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ص
ت ألشخا

 المساعدا
متوقفین عن العمل

 إعانة نقدیة بمبلغ ثابت
(بتاریخ 20 نیسان/أبریل ) ب

Tokubetsu Teigaku Kyuufukin

 إعانة نقدیة قدرھا 100,000 ین لكل من
 السكان بدون شروط الدخل

ب(یجب تقدیم الطلب في حدود 3 شھور)ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 یجب كتابة رب األسرة تفاصیل حسابتھ
 البنكیة في استمارة الطلب القادمة من

الحكومة المحلیة وإرسال االستمارة إلیھا

الحكومة المحلیة
ت( تقدیم الطلب عن طریق 

البرید أو الموقع اإللكتروني)ب

 كل شخص مسجل في قائمة السكان
 األساسیة بتاریخ 27 نیسان/أبریل 2020

 (سواء كان ذوي الجنسیة الیابانیة أم
غیرھا )ب

اإلعانة المعیشیة العامة

Seikatsu Hogo

 اإلعانات لتكالیف المعیشة والرعایة الطبیة
 وإیجار الشقة في حال كون الدخل أقل من

 "الحد األدنى لتكالیف المعیشة"ب ب(الحكومة
المحلیة) ب

 نظام دفع األجور غیر
 المدفوعة بدال من صاحب

العمل
Mibarai Chingin Tatekaebarai Seido

 نظام الدفع ل80% من األجور غیر
 المدفوعة (ھناك حدود معینة) بدال من

الشركة المفلسة
(مكتب تفتیش العمالة) 

 المعاشات الوطنیة والتأمین
الصحي الوطني

Kokumin Nenkin・Kokumin Kenkou Hoken

 یمكنك اإلعفاء من أسقاط التأمین في حال
 مواجھة معیل أسرتك الوفیات أو إصابات
 الحرجة أو انخفاض الدخل بسبب فیروس

.كورونا المستجد
 ب( مالحظة: ھناك عدة شروط في الدخل

والرجاء متابعة معلومات مستقبلیة)ب

رسوم الخدمات العامة

Koukyou Ryoukin

 في 19 اذار/ مارس، أبلغت الحكومة
 الیابانیة المحافظات باستعدادھا إلعطاء

 المتأثرین بجائحة فیروس كورونا المستجد
 مھلة لدفع رسوم الخدمات العامة. وفي حال

 مواجھتك صعوبة في دفع ھذه الرسوم،
 الرجاء أن تتصل بمكتب المدفوعات

للخدمات العامة

 إعانة للتعامل مع إغالق
المدارس اإلبتدائیة

Shougakkou Kyuugyotou Taiou Joseikin

 إعانة لصاحب العمل في دفع أجور العمال
 الذین أخذو إجازة مدفوعة (في حدود

8330 ین بالیوم) ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 من الضروري أن یأخذ العامل إجازة
 مدفوعة مختلفة عن اإلجازات المدفوعة

السنویة.ب

 مكتب االستشارة إلعانة
للتعامل مع إغالق المدارس

 الشركات التي یعمل فیھا ولي األمر الذي
 أخذ إجازة لرعایة أبنائھ خالل إغالق
مدارسھم

 إعانات المرض واإلصابات
(التأمین الصحي) ب

Shobyo Teatekin (Kenko Hoken)

 فترة العجز عن العمل بسبب اإلصابة
بفیروس كورونا المستجد

دفع ثلثین من “األجر األساسي الیومي”ب 

المكتب المسؤول

المستحقون

 تتاح اإلعانات للعامل من الیوم الرابع من
بدایة إجازتھ لمدة 18 شھرا على األكثر

اتحاد التأمین الصحي إلخ

 عامل یعجز عن العمل بسبب إصابة
بفیروس كورونا المستجد

بدل اإلجازة

Kyuugyo Teate

 دفع على األقل 60% من األجر العادي في
 حال أمر صاحب العمل عّمالھ بأخذ اإلجازة

ب(قانون معاییر العمل)ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 یستطیع صاحب العمل أن یستفید من
"اإلعانات للحفاظ على العمالة"ب

مكان العمل

 عّمال یأمرھم صاحب العمل بأخذ اإلجازة
(بمن فیھم عمال مؤقتون)ب

قروض الدعم العامة
Sogo Shien Shikin (kashitsuke)

أسرة معیشیة مكونة من شخصین أو أكثر
في حدود 600,000 ین 

أسرة معیشیة مكونة من شخص واحد
في حدود 450,000 ین 

المكتب المسؤول

المستحقون

 بدون الفوائد/ الكفیل غیر مطلوب/ مھلة
 التسدید لمدة سنة واحدة/ الموعد النھائي

للسداد: بعد عشر سنوات

 مجلس الرعایة االجتماعیة المحلیة

 أسرة معیشیة تعاني من صعوبة المعیشة
 بعد انخفاض الدخل أو فقدان العمل

والوظیفة بسبب فیروس كورونا المستجد

إعانة مالیة لتوفیر السكن

Jyuukyo Kakuho Kyuufukin

 منح صاحب الشقة إعانة مالیة تعادل
 إیجارھا لمدة 3 شھور (على األكثر لمدة 9
شھور في حال بحث مستأجلھا عن العمل)ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 ھناك شروط متعلقة بالدخل والبحث عن
العمل

 مكتب االستشارة لدعم استقاللیة السكان
في الحكومة المحلیة

 من توقف عن العمل في السنتین
 األخیرتین، أو من ُیوضع في موقف

مماثل بسبب انخفاض دخلھ

لألفراد واألسرة

ف المعیشة
تكالی

وإیجار الشقة
ت واألخرى

اإلعانا

المكتب المسؤول

المستحقون

 بدون الفوائد/ الكفیل غیر مطلوب/ مھلة
 التسدید لمدة سنة واحدة/ الموعد النھائي

للسداد: بعد سنتین

 مجلس الرعایة االجتماعیة المحلیة (كما
 سیتعامل بنك العمال مع ھذه القروض)

ب

 من ینخفض دخلھ ویحتاج إلى
 مساعدات للحفاظ على سبل عیشھ

بسبب فیروس كورونا المستجد

 القروض الصغیرة في حاالت
 الطوارئ (تدابیر استثنائیة)

ب

 في حاالت إغالق المدارس وتوقف األعمال
 الشخصیة

 في حدود 200,000 ین 

في حاالت أخرى
في حدود 100,000 ین 

Kinkyuu Koguchi Shikin (kashitsuke)
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