
ဂျပန်ဘာသာစကာားဖြင ်

မ ိုငန်မ်ဘာဆ ိုငရ်ာအထ ွေထ ွေစံိုစမ််းရနအ်ခမ ဲ့နပံါတ်

TEL:0120-95-0178
※ ဖိုန််းဖဖငဲ့ဆ်ကသ်ွေယန် ိုငထ်သာအခ  နမ် ာ ထန ဲ့ရကထ်ပေါ်မတူည၍်ကွောဖခာ်းပါသည။်

တနင်္လာထန ဲ့မ ထသာကကာထန ဲ့အ  မနက၉်နာရီခွေ မ ည၈နာရီအ  
စထနထန ဲ့၊ တနင်္လထနွေထန ဲ့န ငဲ့် ရံို ်းပ တရ်ကမ် ာ်းတွေင် မနက် ၉နာရီခွေ မ ညထန၅နာရီခွေ အ  
(မ ိုငန်မ်ဘာကဒ၊် မ ိုငန်မ်ဘာပွေ ွိုငဲ့န်  ငဲ့် သက်ဆ ိုငသ်ညဲ့က် စစမ ာ်းက ိုမူ မနက်၉နာရီခွေ မ ည၈နာရီအ  )

န ိုငင်ဖံ ာားဘာသာစကာားဖြင ်

မ ိုငန်မ်ဘာကဒဆ် ိုငရ်ာက စစ

TEL:0120-0178-27
ဆကသ်ွေယ၍်မရပါက 0570-064-738

※ ဖိုန််းဆက၍်ရသညဲ့အ်ခ  နမ် ာ ဘာသာစကာ်းထပေါ်မူတည၍်ကွောဖခာ်းသည။်

・ English（အင်္လင်္ ပ်ဘာသာ၊) 中文（တရိုတဘ်ာသာ၊) 
한국어(က ိုရီ်းယာ်းဘာသာ၊) Español（စပ နဘ်ာသာ၊)
Português（ထပေါ်တငူ်္ီဘာသာ)

မနက၉်နာရီ  ွဲမှ ည၈နာရီအထ 

・ ภาษาไทย（  ိုင််းဘာသာ၊) नेपाली भाषा（နထီပါဘာသာ၊)

Bahasa Indonesia（အငဒ် ိုန်ီးရ ာ်းဘာသာ)

မနက၉်နာရီ  ွဲမှ ညနန၆နာရီအထ 

・ Tiếng Việt（ဗီယကန်မ်ဘာသာ၊) Pilipino（ဖ င်္စ်ပ ိုငဘ်ာသာ)

မနက်၉နာရီခွေ မ ညထန၆နာရီအ  

မ ိုငန်မ်ဘာကဒဆ် ိုငရ်ာက စစ

TEL:0570-028-125
※ ဖိုန််းဖဖငဲ့ဆ်ကသ်ွေယန် ိုငသ်ညဲ့အ်ခ  န်

English（အင်္လင်္ ပ်ဘာသာ၊) 中文（တရိုတဘ်ာသာ၊) 
한국어(က ိုရီ်းယာ်းဘာသာ၊) Español（စပ နဘ်ာသာ၊)

Português（ထပေါ်တငူ်္ီဘာသာ) 

မနက၉်နာရီ  ွဲမှ ည၈နာရီအထ 

နမားဖမန်ားစံိုစမ်ားရန်！

မ ိုငန်မ်ဘာကဒဆ် ိုသညမှ်ာ

သငဲ့မ် က်န ာ၏ဓာတ်ပံိုပါရ  ထသာ မ ိုငန်မ်ဘာ ညဲ့သ်ွေင််းထဖာ်ဖပ ာ်းသညဲ့က်ဒဖ်ဖစ်ပပီ်း ကာယကံရ ငဖ်ဖစ်ထကကာင််း
သက်ထသခံအထ ာက်အ ာ်းစာရွေက်စာတမ််းအဖဖစ် အသံို်းဖပွိုန ိုငပ်ါသည။် IC Chip ပါရ  သညဲ့်
အငီ်္က် ရွေနန်စ်သက်ထသခံင်္က်မ တ်က ိုအသံို်းဖပွို၍ အွေနင််္ ိုင််းမ တဆငဲ့် ထန  ိုငခ်ွေငဲ့ထ်င်္ ာက် ာ်းဖခင််းမ ာ်း
န ငဲ့် အခွေနဖ်ပနအ်မ််းရနထ်င်္ ာက် ာ်းဖခင််း(e-Tax)စသညဲ့် ဝနထ်ဆာငမ်ှုအမ  ွို်းမ  ွို်းအတွေက်က ိုပါ အသံို်းဖပွိုန ိုင်
ပါသည။်

ပထမအကက မ်ထိုတန်ပားဖ ငာ်းအတ က်
အ မွဲ !!

မ ိုငန်မ်ဘာကဒန်  ာကထ်ာားပံိုနညာ်း မ်ားနငှ စ်ပ်
 ျဥာ်းပါက
ဤနနရာသ ို  ဆကသ် ယန်ဆ ားနန ားန ိုငပ်ါသည။်

မျကန်ာှစာဘက် နကျာဘက်

ပ ိုမ ို  ယက်ပူပီား
အဆငန်ဖပန ျာနမ ဲတွဲ ဘိက ို
 ံစာားန ိုငြ် ို  My Numberကတ် က ို
အ ိုပွဲ န  ာကထ်ာားကကစ ို  !

 ူိ ငမ်ှုကကာီးကကပ်နရားရံို ား၏ ိကဘ်ဆ် ိုကတ် င်
 ည်ား ဘာသာစကာား ၁၆မျ  ားဖြင ်
 မ်ားညွှန်ထာားပါသည်!

ကကညဲ့က်ကထနာ်



★申込み用の交付申請書と封筒は入管でももら
えます！

အဆင ် ၁ န  ာက ်ွှာတ ငဖ်ြည သ် ငာ်းပါ။

"တစဥ်ာီး ျငာ်းက ိုယပ် ိုငနံ်ပါတအ်နကကာငာ်းကကာားစာ"တ င်
သင၏် မ ိုငန်မ်ဘာအာား နရားသာားနြာ်ဖပထာားသည！်

ဘယဘ်ကရ်  ၏နပံါတသ်ည် သင၏် မ ိုငန်မဘ်ာဖဖစသ်ည။်
"တစဥ်ီ်းခ င််းက ိုယပ် ိုငန်ပံါတအ်ထကကာင််းကကာ်းစာ" အာ်း ထန  ိုငသ်ူ
အဖဖစ် စာရင််းသွေင််းပပီ်း ရကသ်တတ ပတ၂်ပတမ် ၃ပတအ်ကကာ်းတွေင်
သင၏်အ မသ် ို ဲ့ရ ို ်းရ ို ်းမ တပံ်ိုတငစ်ာဖဖငဲ့် ထပ်းပ ို ဲ့ပါမည။်

နနထ ိုငသ်အူဖြစစ်ာရငာ်းမသ ငာ်းရနသားသသူည် နနထ ိုငရ်ာရပ်က က်
ပမ  ဲနယန်ကျားရ ာရံို ားတ င် နနထ ိုငသ်စူာရငာ်းသ ငာ်းရန်   ိုအပ်ပါသည။်
အဆ ိုပါအ ျ န်တ င် ကဒန်  ာကထ်ာားဖ ငာ်းဖပ  ိုပ်ပါ။

ကဒထ်င်္ ာက ်ာ်းဖခင််းအာ်း ကွေနပ် ျူတာန ငဲ့် စမတဖ်ိုန််း၊
ဓာတပံ်ိုရ ိုကသ်ညဲ့စ်ကတ် ို ဲ့တွေငင််္ည််း ဖပွိုင်္ိုပ်န ိုငသ်ည။်
(င်္ ပနဘ်ာသာဖဖငဲ့သ်ာ)

ကဒန်  ာကထ်ာားပံိုနငှ ် မ ိုငန်မ်ဘာပ   င ရ်ယပံူို

မျကန်ာှပါဓာတပံ်ိုရ ိုကပံ်ိုရ ိုကန်ညာ်း

・အရွေယအ်စာ်း ထဒါငင််္ ိုက် 4.5cm x
အင်္ ာ်းင်္ ိုက် 3.5cm
・ထရ ှေ့တညဲ့တ်ညဲ့င််္ ညဲ့၊် ဦ်း ိုပ်မပါ၊
ထနာကခ်မံပါ၊ အဖဖျူအမည််း OK

・ထနာကခ်ပံါသညဲ့ပံ်ို
・မ ကန် ာက ို ထသခ ာစွောမဖမငရ်သညဲ့ပံ်ို
・ဦ်း ိုပ်န ငဲ့် ထနကာမ ကမ် နတ်ပ် ာ်းသညဲ့ပံ်ို တ ို ဲ့အာ်း
အသံို်းဖပွို၍မရပါ။

အဆင ် ၃ မ ိုငန်မ်ဘာပ   င က် ိုန  ာကထ်ာားပါ။

မ ိုငန်မ်ဘာပွေ ွိုငဲ့အ်ာ်း ထရွေ ်းခ ယ် ာ်းထသာ ထပ်းထခ ဝနထ်ဆာငမ်ှု၏ ပွေ ွိုငဲ့အ်ထနဖဖငဲ့်
ထပ်းမည်ဖဖစ်ပါသည်။ န စ်သက်ရာထပ်းထခ ဝနထ်ဆာငမ်ှု တစ်ခိုက ိုထရွေ ်းခ ယ်ပါ။
စမတ်ဖိုန််း၊ ကွေနပ် ျူတာ၊ မ ိုငန်ာပွေ ွိုငဲ့င််္ိုပ်ထဆာငထ်ရ်းထနရာတ ို ဲ့တွေင်
ထင်္ ာက် ာ်းန ိုငသ်ည် ! 

အထသ်းစ တ်အာ်း・・・

TEL:0120-95-0178(င်္ ပနဘ်ာသာ）

TEL:0570-028-125(န ိုငင်ဖံခာ်းဘာသာ）

သ ို ဲ့ထဆွေ်းထနွေ်းန ိုငပ်ါသည်！

※ ဖိုန််းဖဖငဲ့ဆ်ကသ်ွေယန် ိုငသ်ညဲ့အ်ခ  နမ် မနက၉်နာရီခွေ မ ည၈နာရီအ  ဖဖစ်သည။်
※အသံို်းဖပွိုန ိုငသ်ညဲ့် န ိုငင်ဖံခာ်းဘာသာစကာ်းမ ာ ၅မ  ွို်းဖဖစ်သည။်
အင်္လင်္ ပ်ဘာသာ၊ တရိုတဘ်ာသာ၊ က ိုရီ်းယာ်းဘာသာ၊ စပ နဘ်ာသာ၊ ထပေါ်တငူ်္ီဘာသာ

ဤအမ တ်အသာ်း

က ို ရ ာပါ！

 ူိ ငမ်ှုကကာီးကကပ်နရားရံို ား၏ ိကဘ်ဆ် ိုကတ် င်
 ည်ား ဘာသာစကာား ၁၆မျ  ားဖြင ်
 မ်ားညွှန်ထာားပါသည်!

ကကညဲ့က်ကထနာ်

★ န  ာကထ်ာားရန်အတ ကသ်ံိုားသည ် န  ာက ်ွှာနငှ ် နပားပ ို  ရန်  ပ်စာစာရ ကက် ို
 ူိ ငမ်ှုကကာီးကကပ်နရားရံို ားတ င ်ညာ်း ရယနူ ိုငသ်ည！်

・ ထင်္ ာက်င်္ ာတွေင် င်္ ိုအပ်သညဲ့အ်ခ က်မ ာ်းအာ်း ဖဖညဲ့စ်ွေက်ပါ။

・ ၆င်္အတွေင််း ရ ိုက်ကူ်း ာ်းသညဲ့် မ က်န ာပါဓာတ်ပံိုအာ်းကပ်ပါ။

အဆင ် ၂ ကဒက် ိုန  ာကထ်ာားပါ၊  က ်ံရယပူါ။

၁။ ထင်္ ာကင််္ ာတွေင် အခ ကအ်ာ်းင်္ံို်းဖဖညဲ့စ်ွေကပ်ပီ်းပါ
က ထပ်းပ ို ဲ့ရနင််္ ပ်စာစာရွေကက် ို ကပ် ာ်းသညဲ့်
စာအ တအ်တွေင််းသ ို ဲ့ ညဲ့ပ်ါ။

၂။ စာတ ိုက်ပံို်းအတွေင််း ညဲ့ရ်ပါမည။်

 န  ်မှန်ား၁  န  ်အကကာတ င် ・・

၃။ ပ ို ဲ့စကဒထ်ရာက်င်္ာပါမည။်

၄။ ပ ို ဲ့စကဒတ်ွေင် ထရ်း ာ်းထသာ
င်္က်ခံရမညဲ့ထ်နရာသ ို ဲ့သွော်းထရာက်ပါ။

၅။ ထကာငတ်ာတွေင် င်္  ွိုှေ့ ဝ က်နပံါတ်က ို
 ညဲ့က်ာ င်္က်ခံရယူပါမည။်

မ မ ၏ မ ိုငန်မ်ဘာနငှ ်
ဖြည စ် ကပံ်ိုက ို မသ ရှ ပါက

မ မ ၏ မ ိုငန်မ်ဘာက ို သ ရှ ပါက

၁။ ထန  ိုငရ်ာရပ်ကွေကပ်မ ွိုှေ့နယ်ထက ်းရွောရံို်း
သ ို ဲ့သွော်းထရာကရ်မည။်

၂။ ထကာငတ်ာတွေင် ထင်္ ာကင််္ ာဖဖညဲ့၍်
တငဖ်ပရမည။်

 န  ်မှန်ား၁  န  ်အကကာတ င် ・・・

၃။ မ ိုငန်မ်ဘာကဒက်
အ မ်သ ို ဲ့ထရာကင််္ာမည။်
※ ရပ်ကွေက်ပမ ွိုှေ့နယ်ထက ်းရွောထပေါ်မတူည၍်
ဘယ်ဘက်ရ  ၃မ ၅အ  နည််းင်္မ််းဖဖငဲ့်
င်္က်ခံရယူရသညဲ့ထ်နရာမ  ွို်းင်္ည််းရ  သည။်


