Зв'яжіться з нами!
Здобувши

My Number Card

отримайте до

Японська мова

ієн

безкоштовна лінія запитань щодо My Number

у подарунок！

проводиться
2 етап отримання
поінтів

TEL:0120-95-0178

Термін подання заявки на 2 етап
отримання поінтів My Number Card
закінчується в кінці вересня,
тому поспішайте!

※ час для дзвінків залежить від дня тижня
з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 20:00
субота, неділя та святкові дні з 9:30 до 17:30
(з 9:30 до 20:00 запитання щодо My Number Card та поінтів)

Інші мови
запитання щодо My Number Card

TEL:0120-0178-27
Що таке My Number Card?

Плата за первинну видачу відсутня!

Це картка з фотографією вашого обличчя, яка містить ваш персональний номер і може
бути використована як документ посвідчення особи. Електронний сертифікат з чіпом IC
можна використовувати для різних послуг, таких як онлайн-заявка на поновлення
статусу перебування, або оформлення податкової декларація (e-Tax).

лицьова
сторона

зворотня
сторона

якщо не можете додзвонитися 0570-064-738
※ час для дзвінків залежить від доступної мови
・ English（англійська）、中文（китайська）、한국어（корейська）
Español（іспанська)、Português（португальська）

з 9:30 до 20:00
・ ภาษาไทย（тайська）、नेपाली भाषा（непальська）、
Bahasa Indonesia（індонезійська）

з 9:00 до 18:00
・ Tiếng Việt（в'єтнамська）、Pilipino（філіппінська）

з 10:00 до 19:00 Звертайтесь, щоб дізнатися як
запитання щодо поінтів

подати заявку для отримання
поінтів!

TEL:0570-028-125
на сайті імміграційної служби
ми допоможемо вам 16 мовами!

Перевірте

※ час для дзвінків
English（англійська）、中文（китайська）、한국어（корейська）、
Español（іспанська）、Português（потругальська）

з 9:30 до 20:00

Як подати заявку, щоб отримати картку та поінти
STEP2 Подайте заявку та отримайте картку

STEP1 Заповніть заявку на видачу
★ Ви можете отримати бланк заявки та адресну картку в
офісі імміграційної служби!
Якщо ви хочете отримати
20 000 поінтів, подайте заявку
заявки на видачу
до 30 вересня!
приклейте фото, зроблене протягом останніх 6 місяців
У "повідоменні про індивідуальний номер"
вказан ваш персональний номер!

・ Заповніть необхідну інформацію у формі
・

★申込み用の交付申請書と封筒は入管でももら
номер
ліворуч є вашим персональним
えます！
номером

«Повідомлення про індивідуальний номер» буде
надіслано вам додому простим рекомендованим
листом через 2-3 тижні після реєстрації як резидента.
Якщо ви ще не зареєструвалися як резидент, ви
повинні спочатку це зробити у муніципальному офісі.
Також спробуйте подати заявку на картку заразом.
Ви можете подати заявку на отримання картки за
допомогою комп’ютера, смартфона або автомату для
фото на посвідчення особи (лише японська мова).

Як фотографуватися

Якщо вам відомий ваш
персональний номер

Якщо ви не знаєте свого
персонального номеру чи
як заповнити

① Заповніть заявку, покладіть її в

① Зверніться до муніципалітету за

конверт із адресним аркушем.
② покладіть в поштову скриньку.

місцем проживання.

② Заповніть та подайте заявку у
приблизно через місяць

вікні прийому.

③ ви отримаєте листівку

приблизно через місяць

④ сходіть до місця видачі,

③ My Number Card буде

зазначеного на листівці.
⑤ вкажіть PIN код у вікні видачі та
отримайте картку

доставлена додому.
※ Залежно від муніципалітету,
можливо отримати картку згідно
пунктів ③–⑤ ліворуч.

STEP3 Подайте заявку на отримання поінтів
Поінти за картку нараховуються як бали на вибраний платіжний сервіс.
Виберіть один бажаний платіжний сервіс.
Подати заявку можна зі смартфону, комп’ютеру або на спеціальних
місцях проходження процедур отримання поінтів!

детальніше

・Розмір: 4,5 см по вертикалі x 3,5 см по
горизонталі
・Вигляд спереду, без капелюха, без фону,
чорно-білий OK

・не фотографуйтеся на строкатому фоні
・робіть фотографію щоб було чітко видно
обличчя
・не допускається фото у головному уборі
чи сонцезахисних окулярах

на сайті імміграційної служби
ми допоможемо вам 16 мовами!

Перевірте

TEL:0120-95-0178(японська）
TEL:0570-028-125(інші мови）
проконсультуйтеся！
цей знак

※ час для дзвінків з 9:30 до 20:00
орієнтир!
※ доступно 5 інших мов
English（англійська）、中文（китайська）、한국어（корейська）、
Español（іспанська）、Português（португальська）

