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තාක්ෂණික සීමාවාසිකයිනි, ඔබ ඉතා හ ාඳින් ඔබහේ සීමාවාසික පුහුණු කාලය කරගන යනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරන්හනමු. තව
ටික දිනකින් Golden Week නිවාඩු කාලය. හමවර දින 5ක නිවාඩුවක් වූවත්, ඔබහේ අයතනද ඔබට ඒ

ා සම්බන්ධව නිවාඩු

ලබාහදන්හන්නම්, සංචාර සඳ ා පිටත්ීමට සූදානම් සීමාවාසිකයන්ද හබාහ ෝමයක් සිටින බව අප විශ්වාස කරන්හනමු. එබැවින් හමම
දීර්ග නිවාඩුහේදි ප ත සඳ න් කරුනු පිලිබඳවද සැලකිලිමත් වන්න.

1.

හන්වාසිකාගාරහයන් පිටත්ීම ස හවනත් ස්ථානයක රාත්රිය ගත කිරීම සම්බන්ධහයන් වැදගත් කරුණු

(1) ඔබගේ ගේවාසික කාඩ්පත සහ IM Japan හැඳුනුම්පත සෑම විටම ඔබ ළඟ තබාගේන. ඔබ නිවසිේ බැහැරවන විට ගමම කාඩ්පත් ගෙක ඔබ සේතකගේ
සෑම විටම තබාගැනීමට අමතක ගනාකරේන. යම්ිසි අවස්ථාවකදී ගපාලිස් ප්රශ්න ිරීමකට ලක්වුවගහාත් ගමම කාඩ්පත් ඉදිරිපත් කරේන.
①

ගේවාසික කාඩ්පත

ආගමන විගමන පනගත් 23වන වගේිය අනුව ජපානය තුල ජීවත්වන විගේශිකයේ සෑම විටම සිය ගේවාසික කාඩ්පත් ළඟ තබාගැනීමට අවශය ගේ.
ගේවාසික කාඩ්පත ළඟ ඇිවිට ගමේ බලපත්රය ළඟ තබාගැනීගම් අවශයතාවක්ව ගනාමැත.
②

IM Japan හැඳුනුම්පත

ඔබගේ ගමේ බලපත්රය, ගේවාසික කාඩ්පත වැනි ෙෑ අස්ථානගත ුවගහාත් හැි ඉක්වමනිේ ඔබගේ ආයතනයට සහ IM Japan ගවත ඒ බව ෙැනුම්
ගෙේන.

(2) සංචාර සඳ ා බැ ැරවන විට දැනුම් දීහම් අයදුම්පත.
ඔබ සංචාරයක්ව සඳහා ගහෝ ගවනත් අවශයතාවක්ව සඳහා ගේවාසිකාගාරගයේ බැහැරව යන විට ඒ බව ෙැනුම්දීගම් පත්රිකාව මගිේ

ඔබගේ ආයතනය

ෙැනුවත් කල යුතුය. තවෙ නියමිත දිනට ඔබට ආපසු පැමිණීමට ගනාහැි අවස්ථාවකදී ඒ බව හැි ඉක්වමනිේ ඔගේ ආයතනයට ෙැනුම් ගෙේන. ගවනත්
ආයතනයක සීමාවාසිකයේ ගහෝ පරිබාහිර පුේගලගයකුට නවාතැේ සැපයීගම්දීෙ ඔබගේ ආයතනය අොල පත්රිකාව භාරදීම මගිේ ෙැනුවත් කරේන.

(3) මාර්ග අනතුරු වළක්වාගැනීම
ඔබ නිවසිේ බැහැරවන අවස්ථාවලදී ජපානගේ නීතී රීතීේ වලට අවනත වේන. ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමිේ, ගීත වලට සවේ ගෙමිේ ගහෝ කුඩ
භාවිතා කරමිේ පාපැදි භාවිතය තහනම් ක්රියාවි. මත්පැේ භාවිතා ගකාට පාපැදිය පැෙවීමෙ නිතී විගරෝධී ක්රියාවි. එගමේම රාත්රී කාලගේදී පාපැදිගයේ
ගමේ ිරීගම්දී එහි විදුලි ලාම්පු ෙැල්වවීමෙ අනිවාර්ය ගේ.පා පැදි භාවිතගේදී සෑම විටම අොළ නීතී පිළිපැදීමට බැඳීසිටිේන.
එගමේම ඔබට ජපානගේ රියදුරු බලපත්රයක්ව ගනාමැි නිසා ිසිදු ආකාරයක ගමෝටර් රථයක්ව ගහෝ යතුරු පැදියක්ව පැෙවීමට අවසර ගනාමැි බව මතක
තබාගේන.
ටිකට්පතක් හනාමැතිව දුම්රිගේ ගමන් කිරීම නීතිවිහරෝධී ක්රියාවකි. දුම්රිගේ ගමේ ිරීගම්දී අොළ ගාස්තු ගගවා ටිකට්පතක්ව ලබාගේන.

2. නිවාඩු කාලය ගත කිරීම
(1) ගිනි අනතුරු
සෑම විටම නිවසිේ බැහැරවීගම්දී විදුලිය සහ ගෑස් විසේි ිරීමට මතක තබාගේන. ආහාර පිසිමිේ සිටින විටදී එම ස්ථානගයේ නික්වම ගනායේන.
එගමේම දුම් ෙැමීමකදී ඉතාමත් සැලිලිමත් වේන. ගිනි ගැනීමකදී ගිනි නිවීගම් උපකරණයක්ව භාවිතා කරේන. ඔබ පුහුණු මධ්යස්ථානගේදී හැෙෑරූ
ගිේනකදී අනුගමනය කරන පිළිගවත් මතක්ව ගකාට“Kajida!!! Tasukete!!!” ියා හඬනගා පවසේන. අනතුරුව 119ට ඇමතුමක්ව ලබාගෙේන.
සීමාවාසිකගයකු සිතාමතා ගිනි පත්තුිරීමක්ව සිදුකළගහාත් එය අපරාධ්යක්ව ගලස සළකන බැවිේ ඒ පිළිබඳවෙ පරීක්ෂාකාරී වේන.

(2) බැංකු, තැපැල්ව කාර්යාල සහ ATM යේත්ර වල රාජකාරී ගේලාවේ
ගබාගහෝ ATM යේත්ර සහ තැපැල්ව කාර්යාල නිවාඩු කාලය තුල වසනු ලබයි. එබැවිේ ඔබට අවශය මුෙල්ව ඊට ගපර බැංකුවිේ ලබාගේන. එගමේම ATM
යේත්ර සහ තැපැල්ව කාර්යාල නිවාඩු කාලය තුල වසා තබන කාලයෙ පරීක්ෂා කර බලේන.

3. හසෞඛ්ය ස සනීපාරක්ෂාව
ජපානගේ ග්රීශ්ම ඍතුව පැමිගනමිේ පවතී. ගම් කාලය තුලදී ඔබගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පහළ යෑමක්ව සිදුගේ. එබැවිේ ගපෝෂණය වැඩි ආහාර සෑම විටම
ලබාගේන. වර්ෂා කාලය තුලදී ආර්රතාවය වැඩිවන බැවිේ බැක්වීරියා ක්රියාකාරීත්වය වැඩිවී ආහාර විෂවීම් වැඩි වශගයේ ඇිවිය හැක.
≪ආහාර විෂවීම් වළක්වවාගැනීමට පහත පියවර අනුගමනය කරේන. ≫
1.නැුම් ආහාර ( මස්, මාළු වැනි ගේ) මිළදී ගැනීගම්දී කල්ව ඉකුත් වීගම් දිනය පරීක්ෂා කරබලේන. 2.ඉක්වමනිේ ආහාර පිස, පිසූ ආහාර ඉක්වමනිේ භාවිතයට
ගේන. 3.ආහාර පිසීමට ගපර සබේ ගයාො අත් ගහාඳිේ ගසෝෙේන. ආහාර පිසීගමේ අනතුරුව භාජන, පිහි වැනි ෙෑ ඩිටර්ජේට් ගයාො ගහාඳිේ පිරිසිඳු
කරගේන.(උණු වතුර භාවිත විශබීජ නාශකයක්ව ගලස ක්රියාකරනු ලබයි.) 4.මස් සහ මාළු වර්ග භාවිතගේදී ඉතා ගහාඳිේ පිසූ ෙෑ පමණක්ව ආහාරයට ගැනීමට
වගබලා ගේන.
මෑත කාලගයදී ගකාගරෝනා වැනි ගබෝවන ගරෝග විශාල වශගයේ පැිගරමිේ පවතී. ඒ පිළිබඳව නිසි ගතාරතුරු පමණක්ව ලබාගගන නිවැරදි ක්රියාමාර්ග
ගැනීමට සැළිලිමත් වේන.

4. මත්පැන් පානය සම්බන්ධව
වැඩිපුර පානය ගනාිරීමට වගබලාගේන. මත්පැේ විසිේ ඔබට ගබාගහෝමයක්ව ප්රශ්ණ ගගනගේ. ඔබට කවගරකු ගහෝ මත්පැේ පානය ිරිමට බල කරයිනම්
එය ප්රිගක්ෂ්ප ිරීමට නිර්ීත වේන. යම් ිසි ගකගනකු මත් වී සිීනම් ඔහුව තනි ගනාකරේන. යම්ිසි ගැටළුවක්ව පැන නැගුනු විගටක ගිලේ රථයකට
ඇමතුම් කරේන.

5. නීති විහරෝධී අන්දමින් රැකියාවල නිරත ීම. (අමතර රැකියා)
නිවාඩු කාලසීමාව තුලදී ගවනත් ආයතනයක්ව සඳහා ගස්වා සපයා මුෙල්ව ලබාගැනීම තහනම් ගේ. එය නීි විගරෝධී ක්රියාවි. නිවාඩු කාලය තුළදීෙ ඔබ
සීමාවාසිකගයකු යන බව සිහි තබාගගන ඉතා ගහාඳිේ හැසිගරේන.

IM Japan ආයතනය සමඟ සම්බන්ධීම්
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連 絡 先 は英語のページにあります。

ඔබට යම්ිසි හදිසි අවස්ථාවකදී ගහෝ කරෙරයක්ව සිදුවූ ුටදී IM Japan ආයතනයට, අොළ ශඛාවට ගහෝ ඔබගේ නිගයාජිතයාට ඉක්වමනිේ ෙැනුම් ගෙේන.
ඔබ නිවාඩු දිනයක ගහෝ මධ්යම රාත්රීගේදී අමතනු ලැබුවගහාත් එය ස්වයංක්රීයව හදිසි අවස්ථාවකදී සම්බේධ්වන පුේගලයාට සම්බේධ්ගේ. ගපාදු
දුරකථනයිේ ලබාගත හැි ගාස්තු අයගනාවන දුරකථන ඇමතුම් අංකයක්වෙ ගේ

