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 به کلیه خارجیان ساکن در ژاپن

 :2102جوالی 9 تاریخ   از

 .در می شود و سیستم جاری ثبت خارجیان منسوخ می گردد کارت اقامت با سیستم جدید صا

 صدور کارت اقامت

 ماه دارند  3برای کسانیکه صالحیت اقامت در ژاپن را برای مدت بیش از  : در رابطه با اشخاص ذیل اعمال می شود

 .کارت اقامت صادر خواهد شد 

 .کارت اقامت صادر نمی شودیا وضعیت دیپلمات و رسمی،  توریستیبا وضعیت  برای اشخاص -

 .صادر می شود مخصوص گواهی اقامت دائم، تکارت اقام، به جای  مخصوصدائم  برای دارندگان اقامت -

 ملیت یا اسم  از قبیل اطالعا تی شامل(فقط صورت)عالوه بر عکس ،ر کارت نشان داده خواهد شد اطالعاتی  که د ،

 .خواهد بوداجازه کار ، مدت اقامت و نوع اقامت محل تولد، تاریخ تولد، جنسیت،

 مدت اعتبار: 

 سال 61زیر   سال به باال 61 

 سالگی شخص 61تا تاریخ تولد  سال از تاریخ صدور  7 دارندگان اقامت دائم

تا تاریخ پایان یافتن مدت اقامت یا تاریخ   یخ پایان یافتن مدت اقامتتا تار اشخاص غیر از دارندگان اقامت دائم 
یک که هر کدام ،سالگی شخص  61تولد

 .فرا برسد زودتر

 

 محل صدور: 

 9از تاریخ برای کسانیکه با ویزای طوالنی و نیمه طوالنی وارد ژاپن می شوند : ایاجرت منطقه ادارات مه -

برای کسانیکه از  .دگردی صادر می دا، چوبو و کانساه هان ،کارت اقامت در فرود گاه های ناریتا 2162جوالی 

درس محل کارت اقامت با پست سفارشی عادی به آ ،های ورودی وخروجی دیگر به ژاپن وارد می شوندمرز

اجرت اطالعات بیشتر لطفاً با ادارات مهبرای  .ارائه شده ارسال می گردد به هنگام ورود اقامت که به شهرداری

 .تماس حاصل فرمایید ه ای و یا شعب آنهاناحی مهاجرت دفاتر ای، منطقه

 

 ؟رجیان به کارت اقامت تبدیل  گرددتا چه تاریخی بایستی گواهی اقامت خا 

باشد و برای مراحل اعالمها  رت اقامت صادر گردد گواهی ثبت خارجیان بمنزله کارت اقامت میتا زمانی که کا -

الزم نیست فوراً گواهی اقامت خارجیان به کارت  می باشد و کارت اقامتمعادل  اجرتدر اداره مه( اخطارها)

 .اقامت تبدیل گردد

 .صادر می گردد کارت اقامت جدیدمنطقه ای اجرت اعطا گردید، در اداره مه تمدید مدت اقامت ی که اجازههنگام -

افراد در رابطه با . کارت اقامت را تعویض نمایند 1 2162جوالی  8دارندگان کارت اقامت دائم الزم است قبل از  -

البته چنانچه تاریخ تولد فرد  .را تعویض نمایند شانتولد کارت اقامت باید قبل از شانزدهمین سال ، آنهاسال 61زیر 

 .کارت اقامتشان را تعویض نمایند 2162جوالی  8بود، بایستی تا همان تاریخ یعنی  2162جوالی  8از  بعد

 

 

 چه مواردی راحت تر می شود ؟ 

                                                             
کارت اقامتشان را  2162جوالی  8سال را دارند نیز باید قبل از  2یا  4کسانی که برای فعالیتهای مشخص اجازه اقامت برای  -6

 .تعویض نمایند

管理者
タイプライターテキスト
　2012.5.30



 ءو قبل از انقضا سال  6خارج می شوند و قصد دارند تا قبل از با پاسپورت و کارت اقامت کسانیکه از ژاپن  -

خاص این روند، سیستم . فتن اجازه بر گشت مجدد را ندارندنیاز به گر اصوالً ، 2به ژاپن مراجعت کننداقامت مدت 

اجازه  ،بر نگردند به ژاپنمجدداً اگرچه اشخاص مقیمی که درمدت اعتبار . اجازه برگشت مجدد نامیده می شود

توانید اجازه پن هستید نمی لطفاً توجه کنید مادامی که در خارج از ژا به عالوه.اقامتشان را از دست می دهند

 .مجدد را تمدید کنید  برگشت

 

 اهی اقامتگو

داری محل ، می توانند در شهررا دارندمخصوص دائم  گواهی اقامت  ریافت کارت اقامت یاخارجی که صالحیت د اشخاص مقیم

 .اشخاص ژاپنی گواهی اقامت را دریافت کنند اقامتشان مثل

  شده در گواهی اقامت ذکرموارد: 

ی که منحصراً در رابطه با اتباع خارجی موارد ، همچنینجنسیت  و آدرس ،تاریخ تولد ،سما،گواهی اقامت اشخاص خارجی 

 .را دربر دارد نوع اقامت و مدت اقامت  ،تابعیت میباشد، مثل

 نوشت گواهی اقامت صدور رو: 

شهرداری محل اقامت خود مثل  ی را ازاقامتیا گواهی موارد ثبت شده شان می توانند رونوشت گواهی اقامت همچنین خارجیان 

 .ژاپنی دریافت کنند اشخاص

 طاتوزارت ارتباایجاد شده توسط  ذیل لطفاً به آدرس اینترنتی ،ابتدایی سیستم ثبت اقامترد برای کسب اطالعات بیشتر در مو*

 .مراجعه فرمایید و امور داخلی

                                                                                     http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html 

 :است اطالع و تقاضای ثبت در موارد زیر ضروری 

 مراجعهمحل  موارد 

اطالع ورود به محل  *تغییر آدرس  یا ، جدید هنگام مشخص شدن آدرس -6
 **یا خروج از محل زندگی * زندگی

را ( یا گواهی ثبت خارجیان)الزم است کارت اقامت یا گواهی اقامت دائم  *
 .با خود بیاورید

آدرس از یک شهر داری به شهر داری دیگر الزم است قبل هنگام تغییر **   
 .از جابجایی به شهرداری  محل زندگی اطالع دهید

 شهرداری محل

 دفاتر اداره مهاجرت منطقه .محل زندگی و غیره / هنگام تغییر نام ، ملیت  -2

 هنگام گم کردن کارت اقامت یا صدمه دیدن آن -3

 :سال  61مقیمان دائم و افراد زیر  -4

 هنگامی که مدت اعتبار کارت اقامت نزدیک به اتمام است. 

، دانشجویی و یا کار (ی یاهبا داشتن استثنا)کسانی که دارای ویزای کار -2
 :آموزی  می باشند

  یا موسسه آموزشی تغییر نام و یا ,زمانیکه استخدام سازمانی می شوند

یا اعالم ورشکستگی بدهد و یا پایان یافتن مدت قرارداد  ,آدرس دهد 

 . استخدام و یا انتقال به علت قرارداد موین

اشخاص باید فرم را به اداره مهاجرت آورده 
 .یا به اداره مهاجرت توکیو پست نمایند 

، فعالیت های شخصی (همسر)سر پرستی : کسانیکه که دارای ویزای  -1
 :،و یا همسر و فرزند مشخص با اقامت دائم  دارای همسریا فرزند ژاپنی

 طالق یا فوت همسر در صورت 

                                                             
اجازه مخصوص برگشت مجدد برای کسانی که ظرف دو سال قصد برگشت به ژاپن  خصوص دارندگان اقامت دائم مخصوص، در -2

 .را دارند، قابل اعمال خواهد بود

  

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html


 

 .می توانند به اداره زیر مراجعه نمایند :رادی که به زبان ژاپنی تسلط ندارندفا

 مرکز اداره مهاجرت   

 ظهرازبعد  67362تا  8331تا جمعه از دوشنبه 

با : در صورت تماس از خارج ) 1271-163914شماره تماس

 (13-2791-7662با این شماره تماس بگیرید ،  IP ، PHS تلفن

 :زبانهای موجود
 پرتغالی و سپانیا یی ،ا کره ای ، چینی  ،انگلیسی 

 مرکز مشاوره کوتاه  مدت 

 61تا  9از ساعت : تا جمعه  ،از دوشنبه

 مرکز مشاوره و پشتیبانی برای مقیمان خارجی 
 13-3212-2232: (شین جو کو)

 مرکز مشاوره و پشتیبانی برای مقیمان خارجی 
 148-833-3291: سای تاما 

  سوتمامامرکز مشاوره و پشتیبانی چند فرهنگی ها

 123-428-6261 : مرکز مشاوره کوتاه مدت
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html 

 

توانید به غیر از زبان ی مشاوره و تماس تلفنی مبرای 
 ژاپنی از زبان های دیگر هم بهره مند شوید

 .زبانها تغییرمی کند ،بستگی به روز و هفته
 .همچنین برای اطمینان می توانید وب سایت را چک کنید

، پرتغالی ،اسپانیایی،چینی،انگلیسی : و کوجشین 
 اندونزی، ویتنامی ،بنگالدش

کره ،چینی ،اسپانیا یی،پرتغالی  ،انگلیسی: اماسایت
 ویتنامی ،تایلندی تاگالوگ ،،ای

 گالوک تا، چینی،اسپانیایی ، پرتغالی ، انگلیسی : وستهاماما 

 

 در مورد سیستم جدید مدیریت اقامت، وزارت دادگستری ،اداره مهاجرت 

                                                                                                                     http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 

 .پرتغالی موجود است ،اسپانیایی  ،کره ای ،  (سنتیوساده شده )چینی ،ات به زبانهای انگلیسی اطالع: توجه* 

 ه مطالعات خارجی توکیوگادانش: ترجمه 

 

http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html



