
記載例

（中長期在留者用）

１ Litratong kinunan sa loob ng 6 na buwan

２ Nakatapat sa harap, walang sumbrero o sunglass at iba pa, walang 

background (Maaaring gumamit ng  puti at itim na litrato.)

３ 4.5cm Patayo× 3.5cm Pahalang, ang size

４ Kunan ng litrato ang laging karaniwang ekspresyon ng mukha

５ Hindi sobrang pinaliit o sobrang pinalaki ang mukha

６ Malinaw na makikita ang litrato, na walang mga anino sa mukha o sa 

background/likuran

× Hindi mabuting halimbawa ng Litrato

Nakaharap sa gilid ang 
mukha

Nakasumbrero, naka-
sunglass, at iba pa

May mga bagay sa 
background/likuran

Malinaw na kakaiiba sa  
karaniwang mukha at 
ekspresyon ng mukha

May anino

Mahirap makita ang litrato
dahilan sa pagkaka-alog ng camera 

at iba pa

〇 Mabuting halimbawa ng Litrato



Sa blankong ito, isulat ang numerong 
nakasulat sa loob ng

ng iyong Individual
Number Notice.

Isulat ang iyong pangalan, petsa ng 
kapanganakan, at kasarian nang 
eksaktong tulad ng nakasulat sa 
iyong pasaporte o residence card.
Sa adres, isulat ang  pinakabagong 
adres na iyong tinitirahan nang oras 
ng aplikasyong ito, na eksaktong 
tulad ng nakasulat sa iyong 
residence card.

Isulat ang numero ng telepono, na
pinakamadaling makipag-ugnayan 
sa iyo.

Sa bahagi ng petsa, isulat ang petsa kung 
kailan isusumite ang dokumentong ito, at 
sa pangalan,  dapat na isulat mismo ng 
nag-aaplay ang kanyang sariling pangalan. 

Sa mga gustong mag-aplay nang 
online para sa mga pamamaraan ng 
Imigrasyon, walang dapat isulat sa 
dalawang check box na ito.

Sa mga mayroong petsa ng validity 
o expiration ang residensya, at iba 

pa, isulat ang “Mayroon” sa ①

kolum, at sa ② kolum, isulat 

naman ang petsang nasa loob ng
,  sa harapang 

bahagi ng residence card.

Sa kolum na ito, punan lamang kung 
mayroong dating nakasulat na pangalan o 
palayaw at iba pa, sa  sertipiko ng 
residensya.

Sa kolum na ito,  kapalit ng taong may 
edad na hanggang 14 at  taong mas 
matanda dito (dahilan sa mental na 
kapinsalaan at iba pa, hindi sapat ang 
abilidad sa paghuhusga), isang legal na 
kinatawan ang  magsusumite ng  
dokumentong ito  at magsusulat nito. 
Hindi kailangang magsulat ang lahat sa 
kolum na ito. 

Sa kolum na ito, isusulat ng taong kapalit na 
nagsusumite ng dokumentong ito (legal na 
kinatawan) kung anong relasyon mayroon siya sa 
taong nag-aaplay.
Kung sa halimbawang nakasulat sa kaliwa, magiging 
ganito: 
Ang aplikante (Anak): ELIZABETH
Ang kinatawan (Ina):  VICTORIA
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Mga katamtaman hanggang pangmatagalan 
ang paninirahan

①

Isulat ang pangalan ng munisipyo kung saan ka nakatira.

②


