اردو）（ウルドゥー語

م
ے
جاپان میں قیم سب غیر ملکی افراد کے لی
 9جوالئی 2102ء سے آغاز

ے آپادکاری ن ظام کے تعارف کے تعد "رپذپڈنٹ کارڈ ) "(Resident Cardجاری کیا جائے گا۔ غیر ملکی افراد کی رجسیریشن کا نظام
جاپان میں نی
منسوخ ہو گا۔

"رپذپڈنٹ کارڈ" کی اشاعت
ے سے زاپد مدت جاپان میں ق یام کی اجازت مل گئی ہے۔
ے ہے؟ :یہ کارڈ انھیں جاری کیا جائے گا ،جن کو  3مہیی
 یہ کارڈ کن افراد کے لی
" خمتصر ق یام" کی اجازت جاصل شدگان" ،سفارئی" پا "سرکاری" ح یییت پرجاپان آئے والوں کو یہ کارڈ جاری نہیں ہو گا۔

ے "رپذپڈنٹ کارڈ" ن ہیں" ،جاص مستفل پاش یدے کا سرنیقیکیٹ" جاری ہو گا۔
جاص مست فل پاش یدگان کے لی

 کارڈ میں معلومات :چہرے کی تصوپرکے غالوہ پام ،قومیت/غالقہ ،پار یخ ن یدایش ،جنس ،ق یام کی ح یییت ،مدت ق یام اور آپا مالزمت کی اجازت ہے وغیرہ کی
معلومات درج ہوں گی۔
 کارڈ کی جاپز مدت:
 01پا  01سے زپادہ عمر

 01سے کم عمر

مست فل پاش یدگان

پار یخ اشاعت سے شات شال

پار یخ ن یدایش سے  01شال مکمل ہوئے پک

دپگر تمام غیر مست فل پاش یدے

مدت ق یام کی آخری پار یخ پک

پار یخ ن یدایش سے  01شال مکمل ہوئے پا مدت ق یام کی آخری پار یخ میں سے اس
ے آئے گی۔
پار یخ پک ،جو نہل

 کارڈ کی جائے اشاعت:
ن
ے والے
・ غالقائی دفیر آپادکاری :پارن یا) ،(Naritaہان یدا) ،(Hanedaجوبو) (Chubuاور کایسائی) (Kansaiکے ہوائی اڈوں پر  9جوالئی 2102ء کے تعد ہ خنی
ن
ے
درمیایہ اور طوپل مدت کے ق یام کی اجازت پافتہ غیر ملکیوں ہی کو یہ رپذپڈنٹ کارڈ جاری کیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ (ہوائی اڈے پا ن یدرگاہ وغیرہ) پر ہ خنی
ن
ص
ے غالقائی دفیر آپادکاری ،ل عی دفیر پا اس کی شاجوں سے
ے پر ھجواپا جائے گا۔ مزپد ت فصیالت کے لی
ے اس کی رہایشی نی
والوں کو یہ کارڈ رجسیرڈ ڈاک کے ذر ت ع
معلوم کریں۔
ے:
 کس پار یخ پک قارپرز رجسیریشن سرنیقیکیٹ ( )Alien Cardکو رپذپڈنٹ کارڈ میں ن یدپل کرواپا جا ہی
ے کی رجسیریشن پا دفیر آپادکاری
ے آپ کو رہایشی نی
・ قارپرز رجسیریشن سرنیقیکیٹ نب پک جاپز ہو گا ،جب پک رپذپڈنٹ کارڈ آپ کو جاری نہیں کیا جائے گا ،اس لی
ے جلد رپذپڈنٹ کارڈ میں ن یدپل کروائے کی ضرورت نہیں ہے۔
کے انت ظام کے لی
ے پر ن یا رپذپڈنٹ کارڈ جاری کیا جائے گا۔
・ غالقائی دفیر آپادکاری میں مدت ق یام میں بوسیع کی اجازت وغیرہ ملی
・  01پا اس سے زپادہ عمر مستفل پاش یدگان کو  8جوالئی 2102ء پک* اور  01سے کم عمر مستفل پاش یدگان کو  8جوالئی 2102ء پا پار یخ ن یدایش سے  01شال مکمل
ے۔
ے آئے گی ،رپذپڈنٹ کارڈ جاصل کرپا جا ہی
ہوئے پک ،جو نہل
* " 4شال" پا " 2شال" کی اجازت پافتہ "مخصوص سرگرمیوں ) "(Designated Activitiesکی ح یییت جاصل شدگان کو نھی  8جوالئی 2102ء پک


・

ے۔
رپذپڈنٹ کارڈ جاصل کرپا جا ہی
ے گی؟
ے ن ظام سے کیا سہولت مل
نی
ان یا پاسپورٹ اور رپذپڈنٹ کارڈ شانھ لے کر جاپان سے پاہر جائے پر  0شال کے اپدر اور ق یام کی جاپز مدت کے اپدر دوپارہ جاپان آئے کی صورت میں *اصولی
طور پر دوپارہ آئے کی اجازت ) (Re-entry Permitجاصل کرئے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے "دوپارہ آئے کی جاص اجازت (Special
ے کہ جاپز مدت کے اپدر دوپارہ یہ آ پائے پر ق یام کی اجازت منسوخ ہو جائے گی ،اور جاپز مدت
ے ہیں۔ ح یال رکھیا جا ہی
) Re-entry Permitکا ن ظام" کہی
میں بوسیع سمیدر پار غیر ممالک میں نہیں کی جا سکئی۔

ے ہیں۔
* جاص مست فل پاش یدہ ہوئے کی صورت میں  2شال کے اپدر دوپارہ جاپان آ سکی
رہایشی سرنیقیکیٹ
ان غیر ملکی افراد کو ،جنھیں رپذپڈنٹ کارڈ پا جاص مستفل پاش یدے کا سرنیقیکیٹ مل جاپا ہے ،اس جگہ کی ،چہاں وہ ق یام پذپر ہے ،رہایشی سرنیقیکیٹ ن یار کیا جائے
گا۔
 سرنیقیکیٹ میں درج معلومات:
ے کے غالوہ غیر ملکی ہوئے پر اس کی قومیت ،ق یام کی ح یییت ،مدت
غیر ملکی پاش یدے کے رہایشی سرنیقیکیٹ میں اس کا پام ،پار یخ ن یدایش ،جنس ،رہایشی نی
ق یام وغیرہ نھی درج ہوں گی۔
 رہایشی سرنیقیکیٹ کی ت فل کی اشاعت:
ٔ
جاپائی پاش یدے کی طرح غیر ملکی پاش یدے کو نھی ہر پلدیہ (سئی آفس) کے کاونیر پر رہایشی سرنیقیکیٹ (پا اس سرنیقیکیٹ پر درج سقوں کے سرنیقیکیٹ) کی ت فل
جاری کی جائے گی۔
ے آپادکاری کے بن یادی رجسیریشن کے ن ظام کے پارے
ے درج ذپل "غیر ملکی افراد کے لی
* آپادکاری کے بن یادی رجسیریشن کے ن ظام کی ت فصیالت کے لی
ے۔
میں" (وزارت اپدروئی امور و مراشالت) کی ونب شانٹ مالح ظہ فرما نی
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
ے کی ضرورت ہے۔
درج ذپل موا قع پر اطالع پا درجواست د نی
ے کی صورت میں
درج ذپل اطالع اور درجواست د نی
ے پر میی فل ہوئے کی صورت میں:
ے نی
ے سے نی
 )0ن یا نتہ مقرر ہوئے ،پا دوسرے نی

کہاں جاپا ہے
پلدیہ (سئی آفس)

ے سے جائے کی اطالع**
ے کی اطالع* ،پرائے نی
ے پر آئے کی اطالع* ،نتہ پد لی
ے نی
نی
ے۔
ے شانھ ال نی
*رپذپڈنٹ کارڈ ،جاص اجازت پرائے مست فل پاش یدہ (پا قارپرز رجسیریشن سرنیقیکیٹ) میں سے اپک ا نی
ے سے جائے کی
ے پرائی پلدیہ میں پرائے نی
**کشی دوسری پلدیہ کے اجاطے میں میی فل ہوئے کی صورت میں ،نہل
ے کی ضرورت ہے۔
اطالع د نی
ے کی صورت میں:
 )2پام ،قومیت وغیرہ پد لی
ن
ے کی صورت میں:
 )3رپذپڈنٹ کارڈ گم ہوئے پا اس پر ت فصان ہ خنی

غالقائی دفیر آپادکاری

 )4مست فل پاش یدگان پا  01سے کم عمر افراد
・ رپذڈنٹ کارڈ کی جاپز مدت بوری ہوئے کی صورت میں
 )2مالزم (مسن ین یات نھی ہیں) ،طالب غلم اور پرنیت جاصل کن یدہ
ع
ے میں ن یدپلی ،کمیئی کے دبوالتہ ،مالزمت کے معاہدے
・ جائے مالزمت ،ت لیمی ادارہ وغیرہ کے پام میں ن یدپلی ،نی
ے وغیرہ سمیت جاپان میں ق یام کی ح یییت میں ن یدپلی کی صورت میں
کے جات مہ ،نئی مالزمت ملی
 )1سرپک حیات کی ح یییت سے "جاپدائی ق یام"" ،مخصوص سرگرمی (ج)"" ،جاپائی کے سرپک حیات" اور "مستفل پاش یدہ
ے واال
کے سرپک حیات" کی ح یییت ر کھی

غالقائی دفیر آپادکاری پر جود
اطالع پامہ الپا ،پا ڈاک سے بوکیو
کے غالقائی دفیر آپادکاری پر
ن
اطالع پامہ ھجواپا

・ اس سرپک حیات سے طالق ہوئے پا اس کے انی فال ہوئے کی صورت میں
ے سے معلوم کریں۔
ے درج ذپل تمیر پا نی
ے :مزپد ت فصیالت کے لی
غیر ملکی زپابوں میں رانظہ کے لی
درج ذپل زپانیں دسن یاب ہیں۔
ے ات فارمنشن سینیر پرائے آپادکاری
> غیر ملکیوں کے لی
اپگرپزی ،جیئی ،کورپائی اشیانئی اور پرتگالی زپانیں
ے پک
ے سے شام سوا  2یج
نیر پا جمعہ :صنح شاڑھے  8یج
ن یلی قون IP( 1251-103914 :قون ،PHS ،پا جاپان کے پاہر سے

)13-2591-5002
> دقاپر پرائے امداد اور صالح و مسورہ
ے پک
ے سے شام  4یج
نیر پا جمعہ  :صنح  9یج
س
ل
امدادی دفیر پرائے غیر م کی پاش یدگان ( ینجوکو)13-3212-2232 :
امدادی دفیر پرائے غیر ملکی پاش یدگان شابن یاما 148-833-3291 :
ے ہامامایسو کا دفیر 123-428-0201 :
غیر ملکی پاش یدگان کے امداد کے لی
ونب شانٹhttp://www.immi-moj.go.jp/info/index.html :

ٔ

ے جاپائی کے غالوہ درج
ن یلی قون پر پا کاونیر پر معلومات جاصل کرئے کے لی
ے
ذپل زپانیں دسن یاب ہیں۔ جوپکہ ہر دن الگ زپانیں دسن یاب ہیں ،اس لی
ے۔
ے ونب شانٹ پر معلوم کنخی
آپ سے گزارش ہے کہ نہل
سینجوکو ) :(Shinjukuاپگرپزی ،جیئی ،اشیانئی ،پرتگالی ،نتگالی ،ونت پامی،
اپڈوبنشی
شابن یاما ) :(Saitamaاپگرپزی ،پرتگالی ،اشیانئی ،جیئی ،کورپائی ،قلیانئی ،نھائی،
ونت پامی
ج
ق
ہامامایسو ) :(Hamamatsuاپگرپزی ،پرتگالی ،اشیانئی ،یئی ،لیانئی

ے ن ظام آپادکاری کے پارے میں) http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
دفیر آپادکاری ،وزارت اتصاف ( نی
ش
م
*اپگرپزی ،جیئی ( لنس اور روانئی) ،کورپائی ،اشیانئی اور پرتگالی زپابوں میں یشریحات لئی ہیں۔
پرجمہ  :جامعہ بوکیو پرائے م ظالعات جارجی

