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ကာလတ ိုဗီဇာနငှ ့် ဖမ ်းဆ်ီးထ န ်းသ မ ်းမှုမ ှယာယီကင ်းလွတ ခွင ့်ပ ြုချက  (ခါလီဟ ို်းမဲန ်း) ပဖင ့်နနထ ိုင သူမျာ်း ကာကွယ နဆ်းထ ို်းပခင ်း 

 

ကာလတ ိုဗီဇာနဲ ့် နနထ ိုင သ၊ူ ဖမ ်းဆ်ီးထ န ်းသ မ ်းမှုမှ ယာယကီင ်းလတွ ခွင ့်ပ ြုချက  (ခါလဟီ ို်းမဲန ်း) ရထာ်းသ၊ူ ဖမ ်းဆ်ီးထ န ်းသ မ ်းမှုမှ ယာယကီင ်းလတွ ခွင ့်ပ ြုချက  (ခါလဟီ ို်းမဲန ်း) 

နလ ာက ထာ်းဆပဲဖစ သနူတလွည ်း က ိုရ ိုနာဗ ိုင ်းရ  စ ကာကွယ နဆ်းထ ို်းပခင ်းက ို ခံယနူ ိုင  ါတယ ။  

နဆ်းထ ို်းပခင ်းမှာ အခမဲ့်ပဖစ  ါတယ ။ 

 

1. ကာကွယ နဆ်းထ ို်းရန 「ဆက ရှုကနဲ  (က ွူန ကနဲ )」(နဆ်းထ ို်းရန လက မှတ  (ကူ ွန စာရွက )) က ို ရယ ူါ။ 

နနထ ိုင ရာ မမ ြုြို့ ရွာအို  ချြု  နရ်းရံို ်းနဲ ့် နဆ်ွးနန်ွးတ ိုင  င မ ီ်း ကာကွယ နဆ်းထ ို်းရန လက မှတ က ို ရယ ူါ။ 

・၃လမနကျာ တဲ့် နနထ ိုင ခွင ့်ဗီဇာ (ဇ ိုင ်းလျ ်းရှ ခါ ့်ကို) ရထာ်းသမူျာ်း၊ “သတံမန  (ဂ ိုင ်းက ို်း)” ၊ “အစ ို်းရတာဝန  (က ို်းနယာ)” နဲ ့် “ကာလတ ိုနနထ ိုင ခွင ့် (တန ်းကတီ ိုင ်းဇ ိုင ်း)” 

ဗီဇာအမျ ြု်းအစာ်း ရထာ်းသမူျာ်း 

(က ိုရ ိုနာဗ ိုင ်းရ  စ န ကာင ့် မ ခင န ိုင ငသံ ို ့် မပ န န ိုင ဘ ဲ၃လနကျာ  ဂျ န တငွ  ရှ နန ါက) 

 

လူဝင မှုကက်ီး က  နရ်းနငှ ့် နနထ ိုင ခွင ့်နရ်းရာ စီမံခန ့်ခဲွနရ်းနအဂျင စီဆကီနန နအာက  ါ   ို ့်စကတ  နရာက လာ ါမယ ။  

https://tcc117.jp/facil/
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①   ို ့်စကတ  

② ကာယကံရငှ ပဖစ န ကာင ်း အတည ပ ြုန ိုင တဲ့် စာရွက စာတမ ်း (န ိုင ငကံူ်းလက မှတ စသည မျာ်း) က ိုယနူဆာင မ ီ်း မမ ြုြို့ ရွာအို  ချြု  နရ်းအဖဲွြို့က ို သာွ်း ါ။ 

 

  ို ့်စကတ မရှ တဲ့်အခါ နအာက  ါစာရွက စာတမ ်းနတကွ ို ယနူဆာင သာွ်း ါ။ 

① နနထ ိုင ရာအနနအထာ်းက ို သ န ိုင တဲ့်စာရွက စာတမ ်း (အမျာ်းပ ည သဆူ ိုင ရာ ဝန နဆာင မှု (နရဖ ို်း၊လ   စစ ဖ ို်း) န ်းနဆာင ထာ်းသည ့် ပဖတ   ိုင ်းစသည မျာ်း) 

②  ကာယကံရငှ ပဖစ န ကာင ်း အတည ပ ြုန ိုင တဲ့် စာရွက စာတမ ်း (န ိုင ငကံူ်းလက မှတ စသည မျာ်း) 

 

・ဖမ ်းဆ်ီးထ န ်းသ မ ်းမှုမှ ယာယကီင ်းလတွ ခွင ့်ပ ြုချက  (ခါလဟီ ို်းမဲန ်း) ရထာ်းသ ူ

① ယာယကီင ်းလတွ ခွင ့်ပ ြုချက ၊ သ ို ့်မဟိုတ  နေသနတရ လူဝင မှုကကီ်း က  နရ်းဌာနမှ 

ယာယကီင ်းလတွ ခွင ့်ပ ြုချက ဆ ိုင ရာ အသ န ်းစာ 

② ကာယကံရငှ ပဖစ န ကာင ်း အတည ပ ြုန ိုင တဲ့် စာရွက စာတမ ်း 

(န ိုင ငကံူ်းလက မှတ စသည မျာ်း) က ို ယနူဆာင မ ီ်း အို  ချြု  နရ်းဌာနက ို သာွ်း ါ။ 

 

・ဖမ ်းဆ်ီးထ န ်းသ မ ်းမှုမှ ယာယကီင ်းလတွ ခွင ့်ပ ြုချက  (ခါလဟီ ို်းမဲန ်း) နလ ာက ထာ်းဆ ဲ

ပဖစ သ ူ

① နနထ ိုင ရာအနနအထာ်းက ို သ န ိုင တဲ့်စာရွက စာတမ ်း (အမျာ်းပ ည သဆူ ိုင ရာ 

ဝန နဆာင မှု (နရဖ ို်း၊လ   စစ ဖ ို်း) န ်းနဆာင ထာ်းသည ့် ပဖတ   ိုင ်းစသည မျာ်း) 

② ကာယကံရငှ ပဖစ န ကာင ်း အတည ပ ြုန ိုင တဲ့် စာရွက စာတမ ်း 

(န ိုင ငကံူ်းလက မှတ စသည မျာ်း) က ို ယနူဆာင မ ီ်း အို  ချြု  နရ်းဌာနက ို သာွ်း ါ။ 

 

※ကာကွယ နဆ်းထ ို်းရန  လက မှတ က ို ရယဖူ ို ့် လ ိုအ  တဲ့်အရာနတဟွာ 

နေသနတရအို  ချြု  နရ်းအဖဲွြို့အလ ိုက မတူ ါဘ်ူး။ အနသ်းစ တ က ို အို  ချြု  နရ်းရံို ်းမှာ 

နမ်းပမန ်း ါ။ 

※အထက က ①နဲ ့် ②နတွ မရန ိုင တဲ့်အခါမှာလည ်း အရင ဆံို်း 

တ ိုင  င နဆ်ွးနန်ွးနရ်းနကာင တာ ေါမှမဟိုတ  အို  ချြု  နရ်းရံို ်းမှာ တ ိုင  င နဆ်ွးနန်ွး ါ။ 

 

２．ကာကွယ နဆ်းထ ို်းရန  ကက ြုတင စာရင ်းန ်း ါ 

ကာကွယ နဆ်းထ ို်းဖ ို ့် ကက ြုတင စာရင ်းန ်းတဲ့် အင တာနက စာမျက နာှ ေါမှမဟိုတ  တယ လီဖိုန ်းစင တာနတွမှာ ကက ြုတင စာရင ်းန ်း ါ။  

ကက ြုတင စာရင ်းန ်းနည ်းစတာနတကွ ို နအာက  ါ အင တာနက စာမျက နာှမှာ နဖာ ပ ထာ်း ါတယ ။ 

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

info/my/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ac%

e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%b

a%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80/ 

 

အနသ်းစ တ အချက အလက နတကွ ို အို  ချြု  နရ်းရံို ်းမှာ နမ်းပမန ်းစံိုစမ ်း ါ။ 

 

３．ကာကွယ နဆ်းထ ို်းပခင ်းနငှ ့် တ သက နသာ တ ိုင  င နဆ်ွးနန်ွးနရ်း နကာင တာမျာ်း 

ကာကွယ နဆ်းထ ို်းရန အတွက   ကံြုနတွြို့နနရနသာ အခက အခဲနငှ ့်  တ သက ၍ - 

・န ိုင ငပံခာ်းသာ်းမျာ်း က ိုရ ိုနာဗ ိုင ်းရ  စ ကာကွယ နဆ်းဆ ိုင ရာ တ ိုင  င နဆ်ွးနန်ွးနရ်းစင တာ (CINGAမှ စီမံလို  နဆာင မှု)  

03-6261-6356 

တနလလာမှ နသာ ကာနန ့်အထ    10:00-16:00   

仮放免許可書 

(ဖမ ်းဆ်ီးထ န ်းသ မ ်းမှုမှ ယာယကီင ်းလတွ ခွင ့်ပ ြုချက  

စာရွက  (ခါလဟီ ို်းမဲန ်းကနယာကနရှာ)) 

https://tcc117.jp/facil/
https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/my/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80/
https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/my/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80/
https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/my/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80/
https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/my/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80/
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(စနန၊ တနဂလနန၊ွ အမျာ်းပ ည သအူာ်းလ  ရက မျာ်းတွင    တ  ါသည ) 

※ဝန နဆာင မှုန ်းတဲ့် ဘာသာစကာ်းက လွယ ကူနသာ ဂျ န ဘာသာစကာ်းပဖစ န မဲ့် တပခာ်းဘာသာစကာ်းနတွနဲ ့် ဝန နဆာင မှုက ိုလည ်း ဆက သယွ န ်း ါတယ ။ 

လမ ်းညွှန  အင တာနက  စာမျက နာှမျာ်း  - 

https://www.cinga.or.jp/2108/ (ဂျ န ၊ အဂလလ   ၊ ဗီယက နမ  ဘာသာစကာ်းမျာ်း)  

https://www.cinga.or.jp/2167/ (ဂျ န ဘာသာပဖင ့်သာ/ နေသနတရ တ ိုင  င နဆ်ွးနန်ွးနရ်းနကာင တာ စာရင ်းက ို နဖာ ပ ထာ်းသည )  

 

・နနထ ိုင ရာ နေသ၏ န ိုင ငတံကာ ကူ်းလူ်းဆက ဆနံရ်းအသင ်းစသည မျာ်း 

နအာက  ါ အင တာနက  စာမျက နာှကနန ရှာနဖွန ိုင  ါတယ ။ 

ဂျ န ဘာသာစကာ်း  - http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html 

အဂလလ   ဘာသာစကာ်း  - http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html 

 

・FRESC ကူညနီရ်းနကာင တာ (လူဝင မှုကကီ်း က  နရ်းနငှ ့် နနထ ိုင ခွင ့်နရ်းရာနအဂျင စီ) 

0120-76-2029 

တနလလာမှ နသာ ကာနန ့်အထ    9:00-17:00   

(စနန၊ တနဂလနန၊ွ အမျာ်းပ ည သအူာ်းလ  ရက မျာ်းတွင    တ  ါသည ) 

 

ဝန နဆာင မှုန ်းသည ့် ဘာသာစကာ်းမျာ်း  - 

လွယ ကူနသာဂျ န စကာ်း၊ အဂလလ   ၊ တရိုတ  (အလွယ စာလံို်း/ ရ ို ်းရာစာလံို်း) ၊ က ိုရီ်းယာ်း၊ စ  န ၊ န ေါ်တူဂီ၊ ဗီယက နမ ၊ နနီ ါ၊ ထ ိုင ်း၊ အင ေ ိုန်ီးရှာ်း၊ တာဂါနလာ့်ဂ ၊ ပမန မာ၊  

ခမာ၊ မွန ဂ ို၊ ပ င သစ ၊ ဆင ဟာရာ၊ အရူေ၊ူ ဘဂလ ါလီ  

※အစ  ိုင ်းမှာ လွယ ကတူဲ့် ဂျ န ဘာသာစကာ်းနဲ ့် နပ ာမ ီ်း အေဲနီနာက  စကာ်းပ န  ါဝင လာမ ီ်း အထက  ါ ဘာသာစကာ်းနတွနဲ ့် တ ိုင  င နဆ်ွးနန်ွးန ိုင  ါတယ ။ 

 

ကက ြုတင စာရင ်းန ်းမှုနဲ ့်  တ သက မ ီ်း  -  

နနထ ိုင တဲ့် မမ ြုြို့ ရွာ အို  ချြု  နရ်းရံို ်းမှာ တ ိုင  င နဆ်ွးနန်ွး ါ။ 

 

မီှပငမ ်း က ို်းကာ်း  

「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/ 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.cinga.or.jp/2108/
https://www.cinga.or.jp/2167/
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001357058.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf
https://migrants.jp/news/blog/20210803.html
https://www.cinga.or.jp/2108/
https://www.cinga.or.jp/2167/

