कोरोना भ्याक्सिन (खोप) लगाउने टिकि जारी आवेदन (अन्य ठाउँबाि फुकुओका िहरमा बिाइिराइ गरेको
व्यक्तिको लागग) एप्ललकेशन चलाउने गवधिको म्यानुअल

・क्सलक गरेर इमेल एड्रेि िाइप गनुुहोि्।
・उि एड्रेिमा आवेदन प्रगिया िुरु गने क्तलङ् क

पठाइने हुनाले, 30 धमनेि भित्र उि क्तलङ् कमा क्सलक
गरी, आवेदन प्रगिया िुरु गनुुहोि्।

“Google”, “LINE” र “Graffer” को अकाउन्ि
िएको व्यक्तिले उि अकाउन्ि प्रयोग गरी लगइन गनु
पगन िसनुहुनेछ।

1

क्सलक गनुुहोि्।

2

आवेदकको जानकारी िाइप गनुह
ु ोि्।
रेक्तिडेन्ि काडु आटदमा लेखखएको नाम िाइप गनुुहोि्।
अल्फाबेि पगन िाइप गनु िगकन्छ।

काताकाना िाइप गनुुहोि्। थाहा निएको व्यक्तिले
िाइप नगरे पगन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा,
क्तिस्िमको कारणले गदाु एउिा अक्षरको िाग
"स्पेि" छोड् नुपने हुन्छ। एउिा स्पेि छोडेर अको
गवषयमा जानुहोि्।

बिोबाि स्थानको युगबन-बान्गो (पोस्ि कोड) िाइप
गनुुहोि्।

रेक्तिडेन्ि काडु आटदमा लेखखएको ठे गाना िाइप
गनुुहोि्।

जन्म धमगत िाइप गनुुहोि्।
(YYYY MM DD)

टदउँिो िम्पकु गनु िगकने फोन नम्बर िाइप गनुह
ु ोि्।

क्सलक गनुुहोि्।

3

तल लेखखएको गववरण गनश्चय गरेपधछ क्सलक गनुुहोि्।
“फुकुओका िहरले म पगहले (यि अधि) बिोबाि
गरेको ठाउँमा भ्याक्सिन (खोप) लगाएको क्स्थगत गनश्चय
गने कुरािँग म िहमत छु ।”

तल लेखखएको गववरण गनश्चय गरेपधछ क्सलक गनुुहोि्।
“म फुकुओका िहरद्वारा जारी गररने भ्याक्सिन (खोप)
लगाउने टिकि चाहन्छु ।”

क्सलक गनुुहोि्।

4

क्सलक गर्यो िने लजल्ला िीची प्रदशुन हुने हुनाले,
तपाईंको पगहले (यि अधि) को ठे गाना िएको लजल्ला
चयन गनुुहोि्।

पगहले (यि अधि) को ठे गाना िएको नगरपाक्तलका
(िहर)/गाउँपाक्तलकाको पीरा ठे गानाका िाथै
अपािु मेन्िको नाम/कोठा नम्बर पगन िाइप गनुुहोि्।

पगहले (यि अधि) को ठे गाना िएको ठाउँमा एक पिक
पगन खोप नलगाएको िएमा माक्तथ र 1 पिक खोप
लगाएको िएमा तल क्सलक गनुह
ु ोि्।

तपाईंिँग पगहले (यि अधि) को ठे गाना िएको ठाउँमा
प्रालत गरेको खोप लगाउने टिकि िएमा, 10 अङ् कको
खोप लगाउने टिकि नम्बर िाइप गनुुहोि्। थाहा
निएमा, खाली छोडे पगन हुन्छ।

क्सलक गनुुहोि्।

5

िँगै बिोबाि गने पररवारको िदस्यको लागग पगन
एकैिाथ आवेदन प्रगिया गनु िगकन्छ।
राम्रोिँग नबुझम
े ा तल क्सलक गनुह
ु ोि्।
प्रगिया गनु चाहने खण्डमा माक्तथ क्सलक गनुुहोि्।

माक्तथ िँगै बिोबाि गने पररवारको िदस्यको लागग
पगन एकैिाथ आवेदन टदने चयन गरेको व्यक्तिले मात्र
यहाँ क्सलक गरी, िँगै बिोबाि गने पररवारको
िदस्यको जानकारी िाइप गनुुहोि्।

क्सलक गनुुहोि्।

6

िाइप गरेको प्रत्येक गववरण गनश्चय
गरी, िच्याउनुपने खण्डमा यहाँ
क्सलक गरेर िच्याउन िगकन्छ।

िाइप गरेको गववरण गनश्चय गरेपधछ यहाँ
क्सलक गर्यो िने आवेदन प्रगिया िमालत
हुन्छ।

7

