
【निवासी कार्ड िभएका व्याक्तिहरु (िेस्रो र्ोज खोप) को लागि】 

कुपन जारी गन ेआवदेन (नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमण) 
साल    महिना    हदन 

नागोयाको मेयर 

फुररगाना 

आवदेकको नाम                              
ठेगाना  〒                               

                               

सम्पकक  नम्बर                                
खोप प्राप्त गने व्यक्ततसाँगको सम्बन्ध  □ व्यक्ततआफै □ पररवार  □ अन्य (             )   

ननम्न ① देखख ④ सम्म सिमत िुनुिोस ्र कुपन जारी गनक आवेदन हदनिुोस।् 

(कृपया तलको ① देखख ④ ध्यानपवूकक पढ्निुोस ्र □ जााँच गनुकिोस।्) 
① िािोया शहरल ेिेस्रो कुपि जारी ििडको लागि खोप रेकर्र् डङ प्रणाली (VRS) मार्ड ि  अनिल्लो खोप 

रेकर्ड जााँच ििे सम्भाविा रहेको छ। त्यस समयमा, मेरो िम्बर (माइ िम्बर) वा अन्य व्यक्तििि 
जािकारी (िाम, जन्म ममनि, मलङ्ि) प्रयोि िररिेछ।  

   ② कुपन तपाईंल ेखोपको लागग आवेदन गरेको ठेगानामा पठाइनेछ जब खोपको समय नक्जककाँ दैछ। 
   ③ 18 वर्क भन्दा मागिकािरूलाई कुपनिरू पठाइनेछ। 
   ④ जापािको निवासी कार्ड िभएको िर िािोया शहरमा बमसरहेका व्यक्तिलाई कुपि पठाइन्छ। (िािोया 

शहर बाहेक अन्य ििरपामलकामा निवासी कार्ड भएका व्यक्तिहरुको हकमा भिे सम्बक्न्िि 
ििरपामलकाबाट कुपि पठाइन्छ। 

खोप 
लगाइन े
व्यक्तत 

फुररगाना  

पुरा नाम □ आवेदक आफै  

ठेगाना □ आवेदक आफै 
〒 

愛知県名古屋市 

जन्मममनत साल                 महिना                  हदन 

बसाइ अवगि 

(अस्थायी समय अवगिका लागि जापाि र्र्कड एका जापािीहरू・छोटो समय अवगि 
बसाइका ववदेशीहरूले मात्र भिुडहोस)् 

  साल   महहिा    हदि  ～ साल     महहिा   हदि 

खोप क्स्थनि 
□ दोश्रो र्ोज 
खोप लिाएको 

पहहलो र्ोज खोप           साल   महहिा    हदन    

दोश्रो र्ोज खोप            साल     महहिा      हदन 

आवदेनको कारण 

□ निवासी कार्ड आहदमा आफ्िो वववरण िभएको 
□ जापािमा अस्थायी समय अवगिको लागि र्केको र प्राय ववदेशमा बस्िे िरेकोल े

जापािमा निवासी कार्ड िभएको  

□ छोटो अवगिको बसाइको जाईयुड मसखाकु (बसाइ अिुमनि) पाएर जापािमा प्रवशे िरेको 
र त्यस पनछ आफ्िो देश र्कड ि िसकेको कारण बसाई अवगि िवीकरण िरेको 

□ अन्य (                                                       ) 

पठाउन ेठेगाना 
□ आवेदक आफै 〒 

* कृपया [पठाउिे ठेिािा],  हुलाक कािजपत्र प्राप्ि ििड सतिे स्थािको ठेिािा प्रववष्ट ििुडहोस।् 
 कृपया पछार्र् पनि जााँच ििुडहोस ्



संलग्न कागजातहरू 

・खोप लिाउिे व्यक्तिको पहहचाि प्रमाणणकरण कािजािको प्रनिमलवप (आवश्यक) 
・खोप लिाउिे व्यक्तिको ठेिािा पुक्ष्ट िि ेकािजािको प्रनिमलवप (आवश्यक) 
・खोप लगाएको प्रमाणपत्र, खोप रेकर्क, खोप प्रमाणपत्र (खोप लगाएको पासपोर्क बनाउन) कुिै एउटा (आवश्यक) 

* कृपया एउटा प्रततललपप सलंग्न गननहुोस,् मूल होइन। 
・राहदािीमा टााँमसएको क्स्टकर (प्रवेश अिुमनि क्स्टकर) भएको पषृ्ठको प्रनिमलवप (आवश्यक) * छोटो समय अवगि 

बसाइका ववदेशी िािररकहरूको लागि मात्र 
・वकैक्ल्पक व्यक्तिको पहहचाि प्रमाणणकरण कािजािको प्रनिमलवप (वकैक्ल्पक व्यक्तिले आवदेि हदि ेअवस्थामा 

मात्र) 
 

* खोप लगाएको प्रमाणपत्र, खोप रेकर्क, खोप प्रमाणपत्र (खोप लगाएको पासपोर्क बनाउन) मध्य कुिै एक पेश 
ििड िसकेको अवस्थामा कृपया िलको िामलका भिुडहोस।् 

 

＜नयााँ कोरोना खोपको पहिलो र दोस्रो खोपको क्थिनत＞ 

 

 

 

 

पहहलो खोप 
स्थितत 

① खोप लगाएको लमतत:            साल    महिना    हदन 
② खोप प्रकार: □ Pfizer □ Takeda / Moderna □ AstraZeneca 

□ अन्य (                                             ) 
③ खोप लगाएको पिधि (लागू हननेहरू जााँच गननहुोस)् 
□ नगरपामलका थिलिरू, गचककत्सा संथिानिरू, र बबद्यालय अथवा काम ििे थिलिरू खोप 

सेन्र्र (कुपन जारी गने नगरपामलकाको नाम:                                  ) 
□ ववदेशमा खोप लगाएको 
□ ववदेशमा रिेका जापानी माननसिरूका लागग नयााँ कोरोना खोप व्यवसायमा खोप लगाएको 
□ अमरेरकी सिेा जापािद्वारा खोप लगाएको 
□ और्गध ननमाकताको क्तलननकल परीक्षणको रूपमा खोप लगाएको 
□ मागिका बािेक अन्य थिलिरू बाट खोप लगाएको खण्र्मा 

(ववशरे् गरी:                                 ) 

दोस्रो खोप 
लगाएको 
स्थितत 

① खोप लगाएको लमतत:            साल    महिना    हदन 
② खोप प्रकार: □  Pfizer  □ Takeda / Moderna □ AstraZeneca 

□ अन्य (                                             ) 
③ खोप लगाएको पिधि (लागू हननेहरू जााँच गननहुोस)् 
□ नगरपामलका थिलिरू, गचककत्सा संथिानिरू, र बबद्यालय अथवा काम ििे थिलिरू खोप 

सेन्र्र (कुपन जारी गने नगरपामलकाको नाम:                                  ) 
□ ववदेशमा खोप लगाएको 
□ ववदेशमा रिेका जापानी माननसिरूका लागग नयााँ कोरोना खोप व्यवसायमा खोप लगाएको 
□ अमरेरकी सिेा जापािद्वारा खोप लगाएको 
□ और्गध ननमाकताको क्तलननकल परीक्षणको रूपमा खोप लगाएको 
□ मागिका बािेक अन्य थिलिरू बाट खोप लगाएको खण्र्मा 

(ववशरे् गरी:                                 ) 

आवदेन गन्तव्य 
〒460-8508 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

名古屋市役所健康福祉局 

新型コロナウイルス感染症対策室接種券発行申請担当あて 


