විශ ේෂ නිශේදනය
තානාපති කාර්යාලයේ යකාන්සියුලර් අංශය මැයි මස වන දින 26 ිට
නැවත යසේවා අරඹන බව දන්සවා ිටිමු.
ශේලාවන් ශවන්කරගැනීමකින් ශ ාරව කාර්යාලයට පැමිණ ශ ේවාවන්
ලබාග ශනාහැකි බව කාරුණිව දන්වා සිටිමු .
ඒ අනුව පහත සඳහන්ස විදුත් තැපැල් ලිපිනය ඔසේයසේ යේලාවන්ස යවන්ස
කරගත හැක .
sahabandu@srilanka-botschaft.de
එයලස යේලාවන්ස යවන්සකරවාගැනීයේදී පහත සඳහන්ස යතාරතුරු සැපයීම
අනිවාර්ය බව සලකන්සන.
•
•
•
•

යසේවාලාභියායේ නම:
වියේශ ගමන්ස බලපත්ර අංකය:
ජංගම දුරකථන අංකය:
ඉටුකරගැනීමට අයේක්ෂිත යසේවාව :

උපත් ලියාපදිංචිය, දරුවන්ස සඳහා ගමන්ස බලපත්ර ලබාගැනීම වැනි
යසේවාවන්ස සඳහා අතයවශය අවසේථාවන්සිදී හැර පවුයල් සාමාජිකයින්ස හා
ිතවතුන්ස සමග තානාපති කාර්යාලය යවත පැමිණීමට ඉඩයදනු
යනාලැයේ.
මහජනතාවයේ යසෞඛ්ය හා සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරනු පිණිස
යකාන්සියුලර් අංශය තුලදී සමාජ දුරසේථතාවය (Social distancing) හා
සනීපාරක්ෂෂණ ක්රම (Hygiene methods) අනුගමනය යකයර්. ඒ අනුව
ශකාන්සියුලර් අං ය ශව පැමිශණන සියළු ශදනා මුහුණු ආවරණ
පැළඳීම අ යව ය ශේ.
ශ්රී ලංකා ානාපති කාර්යාලය - බර්ින්, ජර්මනිය
වන දින 25 මැයි 2020

SPECIAL ANNOUNCEMENT
The Embassy of Sri Lanka in Berlin will resume work of the
Consular Section from 26 May 2020 strictly on prior
appointments.
Walk-in applications will not be entertained.
Appointments will be given on a case by case basis and based on
prior appointments obtained from the Mission via following
email:
sahabandu@srilanka-botschaft.de
When obtaining an appointment, you are requested to submit
the following information:
• Name
• Passport No.
• Mobile No.
• Service required
Please note that it is not permitted to accompany the family
members or friends, when visiting the Mission, unless their
presence is compulsorily required in relations to the service
concerned, such as birth registration, obtaining a passport for
the child, etc.
In order to ensure the health and safety of the people, the
Embassy will ensure strict compliance of social distancing and
hygiene measures. It will be mandatory for people visiting the
Consular Section to wear face masks.
Embassy of Sri Lanka - Berlin, Germany
25 May 2020

