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FRESC ويکسين ريزرويشن ڻيليفون نمبر
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)صرف ہفتے کے دنوں ميں(بجے تک  17:00بجے سے  9:00: اوقات کار 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html

FRESC ورٹکثيرالزبان ويکسينيشن سپ

FRESC  )وکيو، ڻ) فارن ريذيڈينڻس سپورٹ سينڻر
 ناگويا، اور اوساکا کے سرکاری اشتراکی طبی

عدد اداروں ميں نئی کرونا ويکسين لگانے ميں مت
!زبانوں ميں مدد فراہم کر رہا ہے

رمائيں ۔ جن افراد کے پاس ويکسينيشن کارڈ نہيں ہے وه اگلے صفحے پر مالحظہ ف
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ہ ہوں جن خواتين و حضرات کے پاس ويکسينيشن کارڈ ن
↓وه ذيل ميں مالحظہ فرمائيں 

ہيلپ ڈيسک  FRESCفارن ريذيڈينڻس سپورٹ سينڻر
)فری ڈائل نمبر( 0120-76-2029: ڻيليفوں نمبر  
ويکسين ريزرويشن ڻيليفون  FRESCڻيليفون سے رابطے کے اوقات، اور رابطے کی زبانيں  
نمبر رابطہ والی ہی ہيں    

اس سپورٹ کی اہليت رکهنے والے افراد درج ذيل ہيں ۔
جاپان ميں درميانی اور طويل مدتی قيام والے افراد ・
ماه سے زياده جاپان  3(وطن واپسی ميں مشکالت کا شکار کم مدتی قيام پذير افراد  ・

)ميں رہائش پذيرافراد   
ڈی پورڻيشن کے عمل سے گزرنے والے افراد ・

ار معلوم اگر آپ کو اپنے قيام کی مقامی حکومت سے ويکسينيشن کارڈ کی حصولی کا طريقہ ک
↓نہيں تو درج ذيل پر رابطہ کريں

ويکسينشن کارڈ کے اجراء کے لئے متعلقہ بلديہ کے دفتر سے مشوره کريں

شن ميونسپلڻی، ميگا ويکسيني
سينڻر سے انجکشن لگوائيں

روں تمام ويکسينيشن سينڻ
سے انجکشن لگوائيں

کہاں سے ويکسين انجکشن لگوائيں، آپ 
اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے ہيں۔

مقامی بلدياتی دفتر سے ويکسينيشن کارڈ وصول کريں 

اگر آپ اپنی رہائش کی مقامی حکومت سے ويکسينيشن 
ميونسپلڻی کے ميگا کروانا چاہتے ہيں تو 

ئيں ويکسينيشن سينڻر، وغيره پر بُکنگ کروا

 ڻوکيو، ناگويا، اور(کے اشتراکی طبی اداروں  FRESCجو لوگ
ے ہوںکے ويکسينيشن سينڻرسے انجکشن لگوانا چاہت) اوساکا

فون ويکسينيشن ريزرويشن ڻيلي  FRESCوه
نمبر پر رابطہ کريں

سے  ريزرويشن کا طريقہ کار ميونسپلڻی کے لحاظ ※
مختلف ہے، اس لئے احتياط سے چيک کريں ۔

ہے  03-4332-2601ڻيليفون نمبر ※ 
مائيں ۔تفصيالت کيلئے پچهال صفحہ مالحظہ فر

)يد، وغيرهيوڻيليڻی بِل کی رس(آپکے رہائشی ايڈريس کی تصديقی دستاويز ① 
)پاسپورٹ، وغيره(آپکا شناختی کارڈ ② 

ريںکے ساته، اپنی مقامی حکوت سے ويکسينشن کارڈ کے اجراء کے لئے مشوره ک
کارڈ کے اجراء کے لئے درکار دستاويزات مقامی حکومتوں کے لحاظ سے    ※ 
، مختلف ہيں، اس لئے برائے مہربانی بشمول جمع کروانے ميں دشواری کے    
متعلقہ مقامی حکومت سے مشوره کريں ۔    
ہيلپ ڈيسک سے مشوره کريں ۔  FRESCکسی پريشانی کی صورت ميں،※ 

↓انجکشن لگائے جانے والے افراد کے لحاظ سے مراحل درج ذيل ہيں ※
> ويکسين انجکشن لگنے تک کے مراحل کی مثال <


