
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඊශ්රායල් රජය යල්ජ ශජරීජකා ාජය යල්ජර යජිකර ය් ගජවිසුම අජරව ඊජඊශ්රායල්කයල්ජ ාශාජ ා ග ජ

ස ේසු ාඊන්ජඉ ාජ ඩිනමින්ජබාඊාජ්ැසන්. 

ඔබජපශ ජම දුම  ම්ජ හි ජරීජකාාක ජ ාන් ාඊක් නම්ජසම්ජ ාශාජරයල්දුම්ජ ළජශැ . 

 සාත්තු සසේවා පාඨමාලාවක් හදාරා NVQ Level III සහෝ ඉන් ඉහළ සුදුසුකම් 

සපුරා තිබීම  

     සහෝ 

පිළිගත්ත ආයතනයක සහඳ සහෝ සාත්තු සසේවා වෘත්තතිසේ මාස 11කට සනාඅඩු 

වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම         ශා 
 ඊයල් ජරවුරුදුජ25-45ජ ගජර යජ ාන් ාඊක්ජවීඅ. 

 ර.සපා. ජ( ා.සපළ)ජසුභා්යල්ජ දශාජසපනීජසිටජකරබීඅ. 

 රඊඅජඋ ජ1.5m ශාජරඊඅජබයජ45kg වීඅ. 

 මීටජසපයජඊශ්රායල්කසසජස ේඊයල්ජ යජසනාකරබීඅ. 

 ඉාග්රීසිජ භා ාජ පාාඅාකාඊක්ජ ශදායාජ කරබීඅ.(රීජ කා ාජ සුස සජ ස ේඊාජ යුක්ක්කරජ  ායල්ංාාසසසජ

භා ාජපුහුණුජපාාඅාකාඊටදජ ම්බන්ධජසුයල්ජශැ ) 

 ඊශ්රායල්කයල්ටජ රැකයල්ාඊක්ජ  ාශාජ පිට ගවීඅටජ ස ය යල්ජ රැකයල්ාජ යුසයල්ිත  ජ තයල් නජ සඊ ජ

රයල්ඳුම්ප ගජසශිජ්අන්ජබකපත්රජකබාජී ජසනාකරබීඅ. 

 ඉ රුම් රුඊන්සේජ  ේඊාමිපුරු යල්න්/සදඅව්පපියල්න්ජ සශිජ දරුඊන්ජ දැනටජ ඊශ්රායල්කසසජ

රැකයල්ාඊ ජයුය ඊජසශිජපදාචිඊජසනාසිටීඅ. 

 ස ිදනාජඊලින්ජස ායජපිරිසිදුජසපාලි ේජඊාර්ංාජකරබීඅ. 

 සාරීරි ජශාජඅානසි ඊජයුසයිගීජසුයල්ජක් ජර යජක් යල්ජසයි්යල්,ස ා්අාකයල්,ස්ාසනිරියල්ාඊ,ජ

HIV ඒඩ් ේජයල්නජසයි්ජි ළුජ(නමු ගජසම්ඊාටජපඅණක්ජසීඅාජසනාවූ)ජයුදන්් ජසයි්ජඊලින්ජ

කාන්තා ඔබට ඊශ්රාය ර රායසේ ැකියයා අවසේ ා 

ඊශ්රායලසේ ඉහළ වැටුප් සමඟ නිවාස පාදක 

සාත්තු සසේවා ැකියයා සදහා බඳවාගැනීම. 

(අවම වැටුප රු.575,000/- /NIS 5300 

 



සනාසපසකනජසකාකුජබයක්ජඉසිලීසම්ජශැකයල්ාඊජිකරජඊශ්රායල්කසසී ජරසීරුජරන්දසම්ජ ා ග ජ

  ග ායජකරීසම්ජශැකයල්ාඊජකරබියල්ජක් යල්.ජ  

පශ ජ  ාශන්ජ රීජ කා ාජ සුස සජ ස ේඊාජ යුක්ක්කරජ  ායල්ංාාසසසජ සා ාජ  ායල්ංාක ටජ පැමිණජ

ඔබසේජජීඊද ග ජරයල්දුම්ප ගජශාජජරදාළජ ශකර ජභායදයල්ජශැ . 

 

රනුයාධපුයයල් 0252237995 ්ා රක 0912235828 අ ්අ 0342247188 

බදු රක 0553053760 යල්ාපනයල් 0212220682 පන්යුපිටියල් 0112846904 
අඩ කපුඊ 0652228770 අශනුඊය 0812068101 සපාසළාන්නරුඊ 0272227499 

ශකාඊ  0322224056 කුරුණෑ්ක 0372223661ජ ය ගනපුය 0452223077 

දඹු රක 0662284074 කුරුණෑ්ක 0372232640  ා් රක 0472240667 

ත්රිකුණාඅකයල් 0262242107 ඊව්පයුයල්ාඊ 0242225909 රම්පාය 0632222188 

 ඉදරිප ගජ ඊනජ ම දුම  ම්ක ගජ රයල්දුම් රුඊන්ජ ඊශ්රායල් රජ බකධාරින්ජ සුසින්ජ සිදුජ  යනුජ කබනජ

සකා රැයිජක්රඅයල් ටජරනුඊජරැකයල්ාජ ාශාජස ියාජ්නුජකැසේ.ජ 

 

ඉංග්රිසි භ ෂා ා පුණුව ව අවය කාන්තාවන් සහ සාත්තු සසේවිකා 

සහෝ සහඳ ක්ස ේත්රසේ සුදුසුකම් සනාමැති කාන්තාවන්  

පුණුව ව සඳහා විසේතර ලබා ගැනීමට 0112789257 අමතන්න. 

බඳවාගැනීම ශ්රී ලංකා විසද් සසේවා නික්ක්ති කායංාංසයන් පම.. 
 

 
 

 

 

 

  

 භාපකරජ-ජරීජකා ාජසුස සජස ේඊාජයුක්ක්කරජ ායල්ංාාසයල් 


