
طرف نه  ل شوۍ افغانستان عزت مندو له پارا د جاپان حکو متپان حکو مت په مال تړله د جا پان ته داخد جا
  لٻکنه

  
طرف  جاپان حکو متد جاپان حکو مت په مال تړله د جا پان ته داخل شوۍ افغانستان عزت مندو له پارا د     

 ، کلتور پوهنه، بينحاصل کول کسب يا هنر[، ]لتعليم حاصل کو[ي دغه قسم کاروبار لکه نه ، د جاپان مملکت ک
کوی . بيړنی يا امرجنسی  وغيره له پارا داوسيد و اجازت ورکول ]د کورنی سرا پاتې کٻد ل[، ]ال

، اجازت شده معياد د جا پان ته داخل شوۍ افغا نيا ن( دلنډې مودې اجازتنامې واله)  حاالت په وجه باندي 
ه  د جاپان حکو مت تهغواړی نو داوسيد و اجازت لپار کولنه پس کاروبار ور۹۰(

  درخواست ورکولې شی.  لپاره
اجازت شوی له بلی خوا ،     

، د جاپان مملکت کي دغه قسم و اراده لریکه جاپان کې نور پاتٻکيد ل هغوی هم۹۰مودې (
د کورنی سرا لکاروبار لکه (تعليم حاصل کو

*)  پکار ( الندی ليکل شوې ٻاداشت ته ضامن ونه بل کار کول غواړی نو هغه کسانپاتې کٻد ل) وغيره 
دا هغه سړی ( وافغا نيا نچه هغه داجاپان کې وخت تيراونکی  ،دې

دې نه اعالوه چه دا کسان جاپان نه  لو اسباب جوړشی، دهپه جاپان کې يو باثباته ژوند تٻراوهم پکې شامل دی .) 

په داسی چې پاتې کٻد لو اجازتنامه لپاره درخواست ورکولې شی.  مزيد ده  واال 
تنې 

  . منل کيدې شیواال خواست 
 د مهاجرت اونو هغه کسان مهربانی وکړې افغانستان عزت مند لپاره چې دپورتنې برخې  هغه    

  سره رابطه وکړې.  نږدې دفتر
جاپان  کهافغا نيا نو ونکیت ا    

  ره رابطه وکړې. س اومهربانی وکړې دوی هم نو ، ته راواستلو اراده لری
  

(ٻاداشت*)   ضامن دعمومی قا 
 په جاپان کې يو باثباته ژوند تٻراولو اسباب جوړونکې ماشوم په جاپان کې پاتې شی، دوی هم پکې شامل دی .)

 بندوبست کونکېوی
  .  شی ېدرخواست ورکول نه عالوا بل سوک هم  ، دويزې درخواست په وخت کې دتضمين کونکیوی
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