अप्रिल २७ पप्रि प्रिवास योग्यता वा बसाईको अवप्रि परिवतति गिे का प्रवदे शीहरुको लाप्रग
प्रवशे ष प्रिप्रित िकम लाभ (१००,००० येि िप्रत व्यक्ति)को व्याख्या

यप्रद तपाईंको अवस्था प्रिम्नको ① दे क्ति ③ सबैमा प्रमल्ि भिे , तपाईंले एउटा प्रवशेष प्रिप्रित िकमको लाभ (१००,००० येि िप्रत
व्यक्ति) िाप्त गित सक्नुहुन्ि।
① तपाईं एउटा प्रिवासीको रुपमा दतात हुिु भएको प्रथयो ति तपाईंको प्रभसा ३ मप्रहिा भन्दा कम अवप्रिको (िोटो समयको बसाई)

अप्रिल २७, २०२० अप्रिको लाप्रग परिवतति भएको प्रथयो।
② तपाईं अप्रिल २७, २०२० मा जापािमा बस्नुभयो।
③ तपाईंको वाप्रसन्दा योग्यता वा बसाईको अवप्रि अप्रिल २७, २०२० पप्रि परिवतति भएको प्रथयो ि तपाईंले आफ्िो प्रिवासी दतात

िवीकिण गिुत भयो।

[आवश्यक प्रिजहरु]
- प्रिवेदि फािम
- सामाग्री जसले तपाईं ि तपाईंको परिवािसँग अप्रिल २७, २०२० अप्रि प्रिवास दतातहरु प्रथयो (सबै परिवाि सदस्यहरुको लाप्रग)

उदाहिणको लाप्रग,

त्यो समयको प्रिवास दतातको एउटा फोटोकपी
प्रिवास दतात मे प्रटएको िे कर्त

- सामाग्री जसले िमाप्रणत गित प्रक तपाईं ि तपाईंको परिवाि जापािमा अप्रिल २७, २०२० अप्रि बस्नुभयो (सबै परिवाि सदस्यहरुको

लाप्रग)
उदाहिणको लाप्रग,

पासपोटत को एउटा फोटोकपी
एउटा पृष्ठ जसले तपाईंको िाम ि जन्मप्रदि दे िाउँ ि
प्रभजाको एउटा पृष्ठ जसले तपाईं त्यो समयमा जापािमा हुिुभएको दे िाउँ ि

[पठाउिु पिे ठे गािा]
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शु क्रबाि, अगस्ट १४, २०२० सम्म
[सोिपुि] (प्रवदे शी भाषाहरुमा उपलब्ध)

यप्रद तपाईंसँग िश्नहरु िि् भिे कृपया कल सेन्टिमा कल गिुत होस्।
िागोया शहि प्रवशेष प्रिप्रित िकमको लाभ कल सेन्टि
फोि िम्बि: ०५०-३०८५-७६५६
समय: प्रबहाि ९:०० दे क्ति साँ झ ५: ३० (९:०० दे क्ति १७: ३०)
(कल सेन्टि जु लाईसम्म सप्ताहिमा समे त उपलब्ध ि।)

उपलब्ध भाषाहरु जापािी, अंग्रेजी, प्रिप्रियाँ , पोिुतप्रगज, स्पेप्रिस, कोरियि, प्रभएतिाप्रमज, टागालग, िे पाली
* िि् िे पाली कामको प्रदिहरु (सोमबाि-शु क्रबाि) मात्र उपलब्ध ि

