
Wikang-Hapon/Nihonggo

My Number General Free Dial:

TEL:0120-95-0178
※Maaaring mag-iba ang oras na pwedeng tumawag depende sa araw:

Lunes hanggang Biyernes 9:30 n.u. hanggang 20:00 n.g.

Sabado/Linggo/Pista Opisyal 9:30 n.u. hanggang 17:30 n.h

（Tungkol sa My Number Card, Myna Point  9:30 n.u. hanggang 20:00 n.g.）

Wikang-Banyaga

Tungkol sa My Number card:

TEL:0120-0178-27
Kapag di maka-connect: 0570-064-738

※Maaaring mag-iba ang oras na pwedeng tumawag depende sa

lenggwahe: 

・ Wikang: English（Ingles）,中文（Intsik）,한국어（Koreano）,
Español（Español), Português（Portugês)

Mula 9:30 n.u. hanggang 20:00 n.g.

・ Wikang: ภาษาไทย（Thai), नेपाली भाषा（Nepal), 

Bahasa Indonesia（Bahasa Indonesia)

Mula 9:00 n.u. hanggang 18:00 n.g.

・ Wikang: Tiếng Việt（Vietnam), Pilipino

Mula 10:00 n.u. hanggang 19:00 n.g.

Tungkol sa Myna points:

TEL:0570-028-125
※Mga oras na maaaring tumawag:

Wikang: English（Ingles）,中文（Intsik）,한국어（Koreano）, 
Español（Español), Português（Portugês)

Mula 9:30 n.u. hanggang 20:00 n.g.

Para sa mga katanungan

Ano ang My Number Card?

Ang My number ay isang card na may nakasulat na numero at may litrato
ng iyong mukha, at maaaaring gamiting dokumentong pang-ID.  Ang IC 
Chip ay nagagamit para sa iba’t ibang serbisyo tulad ng online na
aplikasyon para sa mga pamamaraan ng paninirahan, sa final tax return 
(e-Tax) at iba pa.

Libre ang inisyal na issuance!!

Sumangguni dito para sa

paraan ng pag-aaplay ng 

MYNA POINTS!

Harap Likod

Mag-aplay na ngayon para sa
My Number card para sa

higit na madali
at maginhawang buhay!

Gumagabay din sa 16 na
lenggwahe sa Homepage ng 
Immigration Bureau !

Tingnan
mo ha



★申込み用の交付申請書と封筒は入管でももら
えます！

STEP1 Punan ang application form para sa pagpapa-

isyu

Sa “Individual Number Notice” nakasulat

ang iyong My Number！
Ang na numerong nasa kaliwa ay 

ang iyong My Number.

Ang “Individual Number Notice” ay ipadadala sa iyong

tahanan sa pamamagitan ng simpleng koreo 2-3 

linggo, matapos mong magparehistro bilang residente.

Sa mga hindi pa nakakapagparehistro bilang

residente, kakailangain mo munang magparehistro

bilang residente. Mag-aplay para sa card sa oras na

iyon.

Sa pag-aaplay ng card, maaari ding gumamit ng 

computer. Smartphone, o ng ID Photo machine 

(Japanese lang).

Pag-aaplay ng card/Pagtatanggap ng Myna points

Pagkuha ng litrato
ng 

mukha

・Laki: Patayo 4.5cm × Pahalang 3.5ｃｍ
・Front view, walang sumbrero., walang
background, black & white OK

Hindi mabuti ang: 

・May mga bagay sa background

・Hindi makita nang malinaw ang mukha

・Pagsusuot ng sumbrero o sunglass。

STEP3 Pag-aaplay para sa MYNA 

points
Ang Myna sa pagbabayad Points ay mga puntos na
ipinagkakaloob sa napiling serbisyo. Pumili tayo ng isang
gustong serbisyo sa pagbabayad.
Maaaring mag-aplay sa Smartphone, Personal computer, o 
sa Myna Point Application spot.

Para sa mga detalye, sumangguni sa:

TEL:0120-95-0178(Nihonggo）

TEL:0570-028-125 (Wikang-banyaga）

※Maaaring tumawag mula 9:30 hanggang 20:00.
※Limang wikang-banyaga ang pwedeng gamitin: 

English（Ingles）,中文（Intsik）,한국어（Koreano）, Español（Español),  

Português（Portugês)

Palatandaan ang

markang ito！
Gumagabay din sa 16 na
lenggwahe sa Homepage ng 
Immigration Bureau !

Tingnan
mo ha.

★Makakakuha rin ng application form at ng 

application address sheet sa opisina ng imigrasyon！
★ Punan ang kinakailangang impormasyon sa

application form para sa pagpapa-isyu

★Magdikit ng litratong kinunan sa loob ng 

nakaraang 6 na buwan

STEP2 Pag-aplay/Pagtanggap ng card

① Kapag nasulatan mo nang lahat ang

application form, ilagay ito sa isang

sobre na may nakadikit na address sheet.

② Ihulog sa mailbox.

Makalipas ang
halos isang buwan…

③ Darating sa bahay mo ang isang

postcard.

④ Pumunta ka sa lokasyon ng card 

issuance, na nakasulat sa postcard.

⑤ I-set ang PIN number mo sa

window counter, at tanggapin ang card.

Kapag hindi mo alam ang

My Number mo at kung 

ano ang isusulat mo

Kapag alam mo ang

My Number mo

① Pumunta ka sa city/ward/village 

office ng kung saan ka nakatira.

② Kumpletuhin at isumite ang

application form sa window counter.

Makalipas ang
halos isang buwan…

③ Darating sa bahay mo

ang iyong My Number card.

※Depende sa opisina ng 

city/ward/village, may mga lugar kung 

saan matatanggap mo ito sa

pamamaraang ③～⑤ sa kaliwa.


