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 الحاصلين على االفراجأو  ،التطعيم لحاالت اإلقامة القصيرة

 

التطعيم . فراج المؤقتاال تصريح، أو لمن قدموا للحصول على فراجالحاصلين على االإمكانية التطعيم ضد فيروس كورنا لحاملين اإلقامة القصيرة، أو 

 .مجانا  

 

 على استمارة التطعيم. ولحصيجب ال -١

 .يمكنك الحصول على استمارة التطعيم من مجلس المدينة المحلي التابع لعنوان إقامتك

 

، أو لمن )تانكي تايذي( "الحاملين لإلقامة القصيرة"، أو )كوويوو("الرسميةاإلقامة "، أو )غايكوو(أشهر وأقل( من اإلقامة "الدبلوماسية" ٣الحاملين إلقامة )

 (.أشهر أو أكثر ٣لم يتمكنوا من العودة لبالدهم بسبب جائحة فيروس كورنا ومضى على إقامتهم في اليابان )

 

 سوف يُرسل مكتب هجرة اليابان االستمارة التي أدناه.

 

ما يلي والذهاب إلى مكتب مجلس المدينة.الرجاء حمل   

االستمارة البريدية  -١  

.)مثل جواز السفر وما إلى ذلك(بطاقة الهوية  -٢  
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، الرجاء إحضار ما يلي معك.االستمارة البريديةإذا لم يكن لديك   

ما يثبت محل إقامتك من دفع )فواتير كهرباء، ماء، غاز وما إلى ذلك(. -١  

الرجاء حمل بطاقة الهوية )مثل جواز السفر وما إلى ذلك(.  -٢  

 

 .الحاصلين على االفراج 

 الرجاء حمل ما يلي والذهاب إلى مكتب مجلس المدينة.

االفراج من مكتب الهجرة، أو إخطار عن بطاقة تصريح االفراج المؤقت  -١

من أحد فروع مكتب الهجرة.المؤقت   

الرجاء حمل بطاقة الهوية )مثل جواز السفر وما إلى ذلك(.  -٢  

 

 لمن قدموا للحصول على تصريح االفراج المؤقت

 الرجاء حمل ما يلي والذهاب إلى مكتب مجلس المدينة.

ما يثبت محل إقامتك من دفع )فواتير كهرباء، ماء، غاز وما إلى ذلك(. -١   

السفر وما إلى ذلك(.الرجاء حمل بطاقة الهوية )مثل جواز  -٢  

 

، لذلك إلى أخريختلف حق الحصول على استمارة التطعيم من مجلس مدينة 

 يرجى السؤال في المكتب الحكومي المسؤول لمعرفة التفاصيل.

 مع مكتب(، يجب التواصل ٢،١إن لم تتوافر المستندات التي أعاله )

 المسؤول.المحلي  كتباالستشارات أو الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ميعاد التطعيمحجز  -٢

 .الحجز عن طريق موقع الحجز أو مركز االتصاالت

 .طريقة الحجز وما يخص الحجز مسجل في الموقع اإللكتروني أدناه

https://tcc117.jp/facil/covid-ml-

info/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b9%d9%8a%d9%85-

%d8%b6%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19/ 

 

 .من التفاصيل يرجى التواصل مع المكتب المحلي لمزيد

 

 .مكتب استشارات التطعيم ضد فيروس كورنا -٣

 :من لديه مشاكل في الحصول على التطعيم

. )CINGA   )برعاية مركز االستشارات األجنبية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد 

 ٠٣٦٢٦١٦٣٥٦ت/  

ا ١٠ من الجمعة - مواعيد العمل )اإلثنين  مساء ( ٤ حتى صباح 

 )الرسمية والعطالت واألحد السبت أيام مغلق(

 من فضلك أخبرنا إذا كنت ترغب في التحدث بلغة أخرى. .، ولغات أُخرىمبسطةمتاح لغة يابانية 

 

 المواقع اإللكترونية:

/https://www.cinga.or.jp/2108 

 )ةفيتنامياللغة النجليزي / اللغة اإل/  ةيابانياللغة ال(

/https://www.cinga.or.jp/2167 

 )باللغة اليابانية فقط ؛قائمة بمكاتب االستشارات المحلية(

仮放免許可書 

 （تصريح االفراج المؤقت）
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https://www.cinga.or.jp/2108/
https://www.cinga.or.jp/2167/
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 الجمعيات الدولية في محل إقامتك.

 الرجاء البحث في المواقع اإللكتروني أدناه.

 http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html :اللغة اليابانية

 centers.html-http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation :اللغة اإلنجليزية

 

 مكتب الهجرة()األجانب مكتب المساعدة لدعم 

٠١٢٠٧٦٢٠٢٩ 

ا ٩ من الجمعة - مواعيد العمل )اإلثنين  مساء ( ٥ حتى صباح 

 )الرسمية والعطالت واألحد السبت أيام مغلق(

 اللغة/  التايالندية اللغة/  اإلسبانية اللغة/  البرتغالية اللغة/  الكورية اللغة)المبسطة / التقليدية( / الصينية  اللغة/  اإلنجليزية اللغة/  مبسطةاليابانية ال اللغة

/  السنهالية اللغة/  الفرنسية اللغة/  المنغولية اللغة/  البورمية اللغة/  اإلندونيسية اللغة/  النيبالية اللغة(/ )الكمبودية الخميرية اللغة / الفلبينية اللغة/  الفيتنامية

 .البنغالية اللغة  / األردية اللغة

 ، وبعد ذلك يمكن االستعانة بأحد مترجمين اللغات التي أعاله. مبسطةفي البداية سوف يكون التحدث باللغة اليابانية ال

 

 للحجز:

 الرجاء التواصل مع مكتب حي إقامتك. 

 

 

والمرجع المصدر  

「FRESC多言語ワクチン接種サポート」（出入国在留管理庁） 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html 

 

出入国在留管理庁から送るはがき 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001357058.pdf 

 

「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する新型コロナウイル

ス感染症に係る予防接種について」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf 

 

「【特別転載】新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の外国人に対する取り扱いについて」（特定非

営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク） 

https://migrants.jp/news/blog/20210803.html 

 

「CINGA主催 外国人新型コロナワクチン相談センター」（CINGA） 

https://www.cinga.or.jp/2108/ 

 

「ワクチンをうけたい あなたのまちの外国人相談」（CINGA） 

https://www.cinga.or.jp/2167/ 
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