
مركز دعم المقيمين األجانب

اليابانيةالهجرة إدارة وكالة 

ب عليه يرجى لطفا التأكد من فتح الظرف الذي تم استالمه من بلدية مكان إقامتك والذي مكتو①

.والتأكد من األوراق في داخله" )ワクチンلقاح(“أو /و” )19コロナ-كوفيد(“

19-كوفيد لقاح

افتح

!نقطة

"  19-قسيمة لقاح كوفيد"ستقوم بلدية مكان إقامتك بإرسال •

مثل " 19-إخطار لقاح كوفيد"يبدو " )19-إخطار لقاح كوفيد"و

(.الصورة المرفقة

ن تتلقى قسيمة اللقاح إذا كنت تعيش في عنوان مختلف علن•

وفي مثل هذه الحالة، يرجى . العنوان المذكور في بطاقة إقامتك

ير الذهاب إلى مكتب البلدية على الفور واستكمال اإلجراءات لتغي

.عنوانك

19-للمقيمين األجانب الذين يرغبون بالحصول على لقاح كوفيد

عنلقاحالقسيمةاستالمموعدعنفكرةعلىوستحصل.تسلسليبترتيب19-كوفيدلقاحقسيمةإرساليتم②

.(ذلكوغيربالبلديةالخاصالويبموقععلى)البلديةعنالصادرةاإلعالناتمنالتحققطريق

البلديةبمكتإلىالذهابفيرجىإقامتك،بطاقةفيالمذكورالعنوانعنمختلفعنوانفيتعيشكنتإذا③

.عنوانكلتغييراإلجراءاتواستكمالالفورعلى

لقاحإخطار"لمحتوىوفقًااللقاحعلىوالحصولالحجزلطفايرجى،19-كوفيدلقاحقسيمةتتلقىعندما④

."19-كوفيد
.التوضيحمنلمزيدالتاليةالصفحةفي(4)إلى(1)خاللمناالستفسارفيرجىأسئلة،أيلديككانإذا



かね

البلدية المحلية( 1)
.اتصل بالرقم الموجود على وجه المغلف

(وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية)19-مركز االتصال الخاص بلقاح كوفيد( 2)

(مجاني)0120-761-770: رقم الهاتف

(امفتوح في أيام السبت واألحد واألعياد الوطنية أيض)مساء 9صباحا وحتى الساعة 9من الساعة : ساعات العمل

اليابانية، اإلنجليزية، الصينية، الكورية، البرتغالية، و: اللغات

مساء9صباحا وحتى الساعة 9من الساعة : اإلسبانية

مساء6صباحا وحتى الساعة 9من الساعة : التايلندية
مساء7صباحا وحتى الساعة 10من الساعة : الفيتنامية

FRESCمكتب االستعالمات التابع لمركز دعم المقيمين األجانب ( 3)
(مجاني)0120-76-2029: رقم الهاتف

(فقط أيام األسبوع العادية)مساء 5صباحا وحتى الساعة 9من الساعة : ساعات العمل
اليابانية، اإلنجليزية، الصينية، الكورية، البرتغالية، : اللغات

اإلسبانية، التايلندية، الفيتنامية، الفلبينية، 

الخميرية، النيبالية، اإلندونيسية، 

الميانمارية، المنغولية، الفرنسية، السنهالية، 

األردية والبنغالية
(دعم الحياة اليومية للمقيمين األجانب: الموقع اإللكتروني للبوابة)مكتب االستشارات اإلقليمية ( 4)

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

.يرجى مالحظة أن اللغات المتاحة تختلف باختالف مكتب االستشارة* 

أدناه عن أي أسئلة قد تكون لديك ( 4)إلى ( 1)يرجى االستفسار من خالل 

.19-بعد استالم قسيمة لقاح كوفيد
استفسارات

."معلومات لقاح فيروس كورونا"يرجى الرجوع أيضا إلى 

.  المحليإذا لم تتمكن من العثور على مؤسسة طبية أو مكان تلقيح متاح، يرجى االتصال بمكتب البلدية•

.اإللكترونيمعلومات لقاح فيروس كورونا يرجى مالحظة أنه ال يمكنك إجراء حجز على موقع •

https://v-sys.mhlw.go.jp: "معلومات لقاح فيروس كورونا"عنوان الموقع اإللكتروني 

・اليابانية

・اإلنجليزية

19-من أجل كوفيدوزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعيةيرجى االتصال بمكتب •
(مجاني)0120-565-653:رقم الهاتف

مساء9صباحا وحتى الساعة 9من الساعة : ساعات العمل

(مفتوح في أيام السبت واألحد واألعياد الوطنية أيضا)

اليابانية، اإلنجليزية، الصينية، الكورية، البرتغالية، و: اللغات

مساء9صباحا وحتى الساعة 9من الساعة : اإلسبانية

مساء6صباحا وحتى الساعة 9من الساعة : التايلندية
مساء7صباحا وحتى الساعة 10من الساعة : الفيتنامية

ي تقدمها وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية للقضاي( المرجع)
ا المتعلقة خدمة االستشارة الهاتفية الت 

19-غير لقاح كوفيد19-بـكوفيد



استخدام المواد التي قامت وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية بإعدادها كدليل يرجى 

.إرشادي فقط

.فقد ال يكون اإلخطار الذي ستتلقاه من بلدية مكان إقامتك مطابقا لهذه المواد



استخدام المواد التي قامت وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية بإعدادها كدليل يرجى 

.إرشادي فقط

.فقد ال يكون اإلخطار الذي ستتلقاه من بلدية مكان إقامتك مطابقا لهذه المواد


