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هل يجب أن أحمل جواز سفري وبطاقة اإلقامة 

 معي؟

 

 

 

 

عند مغادرة المنزل ، تأكدوا من وجود جواز 

 سفركم أو بطاقة إقامتكم معكم.

في اليابان ، هذا ما ينص عليه القانون ، ويجب  

عليكم اظهار هذه المستندات بناءً على طلب ضابط 

 شرطة إذا قال "ميسيتي"

القيام بأي عمل ال تشمله شروط إقامتكم ، فإن البقاء في اليابان بعد  

انتهاء الفترة المسموح بها من إقامتكم ينتهك القانون وسيؤدي إلى 

 عقوبات.

دعونا نلتزم بالقواعد ونستمتع بالحياة في اليابان عند مغادرة المنزل ،  

 تأكدوا من وجود جواز سفركم أو بطاقة إقامتكم معكم.

ي اليابان ، هذا ما ينص عليه القانون ، ويجب عليكم اظهار هذه ف 

 المستندات بناًء على طلب ضابط شرطة إذا قال "ميسيتي"

القيام بأي عمل ال تشمله شروط إقامتكم ، فإن البقاء في اليابان بعد  

انتهاء الفترة المسموح بها من إقامتكم ينتهك القانون وسيؤدي إلى 

 عقوبات.

دعونا نلتزم بالقواعد ونستمتع بالحياة في اليابان.   

Ｑ 
 

ما الذي يجب فعله في حالة حدوث زلزال أو كارثة 

 طبيعية أخرى؟

 

 

راقبوا عن كثب معلومات عن الزلزال والكوارث  

على التلفزيون والراديو.  دعونا نتخذ اإلجراءات 

 الالزمة مع التزام الهدوء.

دعونا نستعد لإلخالء.   

استمعوا جيدًا إلى ما يقوله مسؤولو الشرطة وموظفو إدارات المدن  

والمقاطعات والمناطق المحلية ، ودعونا نترك مقاعدنا إذا قالوا 

 "هينان!"  )إخالء!( ، "نيجيتي" )اركضوا!(.

في القطار ، تأكدوا من االستماع بعناية لما يقوله موظف القطار ،  

ما يقول.وافعلوا   

في حالة حدوث زلزال قوي ، ال تستخدموا السيارات أو  

.الدراجات النارية ، فهذا أمر خطير  

راحة البال واألمان   

جو س    

-لحياة هادئة وآمنة -  
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Q راحة البال واألمان 

 

 

 

 

في حالة وقوع حادث طارئ / حادث / حادث  

 مروري

".110اتصل بالشرطة على الرقم "   

 

في حالة نشوب حريق / مرض / إصابة   

".119اتصل بإدارة اإلطفاء على الرقم "   

Q كيفية االتصال بالشرطة  "كايساتسو"؟ 

 

إذا تعرضت لحادث مرور أو وقعت ضحية لجريمة  

".110، فاتصل بالشرطة على الفور على الرقم "  

إذا كنت ال تتحدث اليابانية ، سيستمع المترجم إلى  

 محادثتك.

باإلضافة إلى ذلك ، إذا أسقطت شيئا خاص بك ،   

وجدت شيئًا خاص بشخص آخر   

اذهب إلى قسم الشرطة أو مركز الشرطة )كوبان(.   

#" 9110سيخبرك مركز االستفسار الشرطة على الرقم " 

 إلى أين يجب اللجوء لالستفسار واالستشارة.

Q ارجوا تعليمي قواعد المرور في اليابان 

 

فيما يلي قواعد المرور في اليابان.   

المشي ، يرجى البقاء على الجانب األيمن من عند 

الطريق.  يجب أن تسير الدراجات والسيارات على 

 الجانب األيسر من الطريق.

تعتبر سالمة المشاة في غاية األهمية.   

يرجى المشي على الرصيف عند المشي.  عند عبور الشارع ،  

 يرجى عبور الشارع عند معبر المشاة.

على الجانب األيسر من الطريق.  ال ينبغي يجب أن تسير الدراجات  

 أن تسير الدراجات بجانب بعضها البعض.

يجب عليك دائًما اتباع إشارات المرور.   

ال تقودوا السيارة بعد شرب الكحول.  ال تركبوا الدراجة بعد شرب  

 الكحول.

يرجى اتباع قواعد المرور واألخالق الحميدة حتى تتمكن من السير  

أمان وسالمة.في الشوارع ب  

Ａ 
Ａ 


