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التأمني الطبي (التأمني الصحي الوطني)
يف اليابان، يتوفر نظام تأمني طبي وطني للحد من التكاليف الطبية.

باسم  ا  أيضً املعروف  (NHI؛  الصحي  للتأمني  الوطني  الربنامج  يف  االشرتاك  أكثر  أو  أشهر  ثالثة  ملدة  اليابان  يف  سيقيمون  الذين  األجانب  املقيمني  عىل  جيب 
.("Kokuho"

مالحظة: جيب عىل الطالب الذين سيدرسون يف اليابان ملدة تقل عن ثالثة أشهر التواصل مع الكلية التي سيدرسون فيها.
■ إجراءات التسجيل

سجل يف برنامج التأمني الصحي الوطني يف مكتب البلدية بعد االنتهاء من تسجيل اإلقامة يف مكتب البلدية املحيل.
■ قسط التأمني الصحي

دعم  نظام  أو  مميزة  ختفيض  خطة  تتوفر  قد  ودخلك.  للبلدية  ا  وفقً القسط  خيتلف  احلاالت.  معظم  يف  ياباين  ين   ٢٠٠٠٠ حوايل  السنوي  القسط  قيمة  تبلغ 
للطالب، لذلك جيب عليك االتصال بمكتب البلدية.

■ التغطية
عند تلقي العالج إلصابات أو أمراض، جيب عليك تقديم بطاقة التأمني اخلاصة بك لتكون مؤهالً للحصول عىل خصم املدفوعات. بام أن ٧٠% من إمجايل 
التكاليف الطبية مشمولة بالتأمني الصحي الوطني، فستحتاج إىل دفع ٣٠% من إمجايل الفاتورة الطبية. الحظ أن التكلفة الطبية للعالجات التي ال يغطيها نظام 

التأمني جيب دفعها بالكامل عىل نفقتك اخلاصة.
حيتوي الربنامج الوطني للتأمني الصحي عىل نظام السرتداد النفقات الطبية التي تتجاوز حدود إمكاناتك الفردية إذا كانت تكاليفك الطبية يف شهر واحد 
مرتفعة. باإلضافة إىل ذلك، إذا كنت بحاجة إىل دخول املستشفى، وما إىل ذلك، يمكنك التقدم بطلب واحلصول عىل شهادة أهلية تؤهلك للحصول عىل مبلغ 

ا. هذا سيسمح لك بإبقاء املبلغ الذي تدفعه يف املستشفى عند حدود إمكاناتك الفردية لإلنفاق. احلد األقىص مقدمً

تأمني ضد احلوادث/التأمني عىل املمتلكات
لتغطية النفقات التي تتحملها نتيجة حادث غري متوقع، أو ما شابه، والتي ال يغطيها التأمني الصحي الوطني، هناك خطط للتأمني ضد احلوادث وخطط تأمني ضد 

ا التسجيل هبا. املسؤولية الشخصية يمكن للطالب األجانب أيضً
عىل سبيل املثال، سيتم تغطية احلاالت التالية:

إذا اشتعل الزيت الذي تستخدمه لقيل األطعمة وأحرق مطبخك، مما يتطلب إصالح اجلدران.  •

ا آخر، وجيب عليك دفع نفقات عالجه الطبية. إذا كنت تركب دراجة وجرحت شخصً  •

قت أشياء؛ مثل جهاز الكمبيوتر الشخيص أو الكامريا. ا، ورسُ إذا تعرضت غرفتك للسطو ومل تكن موجودً  •

ستوفر كليتك معلومات عن أنواع التأمني املختلفة. يُفضل أن تأخذها بعني االعتبار.

("Gakkensai") التأمني ضد احلوادث الشخصية للطالب الذين يسعون ملتابعة التعليم والبحث
توفر هذا التأمني هيئة اخلدمات والتبادالت التعليمية باليابان (JEES)، وترتبط به ٩٦% من اجلامعات يف اليابان. كام تقدم اهليئة خطة تغطية تأمينية إضافية تسمى 

."Inbound Futai-Gakuso"

http://www.jees.or.jp/gakkensai/  

نظام Kyosai التعاوين التابع للجامعة
نظام تأمني جامعي تعاوين يمكنك االنضامم إليه أثناء التحاقك باجلامعة.

http://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html  

التأمني الطبي والتأمني ضد احلوادث
 وعىل املمتلكات
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