
    Indeks Ayun sa Layunin 

Kung ikaw ay: Proseso at mga kailangang gawin Opisinang Pag-aaplayan Pahina 

Magsisimulang 
mamuhay sa 

bansang Hapon 

Pagparehistro ng tirahan 
 

Sa tanggapan ng munispyong inyong tinitirahan 

28 

Card ng Indibidwal na Numero/card ng abiso 30 

National Health Insurance 10 

National Pension 63 

Lilipat ng 
tirahan 

Moving-in Notification, Moving-out Notification 
(*Change of Address Notification) 

Sa tanggapan ng munisipyo ng dati at bagong tirahan 
(*parehong munisipyo kapag Change of Address 

Notification )  18 

National Health Insurance 
Sa tanggapan ng munisipyo ng dating tiirahan at 

kasalukuyang tirahan 

Lalabas ng 
bansang Hapon 

Pansamantalang pag 
alis ng bansa 

Pagkuha ng re-entry permit, 
Sistema ng Special Re-entry 
Permit 

Bureau of Immigration 31 

Pag uwi sa sariling 
bansa 

Pagbabayad ng buwis 
 
 
 
 
 
 
 

Sa tanggapan ng munisipyong inyong tinitirahan 

18 

Notification of Moving-out 
Abroad 

Paghinto ng National Health 
Insurance 

Paghinto ng National 
Pension 

Pagsuko ng Resident Card Isuko sa Immigration Officer bago lumabas ng bansa 

Kapag mag 
papakasal 

Isa sa mag asawa ay 
Hapones 

Pagparehistro ng kasal 
Sa munisipyong inyong tinirahan o sa munisipyo kung 
saan nakarehistro ang family register  

32 

Pagpapalit ng Status of 
Residence 

Bureau of Immigration 

Pagparehistro sa sariling 
bansa 

Sa inyong Embahada o Konsulado 

Ang mag-asawa ay 
kapwa dayuhan 

Pagparehistro sa sariling 
bansa 

Sa inyong Embahada o Konsulado  

Pagpapalit ng Status of 
Residence 

Bureau of Immigration  

Kapag mag 
hihiwalay o    

diborsiyo★ 

Isa sa mag-asawa ay 
Hapones 

Pagparehistro ng diborsiyo Sa tanggapan munisipyong inyong tinirahan 

34 
Pagparehistro sa sariling 
bansa 

Sa inyong Embahada o Konsulado 

Ang mag-asawa ay 
kapwa dayuhan 

－ Sa inyong Embahada o Konsulado 

Nagdadalang-ta
o 
 

Maternal ang child health card Sa tanggapan ng munisipyong inyong tinirahan 44 

Nagsilang ng 
sanggol 

Pag parehistro ng kapanganakan 
Sa tanggapan ng munisipyong inyong tinirahan 

45 

Alien Registration 

Pagkuha ng nasyonalidad ng ipinanganak na sanggol Bureau of Immigration  

Pagparehistro sa sariling bansa Sa inyong Embahada o Konsulado 

Namatay★ 

Pagparehistro na namatay 
Sa lugar kung saan namatay o munisipyong 
kinabibilangan  

37 Isuko ang Resident Card Bureau of Immigration 

Pag parehistro sa sariling bansa Sa inyong Embahada o Konsulado 

★S a mid-to-long term residents , ipagbigay-alam sa Minister of Justice sa pamamagitan ng pagdalaw sa Regional Immigration Office o 
ipadala sa Tokyo Regional Immigration Office sa loob ng 14 na araw kapag nagdeborsyo o namatayan ng asawa ang mga taong may status ng 
“Dependent (bilang asawa)”, “Designated Activities (C)”, o “Spouse or Child of Japanese National, or Spouse or Child of Permanent Resident”   

 


