《 විනේශිකයන් සඳහො 》
දුරකථනයක් නනොමැතිව ඔබට දුරකථනනයන් කතො කළ හැකිය.
ඔබට ගැටලු නහෝ කරදර ඇත්නම් කරුණොකර අපව අමතන්න.
①

ප ොදු දුරකථනය ප ොයන්න。
ප ොදු දුරකථන ප ොප ෝ විට
සු ග ඩො, උද්යොන
්ථොන වල පිහිටො ඇත。

ඔබට

දුම්රිය

https://publictelephone.ntt-east.co.jp/ptd/map/

දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න.
２．කරුණොකර පයන් 10 ප ෝ පයන් 100 ද්මන්න.

කියවීමට

නහෝ

පරිගණකනේ

පරිවර්තන නයදුම භොවිතො කරන්න.

NTTනැනගනහිර ජපොනය

０１２０

１．කරුණොකර ග්රො කයො ගන්න.

භොෂොව

නනොහැකි නම් කරුණොකර ඔනේ
ටැේ ටනේ

අන්තර්ජොල දුරකථන වල ප ොදු දුරකථන වල පිහිටීමද් ඔ ට ප ොයො ගත ැක

②

ජපන්

මඟ ආරම්රභ වන දුරකථන පනොමිපේ.

දුරකථනය වි න්ි කර මුද්ේ ආ සු පද්න්න.

３．කරුණොකර දුරකථන අංකය ඔ න්න

ඔ ට දුරකථනපයන් පනොමිපේ කතො කළ ැකි තැන්

නව වර්ගපේ පකොපරෝනො වවර ් ආ ොද්නය පිළි ඳ උ පේශනය

නව පකොපරෝනො වවර ් ඇමතුම්ර මධ්ය ථ
් ොනය

0120-565653
ඉංග්රීසි භොෂොව, චීන භොෂොව ,
නකොරියොනු, පෘතුගීසි
ස්පො , තොයි , වියට්නොම් යනභොෂොවන්

නසෞඛ්ය හො සුභසොධන අමොතයොංශය
නිර්මොණය කනළ්: මහජන අවශයතො පදනම

රැකියොව

ජීවිතය පිළි ඳ උ පේශනය නව වර්ගපේ පකොපරෝනො වවර ් ආශ්රිතව

ＦＲＥＳＣපනොමිපේ

උ කොරක පම්ර ය

0120-76-2029
පහසු ජපන්, ඉංග්රීසි , චීන නකොරියොනු , ස්පො ，
පෘතුගීසි වියට්නොම , නන්පොල් , තොයි，
ඉන්දුනීසියොනු , ටැගන ොග් බුරුම ,
නකමර්, නමොංනගෝලියොනු ，ප්රංශ， සිංහළ ，
උරුදු ，නබංගො යන භොෂො

විනේශික පදංචි ආධොරක මධයස්ථොනය FRESC

නටොචිගි ප්රොන්තය ජොතයන්තර හුවමොරු සංගමය TIA(2021/9/1 වන විට)

රැකියොව

ජීවිතය පිළි ඳ උ පේශනය

මව් භොෂො උ පේශනය
0120-250-168(වියට්නොම් භොෂොව)
0120-250-169(චීන භොෂොව)
0120-250-192(ඉන්දුනීසියොනු භොෂොව)
0120-250-197(ටැගන ොග් භොෂොව)
0120-250-147(ඉංග්රීසි භොෂොව)
0120-250-198(තොයි භොෂොව)
0120-250-366(කොම්නබෝජ භොෂොව)
0120-250-302(බුරුම භොෂොව)

විනේශික නිපුණතො පුහුණු යොන්රණය OTIT

වැඩ කරන පව්ලොවන්

වැටුප් පිළි ඳ උ පේශනය

කම්රකරු පකොන්පේසි උ පේශනය
"ක්ෂණික ඇමතුම්ර"

0120-811-610(ජපන් භොෂොව)
0120-531-401(ඉංග්රීසි භොෂොව)
0120-531-402(චීන භොෂොව)
0120-531-403(පෘතුගීසි)
0120-531-404(ස්පො භොෂොව)
0120-531-405(ටැගන ොග් භොෂොව)
0120-531-406(වියට්නොම් භොෂොව )
0120-531-407(බුරුම භොෂොව)
0120-531-408(නන්පොල් භොෂොව )
0120-613-801(නකොරියොනු භොෂොව)
0120-613-802(තොයි භොෂොව)
0120-613-803(ඉන්දුනීසියොනු භොෂොව)
0120-613-804(නකමර් භොෂොව)
0120-613-805(නමොංනගෝලියොනු භොෂොව)

ජීවන， රැකියො, DV（ වුේ ප්රශ්න） වැනි විවිධ් පේ පිළි ඳ
උ පේශනය.

ක්ෂණික දුරකථන අංකය

0120-279-338
ඉංග්රීසි , පෘතුගීසි , ස්පො ，ටැගන ොග්, තොයි, චීන ,
දකුණු නකොරියොව / නකොරියොනු， ඉන්දුනීසියොනු ,
වියට්නොම් ，නන්පොල් යන භොෂො

නසෞඛ්ය, කම්කරු හො සුභසොධන අමොතයොංශය

《 දිසි දුරකථනඅංක》
ප ොලිසිය

110
ගිලන් රථය

119
සමොජ ඇතුළත් කිරීනම් ආධොරක මධයස්ථොනය
※භොෂොව අනුව සතිනේ උපනේශන දනය සහ නේ ොව නවනස් වන අවස්ථො
තිබිය හැක.එම නිසො කරුණොකර නවේ අඩවිනයන් නහෝ දුරකථනනයන්
පරීක්ෂො කරන්න.
නිර්මොණය කනළ්: මහජන අවශයතො පදනම

නටොචිගි ප්රොන්තය

ජොතයන්තර හුවමොරු සංගමය TIA(2021/9/1 වන විට)

ගිනි නිවිපම්ර ඒකකය

119
★ දිසි ඇමතුමකදී , මුද්ේ ද්මන්න

අවශයතොවයක් නැත.

