එන්නත් කිරීගම් කාලසටහන
එන්නත් කරන දිනය

එන්නත් කරන දිනය

（1වෙනි මාත්රාෙ ）

（2වෙනි මාත්රාෙ ）

වෙලාෙ

අදාලතාෙය
【ප්රමුඛතා එන්නත්කරණය 】

ජූලි 15（බ්රහස් ）

අව ෝස්ු 5（බ්රහස් ）

18：00～20：00

ජූලි 16（සිකු）

අව ෝස්ු 6 日（සිකු）

18：00～20：00

ජූලි 17（වසන）

අව ෝස්ු 7 日（වසන）

14：00～20：00

ජූලි 18（ඉරිදා ）

අව ෝස්ු 8（ඉරිදා ）

9：00～12：00、14：00～18：00

ජූලි 19（සඳුදා ）

අව ෝස්ු 9（සඳුදා ）

18：00～20：00

ජූලි 20（අඟ）

අව ෝස්ු 10（අඟ）

18：00～20：00

ජූලි 21 日（水）

අව ෝස්ු 11 日（水）

18：00～20：00

ජූලි 22（බ්රහස් ）

අව ෝස්ු 12 日 බ්රහස් ）

14：00～20：00

ජූලි 27（අඟ）

අව ෝස්ු 17（අඟ）

18：00～20：00

7 ජූලි 28 日（水）

අව ෝස්ු 18 日（水）

18：00～20：00

ජූලි 29（බ්රහස් ）

අව ෝස්ු 19（බ්රහස් ）

14：00～20：00

ජූලි 30 日（සිකු）

අව ෝස්ු 20 日（සිකු）

18：00～20：00

ජූලි 31（වසන）

අව ෝස්ු 21（වසන）

14：00～20：00

අව ෝස්ු 1（ඉරිදා ）

අව ෝස්ු 22（ඉරිදා ）

9：00～12：00、14：00～18：00

අව ෝස්ු 2（සඳුදා ）

අව ෝස්ු 23（සඳුදා ）

18：00～20：00

අව ෝස්ු 3（අඟ）

අව ෝස්ු 24（අඟ）

18：00～20：00

අව ෝස්ු 4（බදාදා ）

අව ෝස්ු 25（බදාදා ）

18：00～20：00

අව ෝස්ු 26 日（බ්රහස් ）

සැප්තැම්ෙර් 16 日（බ්රහසේ ）

14：00～20：00

අව ෝස්ු 27 日（සිකු））

සැප්තැම්ෙර් 17 日（සිකු）

18：00～20：00

අව ෝස්ු 28（වසන）

සැප්තැම්ෙර් 18（ගසන）

14：00～20：00

8 月 29（ඉරිදා ）

සැප්තැම්බර් 19（ඉරිදා ）

9：00～12：00、14：00～18：00

8 月 30（සඳුදා ）

සැප්තැම්බර් 20（සඳුදා ）

18：.00～20：00

8 月 31（අඟ）

සැප්තැම්බර් 21（අඟ）

18：.00～20：00

9月

1（බදාදා ）

9 月 22（බදාදා ）

18：.00～20：00

9月

2（බ්රහස් ）

9 月 23（බ්රහස් ）

14：.00～20：00

・වයස12～18 දක්වා අය
・වයස12～18 දක්වා අයගේ
ගදමාපියන්/භාරකරුවන්
・අකිතකත නගරගේ පාසල්වල ගසේවය
කරන අය
・නිධන්ගත ගරෝග තිගෙන අය
・වයස අවුරුදු 65ට වැඩි අය
※ එදින අනනයතාවය තහවුරු කරන
අවසේථාගේ ඉහත ගකාන්ගේසි සපුරා ගනාමැති
අයට එන්නත් කරණු ගනාලැගේ .

【සාමානය එන්නත්කරණය 】
・වයස අවුරුදු 12ට වැඩි සියළු අය

18:00120：00

18:00120：00
16:00118：00

18:00120：00

18:00120：00
16:00118：00

18:00120：00

සේථානය: අකිතකත නගරවාසීන්ගේ සංසේකෘතික මධයසේථානගේ (ක්රිසේටල් අර්ගජෝ) ගදවන මහග ේ විශාල ශාලාව .
 ප්රමුඛතා ගකාන්ගේසි සපුරා ගනාමැති අයට එන්නත ලො දිය ගනාහැකි ෙැවින් එන්නත් ගවන් කරවා ගැනීගම්දී නිවැරදිව එය කිරීමට වගෙලා
ගන්න.
 අයදුම් කරන අවසේථාගේ දී ප මු හා ගදවන මාත්රා ගදකම ගවන් කර ගැනීමට වග ෙලා ගන්න.
 ඔෙට ගසේවා සේථානගේ දී එන්නත් කරගත හැකි නම්, කරුණාකර හැකි තරම් ගසේවා සේථානගේ දී කරගන්න.

දින ගවන් කරවා ගැනීගම් ක්රමය
ඉන්ටර්ගනට්

ගටලිග ෝන්
අකිතකත නගරගේ එන්නත්
ගවේ අඩවිගයන් ගවන්
කරවා ගැනීමට
ගනට් එගකන් ගවන්කරවා

අකිතකත නගරගේ එන්නත්
ගටලිග ෝන් මධයසේථානගයන්
ගවන් කරවා ගැනීමට

ගැනීම වඩාත් ගහාඳයි !!

ආරම්භය: ජුලි මස 7ගවනිදා（ෙදාදා ）
රාත්රී 09:00ට
URLඑක：https://jump.mrso.jp/342149/
（පැය 24ම）
ගම් QRගකෝඩ් එගකන් ගහෝ නගරගේ
ගවේ ගහෝම් ගප්ජ් එගකන් ප්රගේශ විය
හැකිය.

ඉන්ටර්වනට් එවකන් දින වෙන් කරො ැනීම
ඔබ වෙනුවෙන් අපට ද කර දිය හැකිය !

ආරම්භය: ජුලි මස 8ගවනිදා（බ්රහසේ ）
උගේ 09:00ට
ගටලිග ෝන්: 0826-47-1567
（සතිගේ දවසේ උගේ 09:00～හවස 4:00）
ශ්රවණාොධ ආදිය ඇති ගටලිග ෝන් කිරීමට අපහසු
අය සඳහා ැක්සේ （0826-47-1282）ද භාවිත ක
හැකිය.

දින ගවන් කරවා ගැනීගම්දී අවශය ගතාරතුරු ?
නගරය/ගම දක්වන ගකෝඩ් එක

・සේථානය:ප්රධාන කවුන්ටරය සහ අගනකුත් කවුන්ටර
・දිනය:ජුලි මස 8ගවනිදා（බ්රහසේ ～ජුලි මස 15ගවනිදා
（බ්රහසේ）දක්වා

සතිවේ දිනෙල පමණයි

・ගවලාව: 9:00：～16:00

・රැගගන ආ යුතු ගේවල් : එන්නත් කුපන් පත, සේමාට්

・එන්නත් කූපන් අංකය
（ඉලක්කම් 10යි）
・උපන් දිනය （ක්රි.ව.）

එන්නත් කුපන් අංකය
එන්නත් කුපන් අංකය

ඉන්ගටර්ගනට්

ජංගම දුරකථනය *（*නැතත් ප්රසේනයක් නැත ）

සේිර පදිංචි කාඩ් පගත් ලිපිනය හැර ගවනත් තැනක එන්නත් කිරීම ගැන

ගරෝහල්වල සහ එවැනි ආයතනවල ප්රතිකාර ලෙන සහ
ගන්වාසිකව සිටින අතර එන්නත් කරන අය

අදාල ඒ ඒ ආයතනවලින් උපගේශන ලො ගන්න.

නිධන්ගත ගරෝග සඳහා ප්රතිකාර ලෙන වවදය
ආයතවල දී එන්නත් කරන අය

අදාල ඒ ඒ ආයතනවලින් උපගේශන ලො ගන්න.

වර්තමාන පදිංචිය සහ සේිර ලිපිනය ගවනසේ අය

සේිර පදිංචි සේථානගේ දී ද එන්නත් ලො ගත හැකිය.「පහත
දක්වා ඇති ගකාගරාන එන්නත් ගවේ අඩවිය ෙලන්න 」
වර්තමාන පදිංචි සේථානගේ දී එන්නත් ලොගන්න අය ඒ ඒ
නගර සභා සහ ගම් සභා කාර්යාලවලින් විමසන්න.

ගකාගරාන එන්නත් පිළිෙඳ විමසීම්
URL：https://v-sys.mhlw.go.jp/

