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 كورونا فيروس كارثة بسبب العمل إلى االنتقال يستطيعون ال أو وظائفهم يفقدون الذين لألشخاص( شيكاكو زائيريو) اإلقامة حالة حول

كوفيد) الجديد -19) 

 

 الحالية اإلقامة حالة ظل في اليابان في يقيموا أن للعمل اإلقامة حالة يمتلكون الذين أدناه في المكتوبين لألشخاص الممكن من ①

 جديدة وظيفة على الحصول في يرغبون والذين طوعي غير بشكل طردهم تم الذين األشخاص 1

 الوظيفة نفس إلى العودة في ويرغبون بالمنزل بالبقاء الشركة في رئيسه أمرهم الذين األشخاص 2

 الحالي العمل في االستمرار في يرغبون ولكنهم عملهم وقت تقليل منهم يُطلب الذين األشخاص 3

 3 إلى 1 من ذكره سبق ما مع أوضاعهم تتشابه الذين األشخاص 4

 

 العمل أجل من( كاتسودو غائي شيكاكو) سابقًا الممنوحة اإلقامة حالة بموجب به المسموح غير آخر نشاط لمزاولة إذن على للحصول بطلب تتقدم أن الممكن من

 الحالية اإلقامة حالة عن مختلفة أخرى وظيفة في

 حالة بموجب به المسموح غير آخر نشاط لمزاولة إذن في تنخرط أن الممكن من. شركتك ظروف بسبب 4 إلى 1 من المكتوبة المواقف إلثبات مستند تقديم يرجى

 .(حيةالصال انتهاء يوم حتى االستمتاع يمكنك أشهر، 6 من أقل إقامتك مدة انتهاء حالة في. )أشهر 6 غضون في سابقًا الممنوحة اإلقامة

 

 (."كاتسودو توكوتيئي) المعينة األنشطة" بإسم جديدة اإلقامة حالة على الحصول يمكنه أعاله، المذكورة ① بقاء مدة انتهاء عند② 

 .شركتك ظروف بسبب 4 إلى 1 من المكتوبة المواقف إلثبات مستند تقديم يرجى

 .سابقًا الممنوحة اإلقامة حالة بموجب به المسموح غير آخر نشاط لمزاولة إلذن بطلب التقدم يمكنك

 من أقل إقامتك مدة انتهاء حالة في. )أشهر 6 غضون في سابقًا الممنوحة اإلقامة حالة بموجب به المسموح غير آخر نشاط لمزاولة إذن في تنخرط أن الممكن من

 (.الصالحية انتهاء يوم حتى االستمتاع يمكنك أشهر، 6

 (.أشهر 6) اإلقامة مدة تجديد( 19-كوفيد) الجديد كورونا فيروس كارثة بسبب العمل عونيستطي ال الذين لألشخاص الممكن من

 

 (.واحدة سنة) الحالية اإلقامة حالة في تغيير أي دون إقامتهم مدة تجديد أدناه المذكورين لألشخاص يمكن ،(انتباه)

 .إقامتهم فترة انتهاء عند واحد شهر من أقل( المنزل في إقامتهم فترة) المتبقية انتظارهم لفترة األشخاص・

 .المنزل في بالبقاء المطالبة من أطول عملهم لوقت األشخاص・

 

 مالحظات  ③

 أقرب في اإلقامة حالة لتغيير بطلب التقدم عليه يجب أخرى، مرة طبيعي بشكل سيعملون" المعينة األنشطة" كـ اإلقامة حالة أصبح الذين األشخاص أن حالة في 1

 .ممكن وقت

. شركتهم من إذن على الحصول سابقًا الممنوحة اإلقامة حالة بموجب به المسموح غير آخر نشاط لمزاولة إذن بطلب سيتقدمون الذين لألشخاص الضروري نم 2

 .(الطلب تقديم عند شركتهم قبل من إذنهم نقل عليهم يجب. )لشركتهم طلبهم ينقلوا أن يجب

 .أعاله المذكورة اإلجراءات على للحصول بطلب التقدم( سيئي يشوج غينو) الفني المتدرب على المستحيل من 3

 

 .متعددة بلغات اإلقامة إجراءات استشارة يمكنك

 moj.go.jp/info/index.html-http://www.immi اليابان في الهجرة خدمات وكالة موقع

 

 :والمرجع المصدر

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方につ

いて（出入国在留管理庁 2020 年 6 月 1 日）                                                              

http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf 
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