
[Dành cho những người không có đăng ký cư trú] 

Đơn đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng 

(bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới) 
 

Ngày    tháng    năm     . 

Gửi Thị trưởng thành phố Nagoya 

 (Người nộp đơn) Họ và tên:                   . 

  

 Địa chỉ:                  . 

 Số điện thoại:                . 

Mối quan hệ với người được tiêm chủng: □ Bản thân □ Người thân sống chung 

□ Khác (      ) 

Tôi xin được cấp phát phiếu tiêm chủng như dưới đây. 
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Cách đọc  

Họ và tên 
□ Giống với 

người nộp 
đơn 

 

Địa chỉ nơi cư trú 
□ Giống với 

người nộp 
đơn 

Mã bưu chính: 

Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi 

Ngày tháng năm sinh Ngày    tháng    năm      

Giới tính  

Thời gian cư trú 
(Chỉ điền đối với người nước ngoài cư trú ngắn hạn, v.v...) 

Ngày    tháng    năm      đến ngày    tháng    năm         

Tình trạng tiêm chủng □ Chưa tiêm chủng □ Đã tiêm chủng lần 1 

Lý do đăng ký 

□ Không có ghi trên thẻ cư trú, v.v... 

□ Vì đã nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn, v.v... 

và buộc phải gia hạn thời gian lưu trú 

□ Khác (                   ) 

Địa chỉ gửi đến 
□ Giống với 

người nộp 
đơn 

Mã bưu chính: 

 

Hồ sơ đính kèm 

- Bản sao hồ sơ xác minh danh tính của người được tiêm chủng (bắt buộc) 

- Bản sao của hồ sơ có thể xác nhận được địa chỉ nơi cư trú của người được tiêm chủng (bắt buộc) 

- Bản sao của trang có dán nhãn con dấu chứng thực trên passport. * Chỉ dành cho người nước ngoài 

cư trú ngắn hạn, v.v... 

- Bản sao hồ sơ xác minh danh tính của người đại diện (trường hợp người đại diện đăng ký giúp) 

 

Hạng mục lưu ý 

- Đối với địa chỉ gửi đến, vui lòng điền địa chỉ có thể nhận thư bưu điện. 

- Vui lòng điền đơn đăng ký bằng chữ cái alphabet. 

Mã bưu chính: 


