အာရှလူမှုရ ေးနှငပ
့် ညာရ ေးရ ေါင့််ရ ေးရှငေး့်
က္
ု ခသည့်က္ူညီရ ေးဌာနခ ျုပ့်

ဒုက္ခသည်အသိအမှတပ် ပြုလ

ျှောက္်ထျှောားသူမ ျှောားအတွက္အ
် လထျှောက္်အပံ့(

က္
ု ခသည့်က္ူညီရ ေးဌာနခ ျုပ့််(RHQ)်သည့််ရင်ရ က္ေးအခက့္်အခဲ က္
ု ခ က္ျုရ

်ရနရသာ က္
ု ခသည့််အသိအမှ

မ်ားညွှန်)

့်ပပျုရလ ာက့္်လာရလ ာက့္်ထာေးသူမ ာေး

အာေးက္ူညီရထာက့္်ပရပေးရနပေါသည့်။
၁။်ရထာက့္်ပရ က္ေးခစာေးခင့်ရှိသူ
က္
ု ခသည့်အသိအမှ
ရ

်ရနပပီေး်စာေး၀

်(မှ

့်ပပျုရလ ာက့္်လာရလ ာက့္်ထာေးသူ်(်အယူခ၀င့်ထာေးသူအပေါအ၀င့််)်မ ာေးအနက့္််ဂ ပန့်နင
ို င
့်

့်ရန်ရ ေးခ ိျု

့်ခ က့္််၁)််(၁)

ဲပခင့်ေးအစရှိရသာရထာက့္်ပမှုလိုအပ့်သည့်ဟုအသိအမှ

ာေးရ ေး၀န့်ကက္ီေးဌာန

င့်ပထမအကက္ိမ့်် က္
ု ခသည့်အသိအမှ

င့််ပထမအကက္ိမ့်် က္
ု ခသည့်အသိအမှ
ထပ့်မရလ ာက့္်ထာေးသူမ ာေး်အ
ပယ့်ပခင့်ေးနှင့်် စပ့်လ ဉေးသည့်

င့််ရင်ရ က္ေးအခက့္်အခဲ က္
ု ခ က္ျု

့်ပပခ သူမ ိျုေးအာေးက္ူညီရထာက့္်ပရပေးရနပေါသည့်။

့်ပပျုရလ ာက့္်လာက္ိုရလ ာက့္်ထာေးသူ၊်(၂)်

ပ့် ပျု်ရလ ာက့္်လာက္ို်ရလ ာက့္်ထာေး၍်အယူခ၀င့်ရနသူ၊်(၃)် ု

က့္််ပထမအကက္ိမ့်ရလ ာက့္်ထာေးရသာ် က္
ု ခသည့်အပ စ့််အသိအမှ
ာေးရု ေးမှပယ့် က့္်ပခင့်ေးဆိုင့် ာ်

ာေးစဲဆုမ
ိ ှု်(ပထမ

ာေးရ ေး၀န့်ကက္ီေးဌာန

ိယအကက္ိမ့််နှင့်် အထက့္်

့်ပပျုရလ ာက့္်ထာေးပခင့်ေးက္ိုပငင့်ေး

ာေးစဲဆုမ
ိ ှု်)်က္ို်လုပ့်ရနသူမ ာေးသာ်ရထာက့္်ပ

ရ က္ေးရလ ာက့္်ထာေးခငရ
့် ှိပေါသည့်။
(မှ

့်ခ က့္််၂)််ပိုငဆ
့် ုင
ိ မ
့် ှုနင
ှ ၀
့် င့်ရငရှိသူမ ာေး်၊်အလုပ့်လုပ့်နင
ို သ
့် ူမ ာေး်၊်ရဆမ ိျုေးရှိသူမ ာေး်၊်မိမိက္ိုယ့်က္ိုရထာက့္်ပနိင
ု စ
့် မ့်ေးရှိသူမ ာေး်၊်အစိုေး စသည့််မှ
်ရထာက့္်ပရ က္ေးအက္ူအညီ ရှိသူမ ာေး၊်ထိအပပင့်
ု
ရထာက့္်ပမှုလို်/်မလို်စစ့်ရဆေးရဆာင့် က့္် ာ
ရဆေးရ

ရှိပေါက္်ရထာက့္်ပမှုလိုအပ့်သည့်ဟုအသိအမှ

၂်။်ရထာက့္်ပမှုအရသေးစိ

်််(၁)်စာေးစ ိ

့်ပေါ။

့်

ရထာက့္်ပမှုလိုအပ့်သည့်ဟုအသိအမှ
ရထာက့္်ပမှုအရသေးစိ

့်ပပျုမည့်မဟု

့်ပပျုခ ပေါက္ရအာက့္်ပေါအ

့်သည့်လက့္်ခသူရပေါ််မူ

ိုငေး့် ပ စ့်သည့်။

ည့်၍်က္ဲပပာေးနိင
ု သ
့် ည့်။

့်

်််််််််််လူကက္ီေး်(်၁၂်နှစ့်အထက့္််)်
်််််််််််က္ရလေး်(်၁၂်နှစ့်ရအာက့္််)်

စ့်ရန်ယန့်ေး်၁,၆၀၀
စ့်ရန်ယန့်ေး်၈၀၀်််််််််

(၂)်အိမ့်လခ
်််််််််််ရပေးနိင
ု သ
့် ည့်အမ
ိ ့်လခ်အက္နအ
့် သ
ရနထိင
ု သ
့် ူ်လူဦေးရ ရပေါ်မူ

ည့်ပပီေး၊ က္ဲပပာေးသည့်။အိမ့်လခသာ

ရပေးနိင
ု ၍
့် အပခာေးက္ုနက္
့် စ ိ
(၃)်ရဆေးက္ုသစ ိ

့်ရှိသည့်။ အိမ့်လခနှင့်

့်မ ာေးမရပေးနိင
ု ပ
့် ေါ။

့်

မူအာေးပ ငက္
့် န့်ေးမာရ ေးအာမခအသုေးပပျုနိင
ု သ
့် ည့်က္ုသမှု၏က္ုနက္
့် စ ိ

့်က္ိုသာ

ရပေးနိင
ု မ
့် ည့်။ရစ ေးကက္ီေးသည့်က္ုသမှုပ စ့်လ င့်မရထာက့္်ပနိင
ု သ
့် ည့်အခေါလည့်ေးရှိသည့်။
၃်။်ရထာက့္်ပသည့်က္ာလ
သာမာန့်အာေးပ ငအ
့် မ ာေးဆုေး်(၄)်လ
၄်။်ဆက့္်သယ့် န့်
က္
ု ခသည့်က္ူညီရ ေးဌာနခ ျုပ့်
5-1-27 Minamiazabu, Minato-ku, Tokyo်106-0047
(ရပမညီထပ့်

င့်စာေးရသာက့္်ဆုင
ိ ရ
့် ှိသည့်)

Tokyo Metro Hibiya Line Hiroo Station (H03) Exit 4
််််် ုနေး့် နပေါ

့််််၀၁၂၀-၉၂၅-၃၅၇်(အခမဲ)

်််််််််််််််််််််၀၃-၃၄၄၉-၇၀၂၉
်အခ ိန့်် ။််််။
်စရနရန၊်
(်ကက္ိျု

၉ေး၃၀်မှ်၁၂ေး၃၀်၊်၁၃ေး၃၀်မှ်၁၇ေး၀၀
နဂဂရနနှငရ
့် ု ေးပိ

့် က့္်မ ာေးပိ

့်သည့်

င့်် ုနေး့် ပ ငဆ
့် က့္်သယ့် န့်လိုပေါသည့််)

င့််က္ိုက့္်ညီမှုမရှိရ က္ာင့်ေးက္ိုစစ့်

