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(شيتسوغيو كيوهو) البطالة إعاناتحول   
 

 .عمل على يحصلوا حتى "البطالة إعانات" على للحصول مؤهلين العاطلون يكون أن الممكن من

 .السابق أجرهم من المائة في 80 و 50 بين قيمتها تتراوح إعانة أموال على الحصول يمكنهم

 

 شروطال ●

 

 اإلجراءات ●

 

 ＞الضرورية السلع＜

 (مسبقًا شركتك في تستقبل أن لك الضروري من) هعلي المؤمن للموظف الخدمات إنهاء خطاب

 ※ (كادو زائيريو) اإلقامة بطاقة

 (اليابانية باللغة" كادو نانبا مائي" باسم المعروفة الفردي الرقم بطاقة، المثال سبيل على) الفردي الرقم من للتحقق الهوية من التحقق وثائق

 الختم
 باسمك اآللي الصراف بطاقة أَو االدخار دفتر

 (عرض سم 2.5 و ارتفاع سم 3) للوجه صورتين

 

 من اطلب فضلك من. الهوية من التحقق وثائق يحمل أن فردي رقم بطاقة لديه وليس اليابانية الجنسية على يحصل الذي للشخص الضروري من ※

 .التوظيف مكتب في الموظفين

 

 المال على للحصول االنتظار فترة ●

 اإلجراءات تنفيذ بعد أيام 7: شركتك من التقاعد إلى اضطرارك حالة في

 (1※) اإلجراءات تنفيذ بعد أشهر 3و أيام 7: إرادتك بمحض العمل اعتزالك حالة في

 .وظيفة وتجد، ممكن وقت أقرب في العمل في ترغب إنك ①

 :شركتك من التقاعد إلى اضطرارك حالة في ②

 .تقاعدك من الماضي العام في أشهر 6 من ألكثر( هوكين كويو) العمل على تأمين على الحصول لك الضروري من

 :إرادتك بمحض العمل اعتزالك حالة في

 .تقاعدك من الماضيين العامين في شهًرا 12 من ألكثر العمل على تأمين على تحصل أن الضروري من

 

 .البطالة إعانات على الحصول المستقلين والموظفين العمل على تأمين على تحصل لم الذين للعمال تمكن ال

 .شركتك في(" هيو ريشوكو هيهوكينشا هوكين كويو) هعلي المؤمن للموظف الخدمات إنهاء خطاب" على حصولك ضرورة

↓ 

 على للحصول بطلب التقدم"و" المتلقي تأهيل قرار" إجراءات إلتباع منطقتك في( واكو هلو) التوظيف مكتب بزيارة تقوم أن الضروري من ثم

 ."وظيفة

 

 .فقط أيام 7 االنتظار 2020 فبراير 25 بعد أدناه مذكور هو كما التالية لألسباب العمل من تقاعدوا الذين األشخاص على يجب: 1※

 (.19-كوفيد) الجديد كورونا بفيروس المصابة األسرة نفس مع يعيش الذي األسرة أفراد أحد رعاية أو التمريض ضرورة بسبب التقاعد ①

 .عمله مكان في الجديد كورونا بفيروس اإلصابة حدوث بسبب الجديد كورونا بفيروس اإلصابة تجنب أجل من التقاعد ②

 أو حامل امرأة أو كامن بمرض المصاب األسرة أفراد أحد مع العيش أو نفسه بسبب الجديد كورونا بفيروس اإلصابة تجنب أجل من التقاعد ③

 .مسن شخص

 .الجديد كورونا فيروس كارثة تأثيره بسبب الطفل تربية ضرورة بسبب التقاعد ④
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 .إستشارته أجل من منطقته في التوظيف مكتب بزيارة قم فضلك من، أيام 7 من أكثر واالنتظار 4 إلى 1 من تصنيفهم تم الذين لألشخاص بالنسبة

 

 

 البطالة إعانات على للحصول فترة ●

 .التقاعد يوم من التالي اليوم بعد( 2※) واحد عام خالل معينة لفترة البطالة إعانات على الحصول الممكن من

 .اليابان في العمل سنوات عدد على بناءً  االستالم أيام تختلف

 

 

 ستفساراتلال ●

 التوظيف مكتب

 

 (2020 مايو من اعتباًرا) للمترجمين ةالمتاح التوظيف مكاتب قائمة

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

  

 التالية للحاالت عام من أكثر الفترة تمديد الممكن من: 2※

 .الجديد كورونا بفيروس اإلصابة لتجنب التوظيف مكتب زيارة عن االمتناع حالة في・

 .الجديد كورونا بفيروس إلصابة مشابهة أعراض وجود حالة في・

 .الجديد كورونا فيروس كارثة تأثيره بسبب الطفل تربية ضرورة حالة في・
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 الوثائق اذجنم ●

 ＞1 عليه المؤمن للموظف الخدمات إنهاء خطاب＜
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 ＞2 عليه المؤمن للموظف الخدمات إنهاء خطاب＜
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التقاعد أسباب  

الشركة إفالس 1  

التقاعد سن 2  

لعملا عقد ءإنتها 3  

الشركة من التوصية 4  

العامل قرار 5  

  سبب أكتب فضلك من(، 5 إلى 1 من عدا ما) آخر 6

(للشركة الكتابة مساحة) محددة أسباب   

(المتقاعد للموظف الكتابة مساحة) محددة أسباب  

؟الشركة بها تميزت التي األسباب في مشكلة هناك هل  

 

 ال・نوم
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 لمالحظةا ●

 

 ."عليه المؤمن للموظف الخدمات إنهاء خطاب" استالم عدم حالة في شركتك في الموظفين أحد أسأل فضلك من

 

 .عليه المؤمن للموظف الخدمات إنهاء خطاب استالم بعد" التقاعد أسباب" خيارات بين من عالمة ضع فضلك من

 

 ."الشخصية الظروف" يعتبر،" العمل من أتقاعد أن أود" قلت حال في

 

 ."الشركة ظروف" يعتبر، شركتك موظف قبل من" العمل من تقاعد" مطالبتك حالة في

 

 .الحقيقة في" الشركة ظروف" من الرغم على" الشخصية الظروف" على الشركات بعض تصر التي الحاالت بعض هناك، ذلك ومع
 

 ". الشركة ظروف اختيار حالة في جديدة وظيفة على العثور لك بالنسبة المستحيل من " بأنه الكذب إلى تميل الشركات بعض أن حذراً  كن فضلك من

 

 .الحقيقة عن بالكتابة الموظفين أحد طلب فضلك من، الجديد كورونا فيروس كارثة تأثيره بسبب التقاعد حالة في ※
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 ＞ (اليابانية باللغةالمرجع والمصدر )＜

 التوظيف مكتب
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 

 

 التوظيف لمكتب المستخدم دليل
http://hellowork.kilo.jp/risyokusyoumeisyo.html 

 

 االجتماعية والرعاية والعمل الصحة وزارة
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 

 

 (PDF) المنقول المستند نسق في اإلنجليزية باللغة متاحة" النازحين العمال لجميع" ※

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000198944.pdf 

 

 (االجتماعية والرعاية والعمل الصحة وزارة) الجديد كورونا فيروس لكارثة التفضيلية التدابير
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000642457.pdf 

 

GOWELL TOWN 

https://gowell-town.com/subsidy/0505-9/ 

 

withnews نيوز! ياهوو (في الموظفين قبل من المكتوبة المقاالت POSSE الربحية غير كالمنظمة) 

https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A 

https://withnews.jp/article/f0200606003qq000000000000000G00111101qq000021162A 

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200413-00173041/ 

 

TOMATES Agent 

https://agent.to-mates.com/ja/column/welfare_in_japan/1995 
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