
කර�ෙන�. 
 
නව ජප� භාෂා ප��ය සෑම බදාදා �නකම ෙප.ව. 10:00 �ට 11:30 ද�වා 
�ෙයා�ෙතෝ ෙතා�� �රා ෙනා ම�ග�    ��උක� �� පැවැ�ෙ�. 
ෙම�� ඔබට ජපනය �ල �ව� �ෙ�� සහ වැඩ ��ෙ�� ෙබාෙහෝ �ට භා�තා 
කරන ප්රකාශය� සහ වා�ය ඛ�ඩ ඉෙගන ගත හැ�ය. 
 
එෙ�ම ෙනාවැ�බ� මාසෙ� �ට ජපානයට පැ�න �රගානා ෙහෝ කතකනා 
ෙනාෙ�ෙරන නවක�� සඳහා "�ල �ට සරලව උග�වන ප��ය " ආර�භ 
��මට අ� සැල�� කර ඇත. 
 
පැ��මට කැම� අය ෙතා�� නගරෙ� ජ්ය�ත්ය�තර සහෙයෝ�තා සංගමය 
0282-25-3792 ට �රකථනෙය�  අමත�න. 
 
 


