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【注意事項】 【ਿੋਟਸ】

読んだ注意事項には，チェック☑をしてください。

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੋਟਸ ਉਤੇੱ ☑ ਲਗਾਓ।

□　この申請書には，あなたが主張したい事情を全て書いてください。

□ ਅਨਿਹ਼ੇ ਸਾਰ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਨਲਖੋ ਨਿਹਿਾਂ ਦ਼ੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦ਼ੇ ਹੋ।

１　前回の難民認定申請後，国籍，家族構成，居住歴，学歴，職歴，本邦出入国歴，海外渡航歴及び宗教に

　変更はありますか。

□　いいえ

□ ਿਹੀ ਂ

□　はい

□ ਹਾਂ

→変更事項はどれですか。

→ ਕੀ ਬਦਨਲਆ ਨਗਆ ਹੈ?

□　国籍 □　家族構成 □　居住歴 □　学歴

□ ਪਨਰਵਾਰ ਦ਼ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ□ ਨਰਹਾਇਸ ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ □ ਨਸੱਨਖਆਵੀ ਂਯੋਗਤਾ

□　職歴 □　本邦出入国歴 □　海外渡航歴 □　宗教（宗派）

□ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨਤਹਾਸ □ ਧਰਮ (ਡੀਿੋਨਮਿ਼ੇਸਿ)

→変更内容を具体的に書いてください。

→ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੱਚ ਨਲਖੋ।

２　前回は，どのような迫害事情を主張しましたか。具体的に書いてください。

2 ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦੀ ਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ? ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੱਚ ਨਲਖੋ।. 

３　今回は，新たに主張する迫害事情がありますか。

3  ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਵੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

□　ない

□ ਿਹੀ ਂ

→「ない」と答えた場合，４の質問に答えた後，６以降の質問に答えてください。

→ ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਾਬ "ਿਹੀ"ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ 4 ਨਵੱਚ ਨਦਓ ਅਤ਼ੇ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਦਓ।

□　ある

□ ਹਾਂ

→「ある」と答えた場合，４以降の質問に答えてください。

→ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਦਓ।

□ ਜੁਵਾਬਾਾਂ ਕਵੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਾਂ ਉਤੇੱ ☑ ਲਗਾਓ, ਏ ਾਂਟਰੀ ਫੀਲਡ ਕਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਵਸਤਾਰ  ਕਵੱਚ ਕਲਖੋ
 (ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਲਖ ਸਿਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਇੱਿ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਿਰੋ)

□ ਜੇ ਿੋਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰੀਕਖਆ ਕਵੱਚ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ

1.　ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਰਾਸਟਰੀਅਤਾ, ਪਨਰਵਾਰ ਦ਼ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ, ਨਰਹਾਇਸ ਇਨਤਹਾਸ, ਨਸੱਨਖਆਵੀ ਂਨਪਛੋਕੜ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨਤਹਾਸ 　ਿਪਾਿ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤ਼ੇ
ਨਿਕਲਣ ਦ਼ੇ ਇਨਤਹਾਸ, ਨਵਦ਼ੇਸ ਸਫਰ ਕਰਿ ਦ਼ੇ ਇਨਤਹਾਸ ਅਤ਼ੇ ਧਰਮ ਿ ੰ  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਰਨਫਊਜ਼ੀ ਸਨਥਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਲਆ ਹੈ?

□ ਰਾਸਟਰੀਅਤਾ

以下の注意事項をよく読んだ上で質問に答えてください。

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਨੋਟਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ।

□ ਿਪਾਿ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ
ਅਤ਼ੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ 
ਇਨਤਹਾਸ

□ ਨਵਦ਼ੇਸ ਸਫਰ ਕਰਿ ਦਾ
ਇਨਤਹਾਸ

□　回答に当たっては，該当する欄にチェック☑をし，記入部分には，具体的かつ詳細に書いて
ください。（枠内に書けない場合は，別紙を提出してください。）

□　この申請書に嘘を記載したり，嘘の資料を提出した場合は，審査上不利益を被ることがあります。



４　迫害を受けるおそれ以外の理由で，日本での滞在が必要な理由がありますか。

4 ਕੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਤਸੀਹ਼ੇ ਲਗਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਲਈ ਿਪਾਿ ਨਵੱਚ ਰਕੁਣ ਦ਼ੇ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹਿ?

□　ない

□ ਿਹੀ ਂ

□　ある

□ ਹਾਂ

→「ある」と答えた場合，具体的に答えてください。

→ ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੱਚ ਨਲਖੋ।

５　３の質問で「ある」と答えた場合，「新たな迫害事情」について，下記（１）から（6）までの質問に答え

　てください。

１）「新たな迫害事情」が発生した時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

(1) "ਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਵੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ" ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿ? ਪੱਛਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬੀ ਅੰਕਾਂ ਨਵੱਚ ਨਲਖੋ।

（２）「新たな迫害事情」をあなたが知った時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

(2) ਤੁਹਾਿ ੰ  "ਿਵੀ ਂਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ" ਬਾਰ਼ੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਨਗਆ? ਪੱਛਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬੀ ਅੰਕਾਂ ਨਵੱਚ ਨਲਖੋ।

（３）「新たな迫害事情」が発生した場所は，どこですか。

(3)  "ਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਵੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ" ਨਕਹੜੀ ਥਾਂ ਤ਼ੇ ਹੋਈਆਂ?

（４）「新たな迫害事情」を前回の手続で主張できなかったのはなぜですか。

(4)  ਨਪਛਲੀ ਕਾਰਿਨਵਧੀ ਨਵੱਚ "ਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਵੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ" ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਾ ਸੰਭਵ ਨਕਉ ਂਿਹੀ ਂਸੀ?

（５）「新たな迫害事情」の内容を具体的に答えてください。

(5) ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ "ਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਵੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ" ਦ਼ੇ ਤਤਕਨਰਆਂ ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਵਰਣਿ ਕਰੋ।

1.　迫害を受けたのは誰ですか。 2.　誰から迫害を受けましたか。

1.. ਨਕਸ ਿ ੰ  ਤਸੀਹ਼ੇ ਨਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਸਿ? 2. ਨਕਸ ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਤਸੀਹ਼ੇ ਨਦੱਤ਼ੇ?

□　あなた自身

□　ਆਪਣ਼ੇ ਆਪ

□　あなたの家族・親族

□　ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਵਾਰ/ਨਰਸਤ਼ੇਦਾਰ

□　上記以外（具体的に書いてください。）

□　ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੱਚ ਦੱਸੋ।)

3.　どのような迫害を受けたのですか。

4.　迫害を受けたのは，なぜですか。

4.    ਤੁਹਾਿ ੰ  ਤਸੀਹ਼ੇ ਨਕਉ ਂਲਗਾਏ ਗਏ ਹਿ?

5.　迫害と関係する本国情勢に大きな変化があった場合，それを具体的に書いてください。

5.   ਿ਼ੇ ਤਸੀਹ਼ੇ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਰਾਸਟਰੀ ਦ਼ੇਸ ਨਵੱਚਲ਼ੇ  ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸਟਤਾ ਿਾਲ  

ਵਰਣਿ ਕਰੋ।

（６）あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。

(6) ਿ਼ੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣ਼ੇ ਰਾਸਟਰੀ ਦ਼ੇਸ ਮੁੜ ਿਾਂਦ਼ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?

1.誰から迫害を受けるおそれがありますか。

1 .ਤੁਹਾਿ ੰ  ਕੌਣ ਤਸੀਹ਼ੇ ਦ਼ੇਵ਼ੇਗਾ?

2.いかなる事態が生じますか。

2. ਨਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗ਼ੇ?

3.     ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦ਼ੇ ਤਸੀਹ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ?

5 ਿ਼ੇ ਤੁਸੀ ਂਸਵਾਲ 3 ਲਈ "ਹਾਂ" ਿਵਾਬ ਨਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਹ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਵੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਬਾਰ਼ੇ ਹ਼ੇਠ ਨਲਖ਼ੇ (1) ਤੋਂ (6) ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦ਼ੇ ਿਵਾਬ ਨਦਓ।



６　今回，新たに提出する資料はありますか。

6  ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਦਰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਿਵੀ ਂਸਮੱਗਰੀ ਹ?ੈ

□　ない

□ ਿਹੀ ਂ

□　ある

□ ਹਾਂ

→「ある」と答えた場合，その資料の内容を具体的に書いてください。

→ ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ, ਤਾਂ ਤਤਕਨਰਆਂ ਦਾ ਵਰਣਿ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੱਚ ਕਰੋ।

７　現在の健康状態はどうですか。

7  ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਿ ਨਸਹਤ ਸਨਥਤੀ ਨਕਹ ੋਨਿਹੀ ਹੈ?

□　異常なし

❑  ਸਾਧਾਰਿ

□　異常あり

❑  ਅਸਾਧਾਰਿ

　→「異常あり」と答えた場合，具体的に書いてください。

→ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਾਬ "ਅਸਾਧਾਰਿ" ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੱਚ ਨਲਖੋ।

８　難民調査官のインタビューを希望しますか。

8   ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਨਰਨਫਊਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਿਾਲ ਇੰਟਰਨਵਊ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦ਼ੇ ਹੋ?

□　希望する

❑  ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦ਼ੇ ਹੋ

□　希望しない

□ ਿਹੀ ਂਚਾਹੁੰਦ਼ੇ

９　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

9  ਨਰਨਫਊਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਿਾਲ ਇੰਟਰਨਵਊ ਕਰਿ ਵ਼ੇਲ਼ੇ, ਕੀ ਦਭੁਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

□　いいえ

□ ਿਹੀ ਂ

□　はい

□ ਹਾਂ

→「はい」と答えた場合，何語を希望しますか。（　　　　　　　　　）語

→ ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਕਸ ਭਾਸਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। (　　　　　　　　) ਭਾਸਾ

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

ਿ਼ੇ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ ਨਲਖੋ।

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

ਉਪੱਰ ਵਰਣਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੱਚ ਹਿ।

申請者（代理人）の署名 年 月 日

ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੇਣ ਵਾਲ਼ੇ  (ਏਿੰਟ) ਦ਼ੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਾਲ ਮਹੀਿਾ ਨਦਿ


