
ភាសាជប ៉ុន
អត្តសញ្ញា ណប័ណណ ទូទៅទេខខេឥត្គិត្ថ្លៃ

TEL:0120-95-0178
※ទ ៉ោ ងទេេដែេអនកអាចខេបានគឺទៅតាមថ្លៃថ្នសបាា ហ៍។

េីថ្លៃច័នទែេ់ថ្លៃសុក្ក ចាប់េីទ ៉ោ ង9:30ែេ2់0:00

ថ្លៃទៅរ៍ ថ្លៃអាទិត្យ និងថ្លៃឈប់សក្ ក ចាប់េីទ ៉ោ ង9:30ែេ1់7:30

(អំេីអត្តសញ្ញា ណប័ណណ និងេិនទ ុអត្តសញ្ញា ណប័ណណ ចាប់េីទ ៉ោ ង9:30ែេ់20:00)

ភាសាបរទេស
អំេីអត្តសញ្ញា ណប័ណណ

TEL:0120-0178-27
ក្បសិនមិនអាចត្ភ្ជា ប់ 0570-064-738

※ទ ៉ោ ងដែេអនកអាចខេបានគឺទៅតាមភ្ជសា។

・ English（ភ្ជសាអង់ទគៃស）、中文（ភ្ជសាចិន）、한국어（ភ្ជសាកូទរ៉េ）
Español（ភ្ជសាទអសប៉ោ ញ)、Português（ភ្ជសាេ័រទុយហ្គា េ់）

ចាប់ពីទ  ង9:30ដល់20:00

・ ภาษาไทย（ភ្ជសាថ្ល）、नेपाली भाषा（ភ្ជសាទនបា៉ោ េ）់、

Bahasa Indonesia（ភ្ជសាឥណឌ ទូណសីុ）

ចាប់ពីទ  ង9:00ដល់18:00

・ Tiếng Việt（ភ្ជសាទ ៀត្ណាម）、Pilipino（ភ្ជសាហវ ីេីេីន）

ចាប់ពីទ  ង10:00ដល់19:00

អំេីេិនទ ុអត្តសញ្ញា ណប័ណណ

TEL:0570-028-125
※ទ ៉ោ ងដែេអនកអាចខេ

English（ភ្ជសាអង់ទគៃស）、中文（ភ្ជសាចិន）、한국어（ភ្ជសាកូទរ៉េ）、

Español（ភ្ជសាទអសប៉ោ ញ）、Português（ភ្ជសាេ័រទុយហ្គា េ់）

ចាប់ពីទ  ង9:30ដល់20:00

សាកសួរព័ត៌ នតាមរយៈខាងទរោម!

អតតសញ្ញា ណប័ណណ ជាអ្អ ី?

ជាកាត្ដែេ នរបូលត្មុខដែេ នសរទសរទេខអត្តសញ្ញា ណ

ដែេអាចទក្បើជាឯកសារបញ្ញា ក់អត្តសញ្ញា ណ។ អនកអាចទក្បើ

 ញ្ញញ្ញា បនបក្ត្ទអិិចក្ត្ននិចទេើឈីបIC សក្ ប់ទសវាកមមទសេងៗ

ែូចជា ការទសន ើរសុំដបបបទសាន ក់ទៅ និងក្បកាសេនធ ក្បចាំដខ(e-
Tax)ជាទែើម។

ថ្លៃផ្តល់ទលើកដំបូងគឺឥតគិតថ្លៃ!

ណណ សូមសាកសួរមកខាងទនេះ! 

សរ ប់វធិីដាក់ពាកយេេួលពិនទ ុ

អតតសញ្ញា ណប័

ខាងម៉ុខ ខាងខនង

ទគហេំព័រោរយិាល័យអទតត

របទវសន៍ក៏ នផ្តល់ព័ត៌ ន

ជាអ្១៦ភាសាផ្ងដដរ!

សូមទមើេណា៎ា

សូមទធ ីោតទលខសំគាល់ប៉ុគគល

(ោតទលខប៉ុគគល ន ក់ៗ) ទដើមបីឱ្យ

ោររស់ទៅោត់ដតងាយរសួល។



★申込み用の交付申請書と封筒は入管でももら
えます！

STEP1 បំទពញពាកយទសន ើរស៉ុំផ្តល់

កន ុង"លិខិតជូនដំណឹងទលខអតតសញ្ញា ណ" នសរទសរទលខអតត

សញ្ញា ណរបស់អនក! 

ទេខកន ុង គឺជាទេខអត្តសញ្ញា ណរបសអ់នក។

"េិខិត្ជូនែំណឹងទេខអត្តសញ្ញា ណ" នឹងក្ត្ន បានទសញើទៅសទះ

របស់អនកតាមសំបុក្ត្ចុះបញ្ា ទីៅ2ទៅ3សបាត ហប៍ន្ទទ ប់េីអនក

បានចុះទ ម្ ះសាន ក់ទៅ។

"លិខិតជូនដំណឹងទលខអតតសញ្ញា ណ" នឹងរតវូបានទផ្ញើទៅផ្ទេះរបស់

អនកតាមសំប៉ុរតច៉ុេះបញ្ជ ីទៅ2ទៅ3សបាត ហ៍បតទ ប់ពីអនកបានច៉ុេះ

ទ ម្ េះសាន ក់ទៅ។ចំទពាេះអនកមិនទាន់បានច៉ុេះទ ម្ េះសាន ក់

ទៅចាបំាច់ច៉ុេះទ ម្ េះសាន ក់ទៅទៅសាលារកងុខណឌ សងាា ត់

ជាអ្ម៉ុនសិន។ទពលទតេះ សូមដាក់ពាកយទសន ើរស៉ុំោត។

អនកអាចដាក់ពាកយទសន ើរសុំកាត្តាមរយៈ កុំេយន ទ័រ, សាម

ត្ហវ នូឬទូ ៉ោ សុីនលត្របូលត្អត្តសញ្ញា ណបានដែរ

(សក្ ប់ដត្ភ្ជសាជប៉ោុន)។

វធិីដាក់ពាកយទសន ើរស៉ុំោត និងវធិីេេួលបានពិនទ ុអតតសញ្ញា ណប័ណណ

រទបៀបលតរបូលតម៉ុខ

・ទំហំបញ្ឈរ4.5cm x ទសាក3.5cm
・ដសនកខាងមុខគ្មម នមួក គ្មម ន
ថ្សទខាងទក្កាយសទមម OK

・របូលត្ នថ្សទខាងទក្កាយ

・របូលត្ទមើេមិនទ ើញមុខចបស់
・ពាក់មួកឬដ ៉េនតា NG

STEP3 ដាក់ពាកយទសន ើរស៉ុំពិនទ ុអតតសញ្ញា ណប័ណណ

េិនទ ុអត្តសញ្ញា ណប័ណណ ក្ត្ន បានសតេ់ឱ្យជាេិនទ ុសក្ ប់ទសវាកមមទូទាត់្ដែេបានទក្ជើសទរ ី

ស។ សូមទក្ជើសទរសីទសវាកមមទូទាត់្មួយដែេអនកចូេចិត្ត។

អនកអាចដាក់ពាកយទសន ើរសុំតាមរយៈសាម ត្ហវ នូ, កំុេយន ទ័រឬកដនៃងទទួេដបបបទេិនទ ុ

អត្តសញ្ញា ណប័ណណ !

សក្ ប់េ័ត្៌ នេមអ ិត្ សូមទាក់ទងមក!

TEL:0120-95-0178(ភ្ជសាជប៉ោុន）

TEL:0570-028-125(ភ្ជសាបរទទស）

※ទ ៉ោ ងដែេអនកអាចខេគឺចាប់េីទ ៉ោ ង9:30ែេ់20:00។

※ ន5ភ្ជសាដែេអាចទក្បើក្បាស់។

English（ភ្ជសាអង់ទគៃស）、中文（ភ្ជសាចិន）、한국어（ភ្ជសាកូទរ៉េ）、
Español（ភ្ជសាទអសប៉ោ ញ）、Português（ភ្ជសាេ័រទុយហ្គា េ）់

ទនះជាសញ្ញា

ស ា េ!់

សូមទមើេណា៎ា

★ អនកក៏អាចេេួលបានពាកយទសន ើរស៉ុំផ្តល់សរ ប់ោរដាក់
ពាកយនិងរកដាសអាសយដាា នទៅោរយិាល័យអទតត របទវសន!៍

・បំទេញក្បការចាំបាច់កន ុងពាកយទសន ើរសុំសតេ់

・បិត្របូលត្មុខដែេបានលត្កន ុងរយៈទេេ6ដខ

STEP2 ដាក់ពាកយទសន ើរស៉ុំ និងេេួលោត

① ទេេបំទេញពាកយទសន ើរសុំទហើយដាក់កន ុង

ទក្សាមសំបុក្ត្ដែេ នបិត្ក្កដាសអាស

យដាា ន។

②ដាក់កន ុងប៉ោុសត ៍ថ្ក្បសណីយ។៍

របដហល1ដខទរោយ…

③ កាត្ប៉ោុសាត េទសញើមកែេ់។

④ ទៅកដនៃងសតេ់ដែេ នសរទសរទេើកាត្

ប៉ោុសាត េ់។

⑤ កំណត្់ទេខស ៃ ត្់ទៅទៅកដនៃងទទួេ

ទហើយទទួេយក។

ទពលមិនដឹងទលខអតត

សញ្ញា ណរបស់ខល នួនិង

រទបៀបសរទសរ

ទពលសាគ ល់ទលខអតត

សញ្ញា ណ

① ទៅសាលាក្កងុខណឌ សង្កា ត់្ដែេអនក

រស់ទៅ។

② បំទេញរចួរាេ់និងដាក់ពាកយទសន ើរសុំ

ទៅកដនៃងទទួេ។

របដហល1ដខទរោយ…

③ អត្តសញ្ញា ណប័ណណ នឹងទសញើមកែេស់ទះ។

※អនកអាចទទួេបានតាមរយៈ ញ្ញធី③ែេ់

⑤ទៅខាងទវវងទៅតាមក្កងុខណឌ

សង្កា ត់្ភូមិ។

ទគហេំព័រោរយិាល័យអទតត របទវ

សន៍ក៏ នផ្តល់ព័ត៌ នជាអ្១៦

ភាសាផ្ងដដរ!


	無題

