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ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی اﻗﺎﻣت اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﮭت زﻧدﮔﯽ ﺗوام ﺑﺎ آراﻣش و
اﻣﻧﯾت در ژاﭘن  ,ﺑدون ﮔرﻓﺗﺎری
در ﺟراﯾم

ﺳﺗﺎد ارﺗﻘﺎ اﻣﻧﯾت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺗوﮐﯾو
ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری

اداره ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج از ﮐﺷور
و اﻣوراﻗﺎﻣﺗﯽ ﺗوﮐﯾو )ﻣﮭﺎﺟرت(

اداره ﭘﻠﯾس ﺷﮭری

ﻓﮭرﺳت
P.1

ﻣﻘدﻣﮫ

P.2 ～ P.5

ﻣﻘررات  /اﺧﻼق در ژاﭘن

P.6 ～ P.10

ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ژاﭘن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷت.

P.11 ～ P.13

ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت در زﻣﺎن دوﭼرﺧﮫ ﺳواری

P.14 ～ P.17

ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت در زﻣﺎن ﮐﺎر )آرﺑﺎﯾﺗو(

P.18 ～ P.20

در ﻣورد ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت

P.21 ～ P.24

وظﯾﻔﮫ ﮔزارش دھﯽ ﺑرای اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺎن ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت

P.25

ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس در زﻣﺎن ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت

ﻣﻘدﻣﮫ
ﺟﮭت اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ در ﺗوﮐﯾو زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد
در ﺗوﮐﯾو اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺳﯾﺎری زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
وﻟﯽ دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻣﻧظور داﺷﺗن زﺑﺎن ,
ﻓرھﻧﮓ  ,آداب زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻔﺎوت دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان ژاﭘﻧﯽ ﻣﯾﺷوﻧد.
ھﻣﯾﻧطور اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻣﻧظورﻋدم آﮔﺎھﯽ از ﻗواﻧﯾن ژاﭘن و ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه در
درک ﻓراﮔﯾری آﻧﮭﺎ  ,ﺑﺻورت ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻗواﻧﯾن را ﻧﻘض ﻣﯾﮑﻧﻧد
اﺳﺗﺎﻧداری ﺗوﮐﯾو  ,ﺑﺎھدف درک ﺻﺣﯾﺢ از ﻣﻘررات  /اﺧﻼق و ﻗواﻧﯾن ﮐﺷور
ژاﭘن  ,ﺑﺎ ھدف ﺗﺎﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﺗوام ﺑﺎ آراﻣش و اﻣﻧﯾت ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﻗدام
ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﮐرده اﺳت.
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ﻣﻘررات  /اﺧﻼق در ژاﭘن
ﻟطﻔﺎ زﺑﺎﻟﮫ را در ظرف زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯾﻧدازﯾد.

.ﻧﺑﺎﯾد زﺑﺎﻟﮫ را در ﻣﻌﺎﺑراﻧداﺧت

ﻟطﻔﺎ در ﻣوﻗﻊ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ  ,ﻣﻘررات آﻧرا رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

در ﻣوﻗﻊ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ  ,ﻟطﻔﺎ زﻣﺎن  /ﻣﺣل  /ﺗﻔﮑﯾﮏ زﺑﺎﻟﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

ﻟطﻔﺎ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑزرگ را ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﻓﻊ ﻧﮑﻧﯾد

ﻣﻘررات دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ در ھر ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﺣﻠﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺑﺎﺷد.
آﻧرا ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
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ﻟطﻔﺎ ﻣﺣﺗوای ﻗرارداد اﺟﺎره را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

ﺑدون اﺟﺎزه ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ,ﻧﻣﯾﺗوان اﻗدام ﺑﮫ  ,اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اﻓراد ھم اﺗﺎﻗﯽ /اﺟﺎره
اﺗﺎق ﺑﮫ ﺷﺧص ﻏﯾر /ﺗﻌﻣﯾر و ﺗﻐﯾﯾرات اﺗﺎق  /ﻧﮕﮭداری از ﺳﮓ ﯾﺎ ﮔرﺑﮫ و ﺳﺎﯾر
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐرد.
درﺻورت ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺗﻌﮭدات ﻣﺣﺗوای ﻗرارداد ,اﺧراج از اﺗﺎق
ﻣﺣﺗﻣل ﺧواھد ﺑود.

ﻟطﻔﺎ از ﻗراردادن اﺷﯾﺎء در راھرو و ﯾﺎ ﭘﻠﮑﺎن ﺧود داری ﮐﻧﯾد.

راھرو ﯾﺎ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﯾرون از اﺗﺎق ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻗراردادن اﺷﯾﺎء ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓرار در زﻣﺎن آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ زﻟزﻟﮫ ﺧواھد
ﺷد.
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ﻟطﻔﺎ در راھرو و ھﻣﯾﻧطور داﺧل اﺗﺎق از اﯾﺟﺎد ﺳر و ﺻدا و ﮔوش دادن ﺑﮫ
ﻣوزﯾﮏ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

اﯾﺟﺎد ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺎﻋث ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧواھد ﺷد.
درﺻورت اﯾﺟﺎد ﺳروﺻدا ,اﻣﮑﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﯾس اطﻼع داده ﺷده و از ﺳوی ﭘﻠﯾس
ﺗذﮐر داده ﺷود وﺟود دارد.

در داﺧل ﻗطﺎر ,ﻣﺗرو ﯾﺎ اﺗوﺑوس ﻟطﻔﺎ از ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﻣوﺑﺎﯾل و ﯾﺎ
ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

ﺻدای ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺗﻠﻔن و ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﻗطﺎر,ﻣﺗرو ﯾﺎ اﺗوﺑوس ﺑرای
ﺳﺎﯾر ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﻣزاﺣﻣت ﻣﯾﮑﻧد.
ﺳروﺻدای ﺑﻠﻧد ,ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺷﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﺳﺋﻠﮫ و دردﺳر ﺷود.

در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ اﻓراد وﯾﺎ اﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد در آﻧﺟﺎ
ھﺳﺗﻧد ﻟطﻔﺎ ﻣﻘررات و اﺧﻼق را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
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ﻣﺻرف ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ  ,اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﯾﮕﺎر ﺑرای اﻓراد ﺑﺎﻻی  20ﺳﺎل ﻣﺟﺎز
ﻣﯾﺑﺎﺷد.

در ژاﭘن اﻓراد ﮐﻣﺗر از  20ﺳﺎل )ﻗﺑل از  20ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ و اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﯾﮕﺎر ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﻟطﻔﺎ ﺑرای اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﯾﮕﺎر از ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی وﯾژه آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻟطﻔﺎ از ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در ﺣﺎل ﭘﯾﺎده روی و ﺑﺟز در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی وﯾژه ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ھﻣﯾﻧطور از دوراﻧداﺧﺗن ﺗﮫ ﺳﯾﮕﺎر در ﻣﻌﺎﺑر ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
طﺑﻖ ﻣﺻوﺑﮫ ﺗوﮐﯾو  ,اﺻوﻻً اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﯾﮕﺎر در داﺧل اﻣﺎﮐن ﺳرﺑﺳﺗﮫ ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ژاﭘن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷت.
ﻟطﻔﺎ از ﻗرض دادن ﮐﺎرت ﺑﻠﯾط ﻗطﺎر ﯾﺎ ﻣﺗرو  ,ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ض ﺑده

ﻗر

ت ﺑﯾﻣﮫ
ﮐﺎررﻣﺎﻧﯽ
د

ﻧﺑﺎﯾد از ﮐﺎرت ﺑﻠﯾط ﻗطﺎر ﯾﺎ ﻣﺗرو  ,ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ  ,ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕران
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ھﻣﯾﻧطور ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻠﯾط ﻗطﺎر ﯾﺎ ﻣﺗرو  ,ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ  ,ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را
ﺑﮫ دﯾﮕران ﻗرض داد.
اﯾن ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺎزات دارد.

ﻟطﻔﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭼﯾزی ﭘﯾدا ﮐردﯾد ﺑﮫ ﮐُوﺑﺎن )ﺑﺎﺟﮫ ﭘﻠﯾس( اراﺋﮫ دھﯾد

ﮐﯾف  ,ﭘول ﻧﻘد ,ﮐﺎرت و ﺳﺎﯾر اﺷﯾﺎء ﭘﯾدا ﺷده را ﻧﻣﯾﺗوان ﺗﺻﺎﺣب ﮐرد.
اﯾن ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺎزات دارد.

درﺻورت ﻣﻔﻘود ﮐردن اﺷﯾﺎء ﺧود ,اﯾن ﻣورد را ﺑﮫ اداره ﭘﻠﯾس
ﮔزارش دھﯾد.
درﺻورت ﭘﯾدا ﺷدن ﺑﮫ ﺻﺎﺣب آن ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺧواھد ﺷد.
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]ﻣﺎﻧﺑﯾﮑﯽ [)دزدی از ﻓروﺷﮕﺎه( ﺟرم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

]ﻣﺎﻧﺑﯾﮑﯽ[ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﺑرداﺷﺗن اﺟﻧﺎس و ﺧﺎرج ﺷدن از ﻓروﺷﮕﺎه ﺑدون ﭘرداﺧت ﭘول آن
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﮐﻠﯾﮫ اﻋﻣﺎل اﻋم از ﺳرﻗت  ,ﺣﻣل ﻣﺎل ﺳرﻗﺗﯽ  ,ﻣراﻗﺑت زﻣﺎن ﺳرﻗت  ,ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓرار ﺟرم
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ژاﭘن ﻣﺟﮭز ﺑﮫ دورﺑﯾن ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑوده و ﻣﺎﻣور ﻧﮕﮭﺑﺎن
درﺣﺎل ﺳرﮐﺷﯽ و ﮔﺷت ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻣﺎﻧﺑﯾﮑﯽ )دزدی از ﻓروﺷﮕﺎه( ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت.

ﻟطﻔﺎ از ﺳوار ﺷدن و اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ رھﺎ ﺷده ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺧودداری
ﮐﻧﯾد.

ﻧﺑﺎﯾد از دوﭼرﺧﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﺳﺗﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺑر ﻗرار دارد ﺳرﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
اﯾن ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺎزات دارد.

از ﺳرﻗت ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﯾﺎ ﻣﯾوه از ﻣزارع و ھﻣﯾﻧطور ﺳرﻗت دام و طﯾوراﮐﯾدا ً
ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
از ﻣﺎھﯾﮕﯾری و ﺟﻣﻊ آوری ﺻدف از درﯾﺎ و ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑدون ﻣﺟوز
ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
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ﻟطﻔﺎ اﺷﯾﺎء ﺧطرﻧﺎک ﺣﻣل ﻧﮑﻧﯾد.

ﭼﺎﻗو ﯾﺎ اﺳﭘری اﺷﮏ آور

از ﺣﻣل ﮐردن ﺑﯽ دﻟﯾل ﭼﺎﻗو و ﺳﺎﯾر اﺷﯾﺎء ﺧطرﻧﺎک ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺎزات دارد.
ﻣوارد ذﮐر ﺷده در زﯾر دﻻﯾل ﻣوﺟﮭﯽ ﺑرای ﺣﻣل ﮐردن اﺷﯾﺎء ﺧطرﻧﺎک ﻧﺧواھد ﺑود.
●
●
●
●

ھﻣراه داﺷﺗن ﺑﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺟﺎن
ھﻣراه داﺷﺗن ﺑﺟﮭت راﺣﺗﯽ
ھﻣراه داﺷﺗن ﺑﺟﮭت ﻓَﺷن و ُﻣد
ﻗرار دادن در ﮐﯾف ﻓﻘط ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻧﺑﻠﯽ در ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن آن ﺑﻌداز اﺳﺗﻔﺎده
در ﮐﻣپ و ﯾﺎ در ﮐﺎر

ھﻣراه داﺷﺗن  /ﻣﺻرف داروھﺎی ) ﻣﺧدر( ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺟرم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

.در ژاﭘن  ,ھﻣراه داﺷﺗن  /ﻣﺻرف داروھﺎی ) ﻣﺧدر( ذﮐر ﺷده زﯾر ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد
● ﮐوﮐﺎﺋﯾن
● ﺷﯾﺷﮫ ● ﺣﺷﯾش ) ﻣﺎرﯾﺟواﻧﺎ(
● داروی ﺧطرﻧﺎک و ﻏﯾر
● ھروﺋﯾن ● اﮐﺳﺗﺎﺷﯽ
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺣﺗﯽ  1ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾز ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود.
از ھﻣراه داﺷﺗن و اﺳﺗﻔﺎده از آن اﮐﯾدا ً ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﺿﻣﻧﺎً ,وارد ﮐردن ﺑﮫ داﺧل ﮐﺷور ژاﭘن ﻧﯾز ﺟرم ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﻣوارد زﯾر ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود!
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان دﻋوت ﺑﮫ ﮐﺎر راﺣت و ﺳود آور را ﻧﭘذﯾرﯾد!
●

ﻓروش ﯾﺎ اراﺋﮫ دادن ﺗﻠﻔن ﻣوﺑﺎﯾل  ,ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ  ,دﻓﺗرﭼﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران.

●

ﻣﻧﻌﻘد ﮐردن ﻗرارداد ﺗﻠﻔن ﻣوﺑﺎﯾل  ,ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑرای دﯾﮕران.

●

ﺳﻔﺎرش اﺟﻧﺎس از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری دﯾﮕران.

ﺳﻔﺎرش دادن
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●

ﺑرداﺷت وﺟﮫ ﻧﻘد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﮕران
ﺷﻣﺎره رﻣز
xxxx

●

درﯾﺎﻓت ﺑﺳﺗﮫ ﭘﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﮕران .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺣوﯾل ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص درﺧواﺳت
ﮐﻧﻧده وﯾﺎ ارﺳﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی ﺷﺧص درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده آن

ارﺳﺎل

ارﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
●

ﻧوﺷﺗن ﻧﺎم ﺳﺎﯾر اﻓراد و ﺗﺣوﯾل ﺑﺳﺗﮫ ﭘﺳﺗﯽ

درﯾﺎﻓت ﭘﺎﮐت ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ از ﻣﺣﺗوای آن اطﻼع ﻧدارﯾد از ﺷﺧﺻﯽ و ﺗﺣوﯾل دادن
ﺑﮫ ﺷﺧص درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده .

ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد!.
در ﭘﺷت ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل و ﺣرﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧد ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران
ﮐﻣﯾن ﮐرده اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود ﻋدم آﮔﺎھﯽ از ﺟرم
و ﺑﺻورت ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻧﯾز اﻣﮑﺎن ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧد
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗﻣل ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺣﺗﯽ درﺻورت دﻋوت ﺑﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ راﺣت و
ﺳود آور ﻧﯾز  ,از ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آن اﮐﯾدا ً ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
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ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در زﻣﺎن دوﭼرﺧﮫ ﺳواری
در زﻣﺎن ﺧرﯾد دوﭼرﺧﮫ ﯾﺎ درﯾﺎﻓت از ﮐﺳﯽ ,ﻟطﻔﺎ ﻣراﺣل ﺛﺑت ﭘﯾﺷﮕﯾری از
ﺟرم آﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﺛﺑت ﺟدﯾد ﺑرای ﺛﺑت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺟرم ﻻزم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

▶

اﻧﺟﺎم ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﺑرای ﺛﺑت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺟرم ﻻزم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

▶

زﻣﺎن ﺧرﯾد دوﭼرﺧﮫ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ﮐﺳﯽ دوﭼرﺧﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده

ﻣراﺣل ﺛﺑت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺟرم در ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی دوﭼرﺧﮫ ﻓروﺷﯽ
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻠو]ﻣﺣل ﺛﺑت ﭘﯾﺷﮕﯾری ازﺟرم[ دﯾده ﻣﯾﺷود اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد.
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﺑرای ﺛﺑت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺟرم  ,ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻻزم ,
اراﺋﮫ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت  ,ﮐﺎرت ﺛﺑت ﭘﯾﺷﮕﯾری ) درﺻورت داﺷﺗن آن( اﻟزاﻣﯾﺳت.

دوﭼرﺧﮫ را در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ وﯾژه دوﭼرﺧﮫ ﻗرار دھﯾد.

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ دوﭼرﺧﮫ در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ وﯾژه ﻗرارداده ﻧﺷود و در اطراف اﯾﺳﺗﮕﺎه رھﺎ ﺷود ,از
ﻣﺣل ﺑُرده ﺧواھد ﺷد..
ﺟﮭت ﭘس ﮔرﻓﺗن دوﭼرﺧﮫ ﺑُرده ﺷده ﻻزم اﺳت ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل آن ﭘرداﺧت ﺷود.
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در ژاﭘن ﺑرای دوﭼرﺧﮫ ﻧﯾزھﻣﺎن ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾل اﻋﻣﺎل
ﻣﯾﺷود!
 5ﻣورد از ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻣن از دوﭼرﺧﮫ
 １دوﭼرﺧﮫ ﺳواری اﺻوﻻ در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت و ﭘﯾﺎده رو اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

وﻟﯽ در ﻣوارد ﺑﻌدی ﻣﯾﺗوان از ﭘﯾﺎده رو ﺑرای ﻋﺑور اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
● ﻣواردی ﮐﮫ در ﭘﯾﺎده رو ﺗﺎﺑﻠو] ﻋﺑور دوﭼرﺧﮫ ﻋﺎدی در ﭘﯾﺎده رو
ﻣﺟﺎز اﺳت[ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت.
● در ﻣواردﯾﮑﮫ ﮐودﮐﺎن زﯾر  13ﺳﺎل و ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺑﺎﻻی  70ﺳﺎل ,
ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺟﺳﻣﯽ راﻧﻧده دوﭼرﺧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
● درﻣواردی ﮐﮫ ﺑﻌﻠت ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻋﺑور از ﺳﻣت ﭼپ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد.

 ２ﻋﺑور در ﺧﯾﺎﺑﺎن از ﺳﻣت ﭼپ آن

دوﭼرﺧﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺗوﻣﺑﯾل از ﺳﻣت ﭼپ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾد ﺣرﮐت ﮐﻧد.ﻋﺑور از ﺳﻣت
راﺳت در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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 ３در ﭘﯾﺎده رو ﺣﻖ ﺗﻘدم ﺑﺎ ﻋﺎﺑرﯾن ﺑوده  ,در ﭘﯾﺎده رو دوﭼرﺧﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن و آھﺳﺗﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧد.

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﭘﯾﺎده رو ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻟطﻔﺎ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﺑﺎﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗوان زود ﻣﺗوﻗف ﺷد
ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.
ً
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣرﮐت دوﭼرﺧﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺑرای ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷود ﺣﺗﻣﺎ دوﭼرﺧﮫ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.

 ４رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ

راﻧدن ﮐﻧﺎر ھم )ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ(
ﻣﻣﻧوع

ﺗوﻗف ﻗﺑل از ﭼﮭﺎر راه و
رﻋﺎﯾت ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ

راﻧدن دو ﻧﻔره ﻣﻣﻧوع

روﺷن ﮐردن ﭼراغ در
ﺷب

راﻧدن در ﺣﺎل ﻣﺳﺗﯽ ﻣﻣﻧوع

راﻧدن ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت در ﺣﺎﻟت
ﭼﺗر ﺑﺎز ﻣﻣﻧوع

 ５اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻼه ﮐﺎﺳﮑت

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﺗوﮐﯾو زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ از
ﮐﻼه ﮐﺎﺳﮑت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

درﺗوﮐﯾو ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از دوﭼرﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﻻزم اﺳت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ
ﺣوادث ﺟﺎﻧﯽ ﺑود.
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ﻣوارد ﻻزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت در زﻣﺎن ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو )ﭘﺎره وﻗت(
در زﻣﺎن ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﻟطﻔﺎ از ﻗﺑل ﻣﺟوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯾت را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد.

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

,در ﻗﺎﻧون ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج از ﮐﺷور و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ  ,ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧوع ﻣﺣدودﯾت اﻗﺎﻣت آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه
ﮐﺎر ﺷده اﺳت.
در ﻣوارد ذﮐر ﺷده ﺑﻌدی ﻟطﻔﺎ از ﻗﺑل ﻣﺟوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺎرج از
ﺻﻼﺣﯾت را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
اﻓرادﯾﮑﮫ در وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣت ]داﻧﺷﺟوﯾﯽ[ ] ،اﻗﺎﻣت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ[ و
● ﻏﯾره ,ھﺳﺗﻧد و اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﻧﺷده وﻟﯽ ﻗﺻد اﻧﺟﺎم
ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو دارﻧد
● اﻓرادی ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣت از ﻧوع ]ﻓﻧﺎوری  /ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ /
ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠل[ و ﻏﯾره ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و اﺟﺎزه ﮐﺎر دارﻧد ,وﻟﯽ ﻗﺻد
دارﻧد ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟﺎز ﺑﺎ ﻧوع اﻗﺎﻣت ﺧود ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو
اﻧﺟﺎم دھﻧد.

ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!

ﻧﮫ!

در ﻣﺟوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯾت ,ﻣﺣدودﯾت ﺳﺎﻋﺎت
و ﻏﯾره در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده  .ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯾت ,و ﯾﺎ ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻣﺣدودﯾت
درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻗدام ﺑﮫ آرﺑﺎﯾﺗو ﮐرد .اﯾن ﺗﺧﻠف از
ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺎزات دارد ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل اﺧراج از
ﮐﺷور وﺟود دارد!
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻟطﻔﺎ ً ﺑﯾش از  28ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﻧﮑﻧﯾد
 48ﺳﺎﻋت

=

 20ﺳﺎﻋت

+

 28ﺳﺎﻋت

ﺗﺎ  28ﺳﺎﻋت !
ﺣﺗﯽ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در  2ﻣﺣل ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد ﻣﺟﻣوع آن ﻧﺑﺎﯾد از  28ﺳﺎﻋت ﺗﺟﺎوز
ﮐﻧد.
ولی  ,افرادی که دروضعیت اقامت]دانشجویی[ هستند ,میتوانند ازتعطیالت بلند مدت )تابستانی  ,زمستانی(
دانشگاه استفاده کرده و تا  8ساعت در  1روز )البته کمرتاز  40ساعت درهفته( کار کنند.

در زﻣﺎن آرﺑﺎﯾﺗو ,ﻟطﻔﺎ ً در اﻣﺎﮐن ﻣﺧﺻوص ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن )ﺗﻔرﯾﺣﺎت
ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ( ﮐﺎر ﻧﮑﻧﯾد.

در ﻣﺣل ھﺎی ذﮐر ﺷده زﯾر ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﮐرد.
●ﺳوﻧﺎّﮐو )ﻣﮑﺎن ﭘذﯾراﯾﯽ از ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﺧوراﮐﯽ(  ،ﮐﺎﺑﺎره ،ﺑﺎرھﺎ  ،ﮐﻠوپ
ﮐﺎﺑﺎره  ،ھُﺳﺗُو ﮐﻼب) اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺳﯽ( و ﻏﯾره ● ﮔﯾم ﺳﻧﺗر ●ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎ
آﺟﺎن )ﺷطرﻧﺞ ژاﭘﻧﯽ( ●ﭘﺎﭼﯾﻧﮑو )ﻗﻣﺎرﺧﺎﻧﮫ( ● ﻻو ھﺗل )ھﺗل ﻣﻌﺎﺷﻘﮫ( ● ﺗﻠﻔن ﮐﻼب
● ده آﯾﯽ ﮐﯾّﺳﺎ ) ﭼﺎﯾﺧﺎﻧﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ( ● ﻓروﺷﮕﺎه اراﺋﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﻧﺳﯽ ● ﻓروﺷﮕﺎه اﺟﺎره
ﻓﯾﻠم ﺳﮑﺳﯽ ● ﻓروﺷﮕﺎه دارای اﺗﺎق ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﻓﯾﻠم ﺳﮑﺳﯽ ● دِﻟﯾوری ھِﻠت)اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺳﯽ(
در ﭼﻧﯾن اﻣﺎﮐﻧﯽ ﻧﻣﯾﺗوان ﺣﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﺋول ﻧظﺎﻓت ,ﻣﺳﺋول ﺷﺳﺗن ظروف ,ﭘﯾﺷﺧدﻣت,
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎﻟن و ﻏﯾره اﻗدام ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرد.
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در زﻣﺎن ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ از ﻧوع ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن )ﻏﯾر
اﺧﻼﻗﯽ( و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﻻزم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

در اﻣﺎﮐن اراﺋﮫ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﮫ ھﻣراه ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺳﯽ  ,وﯾﺎ رﺳﺗوراﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺎر
ﻣﺷﺗری ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﯾﺧﺗن ﻣﺷروب و ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﻣﺷﺗری
اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐرد.
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺻﺎﺣب ﻓروﺷﮕﺎه آﻧرا ﺑدون اﺷﮑﺎل ﻋﻧوان ﮐﻧد ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺗﯽ از روی ﻧﺎآﮔﺎھﯽ در اﻣﺎﮐن ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن )ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ ( اﻗدام ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺷود ﻧﯾز ﻣﺟﺎزات داﺷﺗﮫ و اﺣﺗﻣﺎل اﺧراج از ﮐﺷور وﺟود دارد.

ﺑﻌد از ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل ﻧﺑﺎﯾد اﻗدام ﺑﮫ ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﮐرد.

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﻌد از ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل  ,اﻧﺻراف دادن ﯾﺎ ﺣذف ﺷدن از آﻣوزﺷﮕﺎه و اﻣﺛﺎل آن
ﻧﺑﺎﯾد اﻗدام ﺑﮫ ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﮐﻧﻧد.
ﺣﺗﯽ درﺻورت ﻣﻌﺗﺑر ﺑودن ﻣدت اﻗﺎﻣت و ﯾﺎ ﻣدت ﻣﺟوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯾت,
ﻧﯾز ﻧﻣﯾﺗوان ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﮐرد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﻌد از ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل اﻗدام ﺑﮫ ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﺷود ,ﻣﺟﺎزات داﺷﺗﮫ و اﻣﮑﺎن اﺧراج
از ﮐﺷور وﺟود دارد.
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ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت آرﺑﺎﯾﺗو ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻣواردی وﺟود دارد ﮐﮫ اﻓرادی ﺑﮫ دروغ ﮐﺎر آرﺑﺎﯾﺗو ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده و ﺑﺎ ﮐﻼھﺑرداری ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت از آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻟطﻔﺎ ﻣراﻗب اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑرای ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺎر ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﺑﺎﺷﯾد.

ﻟطﻔﺎ ﺑدون ﻣﺟوز ,ﻣﻧزل ﺧود را در ازای درﯾﺎﻓت ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﻌﻧوان اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه
اراﺋﮫ ﻧدھﯾد.

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻧزل در ازای درﯾﺎﻓت ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﻌﻧوان اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺎﻓرﯾن
ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﺳب ﻣﺟوز از ﻣرﮐز ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﺑﮫ
اﺳﺗﺎﻧداری و ﯾﺎ ﺷﮭرداری ﻣﻧطﻘﮫ اﻋﻼم ﺷود.
اﻗدام ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑدون ﮐﺳب ﻣﺟوز ﻣﺟﺎزات دارد.
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در ﻣورد ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت
ﻟطﻔﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ﻣﻧزل ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺧود را ھﻣراه
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺣﺗﻣﺎ ً ھﻣراه ﺑﺎﺷد.

ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت  ,ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺎن ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت در ژاﭘن ھﺳﺗﻧد
اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود.
ھﻣراه داﺷﺗن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت اﻟزاﻣﯾﺳت .ھﻣراه ﻧداﺷﺗن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺳوب
ﻣﯾﺷود و اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺟﺎزات ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ وﺟود دارد.
ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرت ھوﯾت ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻧﯾز ھﻣراه
داﺷﺗن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت اﻟزاﻣﯾﺳت.

اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت )]اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺎن ﻣدت ﺗﺎ ﺑﻠﻧد ﻣدت[
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷوﻧد(  ,ﺷﺎﻣل اﻓراد ﺷﻣﺎره ① اﻟﯽ ⑥ زﯾر ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
❶ اﻓرادﯾﮑﮫ دارای اﻗﺎﻣت ﮐﻣﺗر از] 3ﻣﺎه[ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
❷ اﻓرادﯾﮑﮫ دارای ]اﻗﺎﻣت ﮐوﺗﺎه ﻣدت[ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
❸ ﻓرادﯾﮑﮫ دارای اﻗﺎﻣت ]دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ[ وﯾﺎ ]دوﻟﺗﯽ[ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
❹ ﻣﺳﺋوﻻن دﻓﺗر رواﺑط ﺗﺎﯾوان ژاﭘن در ژاﭘن ﮐﮫ دارای اﻗﺎﻣت ] ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺧﺎص[ ھﺳﺗﻧد )ﻣﺎﻧﻧد دﻓﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺎﯾﭘﮫ و اﻣﺛﺎل آن(
و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﻠﺳطﯾن در ژاﭘن و ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ
❺ اﻓراد دارای اﻗﺎﻣت وﯾژه داﺋم
❻ اﻓراد ﺑدون ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت.
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ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﺳوی ﻣﺎﻣور ﭘﻠﯾس  ,ﻣﺎﻣور اداره ﻣﮭﺎﺟرت درﺧواﺳت ﻧﺷﺎن
دادن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺷود ﻟطﻔﺎ ً ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺧود را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾد.

ﻧﺷﺎن دادن

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺎﻣور ﭘﻠﯾس ﯾﺎ اﻣﺛﺎل آن از اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ درﺧواﺳت ﻧﺷﺎن دادن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت
ﮐﻧد ,اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺧود را ﻧﺷﺎن دھﻧد.
اﻓرادﯾﮑﮫ از درﺧواﺳت ﻣﺎﻣور ﭘﻠﯾس ﯾﺎ اﻣﺛﺎل آن ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐرده و ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﻧﺷﺎن
ﻧدھﻧد ,ﻣﺟﺎزات ﺧواھﻧد ﺷد.

ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت دارای ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.

اﯾﻧﺟﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد!

● اﻓراد دارای ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت ]ﻣﻘﯾم داﺋم[ ] /ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳطﺢ [2
از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ﻣدت  7ﺳﺎل
اﻓراد  16ﺳﺎل و ﺑﯾﺷﺗر از آن
ﺗﺎ روز ﺗوﻟد  16ﺳﺎﻟﮕﯽ
اﻓراد ﮐﻣﺗر از  16ﺳﺎل
● ﺑﮫ ﺟزء اﻓراد دارای ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت ]ﻣﻘﯾم داﺋم[ ] /ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳطﺢ [2
اﻓراد  16ﺳﺎل و ﺑﯾﺷﺗر از آن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء ﻣدت اﻗﺎﻣت
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎ ﻣدت اﻗﺎﻣت ﯾﺎ روز ﺗوﻟد  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ھر ﮐدام زودﺗر ﺑﺎش
اﻓراد ﮐﻣﺗر از  16ﺳﺎل
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در زﻣﺎن ﻣﻔﻘود ﺷدن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت  ,در اﺳرع وﻗت از اداره ﮐﻧﺗرل ورود
ﺧروج از ﮐﺷور و اﻣور اﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻدور اﻟﻣﺛﻧﯽ ﮐﻧﯾد.

ﻓﻘدان
درﺻورت درﺧواﺳت ﺻدور اﻟﻣﺛﻧﯽ ,داﺷﺗن ﮔواھﯽ ﻓﻘدان ) ﮔواھﯽ ﻣﻔﻘود ﺷدن ,ﮔواھﯽ
درﺻورت درﺧواﺳت ﺻدور اﻟﻣﺛﻧﯽ ,داﺷﺗن ﮔواھﯽ ﻓﻘدان ) ﮔواھﯽ ﻣﻔﻘود ﺷدن ,ﮔواھﯽ
ﺳرﻗت ,ﮔواھﯽ وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ( و ﮔذرﻧﺎﻣﮫ  ,ﻋﮑس اﻟزاﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻗﺑﻼً از ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن اداره ﮐﻧﺗرل ورود ﺧروج از ﮐﺷور و اﻣور اﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( ﺳﺋوال ﮐﻧﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از  14روز درﺧواﺳت ﻧﺷود اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺟﺎزات وﺟود دارد.

ﻟطﻔﺎ ً ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧدھﯾد ﯾﺎ ﻗرض ﻧدھﯾد.
ﻗرض ﻧدھﯾد!
ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧدھﯾد!
ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ داﺷﺗن از ﻗﺻد ﺳواﺳﺗﻔﺎده  ,ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ داد ﯾﺎ ﻗرض داد
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺣﺗﯽ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده را ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ داد ﯾﺎ ﻗرض داد.
اﯾن ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺟﺎزات ﺷدن و ﯾﺎ اﺧراج از ﮐﺷور وﺟود دارد.

ﻟطﻔﺎ ً ﻣراﻗب ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺗﻘﻠﺑﯽ  /دﺳﺗﮑﺎری ﺷده ﺑﺎﺷﯾد!

ﻧﮫ !

داﺷﺗن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺗﻘﻠﺑﯽ  /دﺳﺗﮑﺎری ﺷده ﺑﺎ ھدف اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﯾز ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺟﺎزات داﺷﺗﮫ و اﺣﺗﻣﺎل اﺧراج از
ﮐﺷور ھﺳت ﺣﺗﯽ ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت
دارﻧد!
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وظﯾﻔﮫ ﮔزارش دھﯽ ﺑرای اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺎن
ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت
اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺎن ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود در
ژاﭘن و ﻧﮭﺎدی ) ﺷرﮐت  ,ﻓروﺷﮕﺎه  ,آﻣوزﺷﮕﺎه و ﻏﯾره( ﮐﮫ زﯾر ﭘوﺷش آن
ھﺳﺗﻧد را ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ اداره ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج از ﮐﺷور و
اﻣوراﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( ﮔزارش دھﻧد.

ﺑﺎﺟﮫ
اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺎن ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﮐﻧﺗرل ورود ﺧروج از ﮐﺷور و
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣوظف ﺑﮫ ﮔزارش ھﺳﺗﻧد.
● ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ● ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  ,ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ,ﻣﻠﯾّت  ,ﻣﻧطﻘﮫ ,ﺟﻧﺳﯾت
● ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎ آن)ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣوﺳﺳﮫ  ,ﻗرارداد ﻣوﺳﺳﮫ( ※
● متارکه از همرس  ,مرگ ※
※ افراد مخاطب اعالم گزارش دهی مرتبط با همرس و یا موسسه وابسته به آن  ,مشخص شده میباشد.
عمل نکردن به وظیفه گزارش دهی  ,یا ارائه گزارش دروغ  ,احتامل مجازات شدن یا باطل شدن مجوز اقامت
دارد.

درصورت عمل نکردن به وظیفه گزارش دهی  ,در زمان
● درخواست تغییر نوع مجوز اقامت
● درخواست تغییر مدت اقامت
● درخواست مجوز اقامت دائم
احتامل منفی ارزیابی شدن و دریافت نتیجه نامطلوب وجود دارد.
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ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ژاﭘن  ,وﻗﺗﯽ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻣﺷﺧص ﺷد و ﯾﺎ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت
ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ﻟطﻔﺎ ً ﺣﺗﻣﺎ ً آدرس ﺟدﯾد را ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﻣﻧطﻘﮫ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد.

ﻣﺷﺧص ﺷدن ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت

ﺗﻐﯾﯾرﮐردن ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺟدﯾد را ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﻣﻧطﻘﮫ اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧﯾد ھﻣراه داﺷﺗن ﮐﺎرت
اﻗﺎﻣت اﻟزاﻣﯾﺳت.

زﻣﺎن ازدواج ﯾﺎ ﻏﯾره و ﯾﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  ,ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد,
ﻣﻠﯾّت  ,ﻣﻧطﻘﮫ ,ﺟﻧﺳﯾت  ,ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اداره ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج از ﮐﺷور و
اﻣوراﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( اطﻼع دھﯾد.

ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم وﻧﺎم
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯾّت

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ اداره ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج از ﮐﺷور و اﻣوراﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( اطﻼع
ﻣﯾدھﯾد  ,ﺑﮫ ﺟزء ھﻣراه داﺷﺗن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ  ,ﻋﮑس  ,ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت  ,داﺷﺗن ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم را ﮔواھﯽ ﮐﻧد اﻟزاﻣﯾﺳت.

22

زﻣﺎن ﺗرک داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷرﮐت ,در اﺳرع وﻗت ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اداره ﮐﻧﺗرل
.ورود و ﺧروج از ﮐﺷورو اﻣوراﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( ﮔزارش ﮐﻧﯾد

ﻓﺎرع اﻟﺗﺣﺻﯾل ,
اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل  ,اﻧﺗﻘﺎل
 ,ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل و
ﻏﯾره

ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل ,
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﻏﯾره

اﻓرادﯾﮑﮫ وظﯾﻔﮫ ﮔزارش دھﯽ دارﻧد ,اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﻧوع ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت
ذﮐر ﺷده زﯾر ھﺳﺗﻧد.
اﺳﺗﺎدی  ,ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺳطﺢ ﺑﺎﻻ  ,ﻣدﯾرﯾت  /ﮐﻧﺗرل  ,ﻣﺷﺎﻏل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻗﺎﻧون /
ﺣﺳﺎﺑداری  ,ﭘزﺷﮑﯽ  ,آﻣوزش  ,اﻧﺗﻘﺎل داﺧل ﺷرﮐت  ,ﮐﺎرآﻣوز ﻓﻧﯽ  ,داﻧﺷﺟوﯾﯽ ,
دوره ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ  ,ﻓﻧﺎوری  ,ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ  ,ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠل  ,ﭘرﺳﺗﺎری  ,ﺳرﮔرﻣﯽ ,
ﻣﮭﺎرت  ,ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺧﺎص
وظﯾﻔﮫ ﮔزارش دھﯽ ﺑرای ﻣوارد زﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد.د.
● ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم آﻣوزﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ﻓﻌﺎل در آن ,ﺗﻐﯾﯾر آدرس آن ,از ﺑﯾن رﻓﺗن آن
● ﺗرک آﻣوزﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ای ﮐﮫ در آن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﺷده ,ﻣﻧﺗﻘل ﺷدن از آن
● اﺗﻣﺎم ﻣدت ﻗرارداد ﺑﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ ﺷرﮐت  ,اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد
ﻋﻣل ﻧﮑردن ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﮔزارش دھﯽ  ,ﯾﺎ دادن اطﻼﻋﺎت دروغ ﻣﺟﺎزات دارد.
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اﻓرادﯾﮑﮫ دارای ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت ] ﺧﺎﻧوادﮔﯽ [ ] ,ھﻣﺳر ژاﭘﻧﯽ و اﻣﺛﺎل آن[ ,
]اﻗﺎﻣت داﺋم از طرﯾﻖ ھﻣﺳر ژاﭘﻧﯽ و اﻣﺛﺎل آن[ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد درﺻورت طﻼق ,
ﯾﺎ ﻓوت ھﻣﺳرﺷﺎن ,ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اداره ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج از ﮐﺷور و اﻣور
اﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.

طﻼق  ,ﻣرگ

اﻓرادﯾﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت از طرﯾﻖ ھﻣﺳر ﻣﯾﺑﺎﺷد وظﯾﻔﮫ ﮔزارش
دھﯽ دارﻧد .ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺷﺎﻣل آن ﻧﻣﯾﺷوﻧد.
اﻓراد دارای اﻗﺎﻣت از طرﯾﻖ ھﻣﺳر ,درﺻورت طﻼق  ,ﯾﺎ ﻓوت ھﻣﺳرﺷﺎن ,ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﻣﻧطﻘﮫ ) اﻋﻼم طﻼق  ,اﻋﻼم ﻓوت ( دھﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اداره
ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج از ﮐﺷور واﻣور اﻗﺎﻣﺗﯽ )ﻣﮭﺎﺟرت( ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.
ﻋﻣل ﻧﮑردن ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﮔزارش دھﯽ ,ﯾﺎ دادن اطﻼﻋﺎت دروغ ﻣﺟﺎزات دارد.

اﻋﻼم ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺳﺳﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن و ﻏﯾره  ,اﻋﻼم طﻼق و اﻋﻼم ﻣرگ
ھﻣﺳر از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﻧﯾز ﻣﻘدور ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻟطﻔﺎ ً از اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد

ﺟﺳﺗﺟو

سیستم الکرتونیکی اطالع اداره کنرتل ورود و خروج از کشور وامور اقامتی ) مهاجرت(

http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/
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ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس در ﻣواﻗﻊ وﺟود ﻣﺷﮑل
ﻣواﻗﻊ اﺿطراری
در ﻣواﻗﻊ آﺗﺷﺳوزی  /ﺑﯾﻣﺎری  /ﺟراﺣت

▼
ﺗﻠﻔن 119

در ﻣواﻗﻊ ﺑروز ﺟرم  /ﺗﺻﺎدف ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ

▼
ﺗﻠﻔن 110

ﻣﺷﺎوره ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت و اﻣﺛﺎل آن ....
ﺑﮫ ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻣور اﻗﺎﻣﺗﯽ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻠﻔن 0570 - 013904

) روزھﺎی ﻋﺎدی ﺳﺎﻋت  8:30دﻗﯾﻘﮫ اﻟﯽ ﺳﺎﻋت  17:15دﻗﯾﻘﮫ (

ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ُ ,ﮐره ای  ,ﭼﯾﻧﯽ ,
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ  ,ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽ  ,ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﻧﯽ  ,وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ ﻣﻘدور اﺳت!

ﻣﺷﺎوره در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻗﺎﻣت اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ....
ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾت اﻣور اﻗﺎﻣﺗﯽ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
)اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺗوﮐﯾو (
ﺗﻠﻔن  ) 03 - 5363 3025-وﯾژه رزرو (
) روزھﺎی ﻋﺎدی ﺳﺎﻋت  9:00دﻗﯾﻘﮫ اﻟﯽ ﺳﺎﻋت  17:00دﻗﯾﻘﮫ (

ﻓرم رزرو http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html :
آدرس Tokyo – Shinjuku – Yotsuya 1-6-1 Yotsuya Tower 13F :

ﻣﺷﺎوره زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﺳﮑوﻧت ....

ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺗوﮐﯾو
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ﺗﻠﻔن

روزھﺎی ﻣﺷﺎوره

زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺎوره

03-5320-7744

از دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﺟﻣﻌﮫ

ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

03-5320-7766

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ھﺎ  /ﺟﻣﻌﮫ ھﺎ

ﺑﮫ زﺑﺎن ﭼﯾﻧﯽ

03-5320-7700

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ھﺎ

ﺑﮫ زﺑﺎن ُﮐره ای

】ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺷﺎور【  9:30دﻗﯾﻘﮫ اﻟﯽ  13:00 / 12:00اﻟﯽ 17:00

ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی اﻗﺎﻣت اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

اﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت.
و از طرﯾﻖ وب ﺳﺎﯾت ﺳﺗﺎد ارﺗﻘﺎ اﻣﻧﯾت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺗوﮐﯾو ﻗﺎﺑل
داﻧﻠود ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺟﺳﺗﺟو

ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی اﻗﺎﻣت اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/chian/chiankaizen/gaikokujin/zairyuumanyuaru/index.html

اﻧﺗﺷﺎر:ﺳﺗﺎد ارﺗﻘﺎ اﻣﻧﯾت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺗوﮐﯾو ﮔروه ارﺗﻘﺎ ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑﺧش اﻗداﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﮐد ﭘﺳﺗﯽ 163 - 8001 :
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