
कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस) खोप पाउन चाहनुहुने भिदेशी नागररकहरुको
लाभग:

भिदेशी भनिासी सहायता केन्द्र

जापान अध्यागमन भनबास भनयन्त्रण एजेन्सी

① कृपया तपाईंको स्थानीय नगरपालिका बाट पाउनुभएको खाम जसमा “コロナ(कोलभड-१९)
(कोरोना भाइरस)” र/वा “ワクチン(खोप)” िेखखएको छ, त्यसिाई खोिेर लभत्र राखखएको
कागजहरू हेनुुहोिा।

कोलभड-१९ खोप

खोल्नुहोस्

② कोलभड-१९ खोप कुपन अनुक्रलमक क्रममा लवतरण गरररहेको छ। तपाईंिे कलतखेर खोप

कुपन पाउने सम्भावना छ भनेर बुझ्निाई नगरपालिका बाट आइने घोषणा हेनु सकु्नहुन्छ
(नगरपालिकाको वेबसाइटमा, आलि)।

③ यलि तपाईंिे आफ्नो लनवास काडुमा उले्लख गररएको ठेगाना भन्दा फरक ठेगानामा बसु्नहुन्छ

भने, कृपया तुरुनै्त नगरपालिका कायाुियमा गएर ठेगाना पररवतुन गने प्रलक्रयाहरु पूरा गनुुहोस्

④ जब तपाईंिे कोलभड-१९ खोप कुपन पाउनुहुन्छ, तब आरक्षण गरेर “कोलभड-१९ खोपको
सूचना”को सामग्री अनुसार खोप लिनुहोिा।

यलि तपाइँको कुनै प्रश्न छ भने, कृपया थप स्पष्टीकरणको िागी लनम्न पृष्ठमा (१) िेखख (४)-को
कुनै सँग सोधपुछ गनुुहोस्।

• तपाईकंो स्थानीय नगरपाभलकाले “कोभिड-१९ खोप कुपन” 
र “कोभिड-१९ खोपको सूचना” भितरण गदैछ (“कोभिड-१९
खोपको सूचना” चाभहं संलग्नकजस्तो देखखन्छ)।

सूचना！
• यभद तपाईलें आफ्नो भनिास काडडमा उले्लख गररएको

ठेगाना िन्दा फरक ठेगानामा बसु्नहुन्छ िने, तपाईलें खोप
कुपन पाउनुहुनेछैन। यस्तो अिस्थामा, कृपया तुरुनै्त
नगरपाभलका कायाडलयमा गएर ठेगाना पररितडन गने

प्रभियाहरु पूरा गनुडहोस्।



かね

(१) स्थानीय नगरपाभलका
खामको अगाडी िेखखएको नम्बरमा कि गनुुहोस्।

(२) कोभिड-१९ खोप कल सेन्टर (स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय)
टेलिफोन:        ०१२०-७६१-७७० (लन:शुल्क)
खुल्ला समय: ९:०० - २१:०० (शलनबार, आइतबार, र रालष्टि य लबिाहरूमा पलन खुल्ला हुन्छ)
भाषाहरू:          जापानी, अंगे्रजी, लचलनयाँ, कोररयािी, पोचुुलगज, र

से्पनी:   ९:०० - २१:००
थाई: ९:०० - १८:००
लभयतनामी: १०:०० - १९:००

(३) भिदेशी भनिासी सहायता केन्द्र FRESC सहायता केन्द्र
टेलिफोन:        ०१२०-७६-२०२९ (लन:शुल्क)
खुल्ला समय: ९:०० - १७:०० (सोमबारिेखख शुक्रबारसम्म मात्र)
भाषाहरू: जापानी, अंगे्रजी, लचलनयाँ, कोररयािी, पोचुुलगज,

से्पनी, थाई, लभयतनामी, लफलिलपनो, 
खमेर, नेपािी, इन्डोनेलसयािी, 
म्यानमार, मङ्गोलियन, फे्रन्च, लसंहिी,
उिुू, र बंगािी

(४) के्षत्रीय परामशड डेस्क (भिदेशी नागररकहरुले आफ्नो दैभनक जीिनको सहायता गनडको लाभग

मदत गने पोर्डल साइर्)

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

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

* परामशु डेस्क अनुसार उपिब्ध भाषाहरू फरक हुन सक्छ भने्न कुरा याि गनुुहोस्।

कोभिड-१९ खोप कुपन पाउनुिए पभछ तपाईकंो कुनै प्रश्नको

जिाफको लागी भनम्न (१) देखख (४)-को कुनै सँग सोधपुछ
गनुडहोस्।

सोधपुछ

कृपया “कोरोना भाइरस खोप नेलभगेसन वेबसाइट”िाई पलन हेनुुहोस्।

• यलि तपाइँिे उपिब्ध लचलकत्सा संस्था वा खोप स्थि पाउन सकु्नहुन्न भने, कृपया तपाईंको स्थानीय
नगरपालिका कायाुियमा सम्पकु गनुुहोस्।

• कोरोना भाइरस खोप नेलभगेसन वेबसाइटमा आरक्षण गनु सकु्नहुन्न भनेर कृपया याि गनुुहोस्।

“कोरोना भाइरस खोप नेलभगेसन वेबसाइट” ठेगाना: https://v-sys.mhlw.go.jp

・जापानी भाषा:

・अंगे्रजी:

• कोभिड-१९को लाभगस्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय-मा सम्पकड कायाडलय
टेलिफोन:       ०१२०-५६५-६५३ (लन:शुल्क)
खुल्ला समय: ९:०० - २१:०० (शलनबार, आइतबार, र रालष्टि य लबिाहरूमा पलन
खुल्ला हुन्छ)
भाषाहरू:    जापानी, अंगे्रजी, लचलनयाँ, कोररयािी, पोचुुलगज, र

से्पनी :   ९:०० - २१:००
थाई: ९:०० - १८:००
लभयतनामी: १०:०० - १९:००

(सन्दभु) कोलभड-१९ खोप बाहेक कोलभड-१९ सम्बखित समस्याहरूको िालग स्वास्थ्य, श्रम र

कल्याण मन्त्राियिे प्रिान गररएको टेलिफोन परामशु सेवा



स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्राियिे तयारी गररएको सामाग्री सुझावको रुपमा

मात्र प्रयोग गनुुहोस्।

नगरपालिकाको सरकार बाट आइने सूचना यस सामग्री भन्दा फरक हुन

सक्छ।



स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्राियिे तयारी गररएको सामाग्री सुझावको रुपमा

मात्र प्रयोग गनुुहोस्।

नगरपालिकाको सरकार बाट आइने सूचना यस सामग्री भन्दा फरक हुन

सक्छ।


