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1. ෙතා�� බ� කා�යාලය ම�� දැ���ම�  
 
ජපානෙ�, සාමාන්ය ��ය� ෙලස, ඔබ ෙ�වය කරන සමාගම ඔෙ� වැ�ප ෙගවන සෑම 
අව�ථාවකම රඳවා ගැ�ෙ� බ�ද� ෙව� කරන අතර, �ල්ය ව�ෂය අවසානෙ� ඔබට වසර 
අවසාන බ� ගැල�ම� ��කර� ලැෙ�. 
 
යැෙප�න� සඳහා �දහ� ��ම ෙහෝ �ෙ�ශගතව ��න ඥා�� සඳහා අ�සැ�ය� 
සඳහා �දහ� ��ම සඳහා අය�� ��ෙ�� �වන �යද� සහ අධ්යාපන �යද� වැ�� 
ෙගවන සමාගමට ඉ��ප� කළ ��ය.ඔබෙ� ප�ෙ� සාමා�කෙය� ෙවත �ද� 
යව�ෙ�න� ඒ  බව ඔ��ට ද�ව�න. 
ෙකෙ� ෙවත�, ඔෙ� රෙ� යැෙප�න� ��බඳව ෙ�වා ෙයෝජකයාට දැ�� ෙනා�ම වැ� 
ෙ�� �සා  සමාගෙ� වසර අවසාන ගැල�ෙම� බ� ගණනය ��ෙ�� අ� ��� 
අ�තම ���� ෙනාව�ෙ� න�, ඔබට අවස� බ� වා�තාව සක� ��ෙ�� ඒ බව සදහ� 
කල හැක. 
 
2023 සඳහා බ� වා�තා ෙගා� ��ෙ� කාලය 2023 ෙපබරවා� 16 �ට 2023 මා�� 15 ද�වා 
ෙ�. �ථානය ෙතා��  වා�ජ හා ක�මා�ත ම�ඩලෙ� ප්රධාන ශාලාව ෙ� . 
 
 �ෙ��කය� අවස� බ� වා�තාව� ෙගා� කරන �ට, ඔබ ��යාව කරන ආයතනය 
ම�� ලබාෙදන ව�ෂ අවසාන වැ�� වා�තාව , ප�ං� කා�පෙ� �ටපත�, ප�ං�ෙ� 
�ව�පය ��බඳ තහ�� ��ෙ� සහ�කය� , බැං� ෙපාෙ� �ටපත� යනා�ය අවශ්ය 
ෙ�. 
 
ඊට අමතරව, ඔබට �ෙ�ශය�� යැෙපන ඥා�� ��න බව ෙප�වන "ඥා�� ස�බ�ධ 
�ය�ය��" සහ "ෙ�ෂණ ස�බ�ධ �ය�ය��" අවශ්ය ෙ�. ෙමම ෙ�ඛන �ෙ��ය 
භාෂාව�� �යා ඇ�න�, ප�ව�තනය ද ඉ��ප� කළ ��ය. 
 
 බ� ආප� ලබා ෙදන �ථානයට ඇ�� �මට, ඔබට එ�න එම �ථානෙ� � ෙබදා හ�න 
ලද ඇ�ළ� �ෙ� අංක ස�ත �ක� පත� ෙහෝ ජා�ක බ� �ෙයෝ�තායතනෙ� �ල 
��ෙම� ක��යා ලබා ග� ඇ�ළ� ��� අංක ස�ත �ක� පත� අවශ්ය ෙ�. 
එෙ�ම, ඔබ �ථානයට පැ�ෙණන �ට ක�ණාකර ��� ආවරණය� පැළඳ ෙගන ���න. 
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2. �ත කාලය �ල ඇ�වන ආසාදන වැලැ��ෙ� �යවර ස�බ�ධෙය� 
 
ෙමම �ත ඍ�ෙ� � නව ෙකාෙරෝනා ව�රසය සහ ඉ�ෆ්�ෙව�සා වසංගතය සමගා�ව 
ඇ� �වෙහා�, උණ ෙරෝ��ෙ� සහ හ�� ෛවද්ය ප්ර�කාරවල �ඟය� ඇ� ව� ඇතැ� 
අෙ��ෂා ෙකෙ�. 
ඔෙ� ෙසෟඛ්යය සහ ඔබ අවට ��න අයෙ� ෙසෟඛ්යය ආර�ෂා ��ම සඳහා, සාමාන්ය 
කාලය �ල ක��යා �දාන� ව�න. 
 
"පළ�ෙව�ම, ආසාදනයට ල� ෙනා�ම ෙහෝ ආසාදනය ෙනා�ම වඩා� වැදග� ෙ�." 
අ� අය සමඟ ස�බ�ධ �ෙම� සැල��ම� �ම, දෑ� �ෂ�ජහරණය ��ම, කතා කරන 
�ට ��� ආවරණය� පැළ�ම සහ කාමර �ලට අ�� වාතාශ්රය ලබා �ම වැ� ��ක 
ආසාදන පාලන �යාමා�ග නැවත වර� �� ��මට ��ව ඇත . 
 
ඊළඟට, ඔ��ෙරෝ� ව�රසය සහ ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�නතට එෙර�ව එ�න� ��ම 
සලකා බල�. 
 
එෙ�ම ඔබට උණ වැ� ෙරෝග ල�ෂණ ඇ� �ට , ඉතා ඉ�ම��  ෛවද්ය ප��ෂණ 
����මට හැ�යාව ෙනාලැ�මටද ඉඩ ඇත. ඔබට අස�පය� දැෙනන �ට �දාන� �ෙ��, 
ෛවද්ය ආයතන සහ උපෙ�ශන ෙ�වා ලබාගතහැ� �ථාන සමඟ ඇ�ල� �යහැ� 
�ථාන අ�ය ෙසායා බලා තබාගැ�ම ඉතා වැදග� ෙ�. 
ක�� �දාන� කළ �� භා�ඩ අතර උ�ණ�වමානය�, �න 5 �ට 7 ද�වා පව�න 
ආහාර,  උන ෙ�දනා නාශක වැ� ඖෂධ සහ නව ෙකාෙරෝනා ප්ර�ෙ�හජනක ත��ව 
ප��ෂණ ක�ටලය� ඇ�ළ� ෙ�. 
"උණ බා�ර ෙරෝ�� සඳහා උපෙද� ලබා ගත �� �ථානය තහ�� ��ම ද අව�ය ෙ�." 
 
ඔබට උණ වැ� ෙරෝග ල�ෂණ ඇ�න�, ක�ණාකර පැය 24 �රා �යා�මක "උපෙ�ශන 
සහ එ�න� උපෙ�ශන මධ්ය�ථානය" �රකථන අංකය 0570-052-092 අමත�න. 
ඔබට ජප� භාෂාව ෙහා�� ෙනාෙ�ෙර�ෙ� න�, ක�ණාකර 028-678-8282 ට භාෂා 20 
�� දවෙ� පැය 24 �රාම ලබා ගත හැ� "�ෙ��කය� සඳහා ෙතා�� උපෙ�ශන 
උපකාරක මධ්ය�ථානය" අමත�න. 
 
"ක�ණාකර සාමාන්ය කාලවල� �දාන� ව�න." 
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3. ජප� භාෂා ප��ය "උ�මෙ�" ��බදව  
 
ෙතා�� නගරෙ� අ�ත�ජා�ක සහෙයෝ�තා ආයතනය ම��  ජප� භාෂා ප�� 
"Uzuma-re" ප�� �න� ඇත: ඒ ෙතා�� ප්රධාන ප��ය, ඕ�රා ප��ය සහ 
හ��වා�ෙ� ප��ය ෙ�. 
 
ෙතා�� ප්රධාන ප��ය සහ ඕ�රා ප��ය ය� ආ��ක ප��ය� වන අතර එය 
�ෙ��කය� ��� ඔ��ෙ� එ�ෙනදා ��තෙ�� �තර භා�තා කරන වචන සහ වාක්ය 
ඛ�ඩ ඉෙගන ගැ�මට�, ඔ��ෙ� හැ�� සහ ඔ��ට වැ��ර පැව�මට අවශ්ය ෙ� 
ප්රකාශ ��මට� අර�� කර ඇත.  
ෙතා�� ප්රධාන ප��ය මසකට හතර වතාව� බදාදා �නවල ෙප.ව. 10:00 �ට 11:30 ද�වා 
�ෙයෝ�ෙතෝ ෙතා��රා ම�ර��ක� �� පැවැ�ෙ�. 
ඕ�රා නගරෙ� ඕ�රා ප්රජා මධ්ය�ථානෙ�� ඕ�රා ප�� කාමරය 1 වන සහ 3 වන 
ෙසන�රාදා �නවල ෙපරව� 10:00 �ට 11:30 ද�වා පැවැ�ෙ�. 
 
හ��වා�ෙ� ප��ෙ� එ� වාරයකට පාඩ� 12 � ඇ� අතර, ජප� භාෂාව ��ෙ�� 
ෙනාෙ�ෙරන අය සඳහා, �රගනා සහ කතකනා ��මට ඉෙගන ග�නා ආකාරය ෙම�ම 
සරල �බපැ�� ද ඉෙගන ගැ�මට අව�තාව ලැෙ�. 
�නය සහ ෙ�ලාව සෑම අඟහ�වාදා �නකම ෙප.ව. 10:00 �ට දහව� 12:00 ද�වා වන අතර, 
�ථානය �ෙයෝ�ෙතෝ ෙතා��රා ම�ර��ක� ෙ�. 
 
 ඔබ ජප� භාෂා ප��යට සහභා� �මට කැම� න�,ෙතා�� නගරෙ� අ�ත�ජා�ක 
සහෙයෝ�තා ආයතනය ක�ණාකර  �රකථන අංකය 0282-25-3792 අමත�න. එෙ�� 
නැ�න�, ජප� ප��ය පැවැ�ෙවන �නෙ� ඔබට ෙක��ම �ථානයට පැ�ණ ස�බ�ද 
�ය හැක.  
"අ� එකට ජප� ඉෙගන ෙගන �ෙනෝද ෙව�." 
 


