
Fast Track Home Page က ို
ဤနေရာတငွ် ကကည ပ်ါ

Fast Track က ို အသ ိုုံးပ ြုနည ုံး

ဂျပေ်ပပညသ် ို  ဝငန်ရာကလ်ာနသာ・ပပေ်လာနသာ သမူျျာသသ ို  

ကသူဆက်မျှု 
ကာကွယ်စီစစ်နရသ

〈စစ်နဆသမျှု ပပီသဆ ိုသပငငသ်〉

〈အတည်ပပြုဆဲ〉

ဂျပေ်ပပည်သ ို  မျဝငမီ်ျ အပလီနကသရှငသ်ပြင ် ကသူဆက်မျှုဆ ိုငရ်ာ နလ ာက်ထာသလိုပ်က ိုငမ်ျှု
တစ်စ တတ်စ်ပ ိုငသ်က ို ကက ြုတငပ်ပငဆ်င် လိုပ်က ိုငန် ိုငပ်ါသည်။

Narita လေဆ   ၊ Haneda လေဆ   ၊ ChuBu International လေဆ   ၊ Kansai International လေဆ   ၊ Fukuoka လေဆ   မှ
ဂျ န ပ ည သ ို ို့ဝင လ ောက ေောသူမျောုံး အသ ိုုံးပ ြုန ိုင  ါသည ။

※စာရငသ်သငွသ် အတည်ပပြု စစ်နဆသပငငသ်အတွက်
အငျ ေ်အေညသ်ငယ် နပသရပါမျည်။

အနသသစ တ်က ို Home Page တွင် ကကည ်ရှုပါ။

ပပည်မျဝငင်င် ၇၂ ောရီအတငွသ် စစ်နဆသပပီသစသီနကကာငသ် စာရငသ်မျသငွသ်န ိုငလ်ညသ်ရပါသည်။
နမျသငွေ်လ ာ၊ င ဝေ်ငျက်၊ ကာကွယ်နဆသထ ိုသပပီသကကာငသ် လက်မှျတ် စာရငသ်သငွသ်ပငငသ်နှင် 
အတည်ပပြုပငငသ် ပပီသဆ ိုသလ င် မျျက်နာှပပင်က အဝါနရာင်သ ို  နပပာငသ်သာွသပါမျည်။
ဤကဲ သ ို  ပြစ်ပါက အဝါနရာင် မျျက်နာှပပငန်ှင ် စာရွက်စာတမ်ျသမျျာသ၊ ရရှ ထာသနသာ
အနထာက်အထာသမျျာသက ို နကာင်တာတွင် ပပသနပသပါရေ် နမျတတ ာရပ်င အပ်ပါသည်။

ပပညမ်ျဝငင်င်

＠
WEB တငွ်

ပပည်ဝငင်ျ ေ်

＠

လေဆ   

နမျသငေ်ွသလ ာ င ဝေ်ငျက်
ကာကယွန်ဆသထ ိုသပပီသ
နကကာငသ် လကမှ်ျတ်※

က ိုဗစ် မျရှ နကကာငသ် စစ်နဆသပပီသ
လကမှ်ျတက် ို စာရငသ်သငွသ်ပငငသ်

・MySOS န ါငသ်လိုပ် အတညပ်ပြုပငငသ်
・နမျသငေ်ွသလ ာ၊ င ဝေ်ငျက် နရသသငွသ်ပငငသ်
・ကာကယွန်ဆသ ထ ိုသပပီသနကကာငသ် အတညပ်ပြုပငငသ်
・က ိုဗစ် မျရှ နကကာငသ် စစန်ဆသပပီသ လကမှ်ျတက် ို
အတညပ်ပြု စစန်ဆသပငငသ်

ြေ်သာသမျျကန်ာှပပငအ်ာသ
ပပသရ ို ပြင ်

နလ ာကထ်ာသမျှုမျျာသ
ပပီသဆ ိုသသည！်

MySOS
အတကွ်
QRကို ်

MySOS

အစ မ်ျသနရာင် ြေ်သာသ
မျျက်နာှပပငအ်ာသ ပပသပါ။

MySOS

ြေ်သာသ

က

အစ မ်ျသနရာင်

ြေ်သာသ

က

အေီနရာင်

MySOS

ဖန သောုံး မျက နေှာပ င က
အဝါါလ ောင 

F   a   s   t T   r   a   c   k    က ိုအသ ိုုံးပ ြု ါမည ။

www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack
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1 အပလနီကသရှငသ်က ို သငွသ်ပါ

https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7

2 အပလနီကသရှငသ်တငွ် စာရငသ်သငွသ်ပါ

အပလ ီနကသရှငသ် ည ေ်ကကာသငျကက် ို လ ိုက၍်

3 စာရငသ်သငွသ်မျှု ပပီသဆ ိုသပငငသ်・စစန်ဆသပငငသ်

အာသလ ိုသ စာရငသ်သငွသ်ပပီသလ င၊် အငျကမ်ျျာသက ို “ကသူဆက်မျှု ကာကွယ်စီစစ်နရသစငတ်ာမှျ”အတည်ပပြုစစ်နဆသပါမျည်

4 စစန်ဆသမျှု ပပီသဆ ိုသပငငသ်

စာရငသ်သငွသ်ထာသနသာ အငျကမ်ျျာသက ို အတညပ်ပြု
စစန်ဆသပပီသပါကအပလီ မျျကန်ာှပပငသ်ည် အေီနရာငမှ်ျ အစ မ်ျသနရာငသ် ို  
နပပာငသ်လဲ သာွသပါမျည။်
နလဆ ပ်တွင် ကသူဆက်မျှု ကာကွယ်စီစစ်နရသ ဝေ်ထမ်ျသအာသ ပပသပါ။

Fast Track က ို အသ ိုုံးပ ြုလေကောမူ လေဆ   ေဝူင မှု မျောုံးလန ါက ၊ ကုူံးဆက မှုဆ ိုင  ော ထ မ ုံးလ ကောင ုံးေေ လဆုံးမှုမျောုံး

ေို  က ိုင  ောတငွ အချ န  ကောန ိုင  ါသည ။ နောုံးေည သလ ောလ ါက လ ုံးလေေ ို ါသည ။

အလိုပ်သမျာသ ဝေ်ကကသီဌာေ・ကသူစကမ်ျှု ထ မ်ျသနကကာငသ်ပငငသ်ဌာေငဲွ

http://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack

