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IV Residency Management System, Basic Resident
Registration System, Kasal at Diborsiyo

IV-1 Residence Card
Ang Residence Card ay ibinibigay sa mga dayuhang binigyan ng kwalipikasyon sa ilalim ng batas ng imigrasyon na

maninirahan sa bansang Hapon nang matagalang na panahon (mid- to long-term). Ang mga sumusunod ay hindi
nasasakop sa “Mid to long term Residents” at hindi binibigyan ng Residence Card.

1 Ang mga nabigyan ng resident status na 3 buwan o mas maikli
2 Ang mga nabigyan ng “Temporary Visitor” status
3 Ang mga nabigyan ng “Diplomat” o “Official” status
4 Ang mga napasiyahan ng Ministry of Justice na tulad ng mga dayuhan sa①～③

5 Ang mga special permanent resident
6 Ang mga walang status of residence

1. Pagbigay ng Residence Card

Ibinibigay ang Residence Card sa pagpasok sa bansa, sa oras na makakuha ng pahintulot na mapalitan ang uri ng
status of residence o kaya kapag nagpa-renew ng visa.
Dapat laging dalhin ang Residence Card. Kailangang ipakita ang Residence Card kapag hiniling ito ng pulis atbp.

Ngunit, hindi kinakailangan ng wala pang 16 na taong gulang na parating dalhin ang Residence Card.

Sa Pagsusuri sa Pagpasok ng Bansa Sa Pagsusuri ng Status of Residence

Kapag binigyan ng pahintulot makapasok
(Mid to long term Residents)

Ibibigay ang Residence Card sa airport o
ipapadala ito mula sa immigration office sa
pamamagitan ng koreo pagkalipas ng ilang
araw

Kapag magre-renew o babaguhin ang
uri ng status of residence
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2. Proseso sa Munisipyo

Ang Residence Card ay ibinibigay sa Kansai, Narita, Haneda, Chubu Airport, Shin-Chitose Airport, Hiroshima Airport,
at Fukuoka Airport kapag napahintuluuang maging Mid to long term Resident sa pagpasok sa bansa . Kapag papasok
sa ibang airport o seaport, ipapadala ang Residence Card sa inyo pagkatapos na iparehistro ang tirahan ninyo sa
munisipyo.
Nakalagay sa Residence Card ang Litrato (mukha lamang), pangalan, nasyonalidad / lugar, petsa ng kapanganakan,

kasarian, tirahan, status of residence, panahon ng pananatili, kung may limitasyon sa pagtrabaho o wala, ang pahintulot
na ibinigay upang makapagtrabaho ng labas sa pinapayagan sa uri ng status of residence kung nakakuha ng pahintulot.
Sa proseso ukol sa tirahan, iparehistro sa tanggapan ng munisipyo.
Kapag lilipat sa bagong munisipyo, ibigay muna ang Moving-out Notification sa dating munisipyo at ibigay ang

Moving-in Notification sa bagong munisipyo sa loob ng 14 araw pagkatapos ng paglipat sa bagong tirahan. Kapag
nagbigay ng Moving-in at Moving-out Notification kasabay ang Residence Card, hindi kailangang iparehistro ang
pagbabago ng tirahan sa immigration office.

Sa loob ng 14 araw
pagkatapos na
natiyak ang tirahan

Situwasyon Dokumentong kailangan Anong gagawin
Kailan

Bagong pumasok sa
bansa

Bagong naging Mid to
long term Residents

Lumipat ng bahay

・ Residence Card
(Pasaporteng nakasulat ng
“ibibigay ang Resident Card sa
ibang araw”)

・ Residence Card

Iparehistro ang
tirahan

Ibigay ang Notification”
ng “Moving-out at
“Moving-in”. (Kapag
lumipat sa parehong
munisipyo, ibigay ang
Change of Address
Notification)

・ Residence Card
・ Certification of Moving-out

(Makukuha ito kapag ibigay ang
Moving-out Notification sa
tanggapan ng dating munisipyo)
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3. Proseso sa Lokal na Immigration Office

(1) Pagrehistro ng Pagbabago
Kapag babaguhin ang pangalan, nasyonalidad / lugar, kaarawan, kasarian na nakalagay sa Residence Card, mag-aplay
sa immigration office sa loob ng 14 araw. Sa ganitong sitwasyon, ibibigay ang bagong Residence Card. Kung ikaw ay
nagkaroon ng status of residence upang magtrabaho katulad ng “Engineer/Specialist in Humanities/International
Services” o upang mag-aral katulad ng “Student” at magbabago ang pinapasukan (opisiyo, eskuwelahan atbp),
iparehistro ang pagbabago sa imigrasyon o ipadala sa Tokyo Regional Immigration Bureau sa loob ng 14 araw (*). Kung
ikaw ay may status of residence katulad ng “Dependent” o “Spouse or Child of Japanese National” at namatayan ka o
nagdeborsyo ng asawa, iparehistro ang pagbabago sa loob ng 14 araw ng katulad.
(*) Ipadala sa: Todokede uketsuke tantou, Zairyuu kanri jouhou bumon, Tokyo Regional Immigration Bureau, 5-5-30
Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-8255

(2) Muling Pagbigay ng Residence Card
Kapag nawala o ninakaw ang Residence Card atbp., dalhin ang certification na nagawa ng pulis o fire station at mag-
aplay ng bago sa loob ng 14 araw sa imigrasyon.

(3) Pag-renew ng Residence Card ng Permanent Resident atbp
Pwedeng mag-renew ng Residence Card ang mga permanent resident na 16 na taong gulang o pataas at ang may visa
na Highly Skilled Workers #2 2 buwanbago mag-expire ito, at kung mag-eexpire ito sa ika-16 na kaarawan ng residente,
pwedeng mag-aplay 6 na buwan bago sa araw magiging 16 na taong gulang. Ang Residence Card ng mga mid-term to
long residents na hindi permanent resident at 16 na taong gulang o mas matanda ay balido hanggang sa huling araw ng
kanilang visa.

4. Rehistro ng mga Dayuhang Mamamayan
Inililista rin ang mga dayuhan sa rehistro ng mga mamamayan. Nakalagay sa Certificate of Residence ang pangalan, petsa ng
kapanganakan, kasarian, tirahan, pangalan ng may-ari ng bahay, at gayundin ang nasyonalidad / lugar, status of residence,

Sa loob ng 14 araw
pagkatapos ng
pagbabago

Dokumentong kailangan Anong gagawin
kailan

Hanggang sa panahon
na balido

Sa loob ng 14 araw
pagkatapos itong

malaman

Situwasyon

Dalhin ang aplikasyon
sa imigrasyon

Sa loob ng 14 araw
pagkatapos ng
pagbabago

・ Residence Card
・ Pasaporte
・ Litrato

Nagbago ng pinapasukan /
asawa

Nagbago ng pangalan,
nasyonalidad / lugar, petsa
ng kapanganakan, kasarian

Nawala o nadumihan ang.
Residence Card atbp

Mag e-expire ang
Residence Card ng
permanent resident

・ Dokumentong nagpapatunay
na nagkaroon ng pagbabago

・ Residence Card
・ Litrato ・ Pasaporte

・ Residence Card

Mag-renew sa
immigration office

Ipadala sa Tokyo
Regional Immigration
Bureau (*)

・ Dokumentong nagpapatunay
na nawala atbp

・ Pasaporte
・ Litrato

Mag-aplay na
mabigyan muli sa
immigration office
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panahon ng pananatili atbp. Hindi nakalagay ang palayaw sa Residence Card ngunit may lugar sa Certificate of Residence
kung saan pwedeng ilagay ang palayaw. Ibinibigay ang “kopya ng Certificate of Residence (o “Certificate of Items Stated in
Resident Register”) .
Ang Certificate of Residence ay ibibigay lang para sa mga dayuhang legal na nakatira sa bansang Hapon na mahigit sa 3

buwan, pwera ang Temporary Visitor katulad ng Tourist. Magagawan ng Certificate of Residence ang mga sumusunod na tao
katulad ng mga mid-to-long term residents.
1． Ang mga mid-to-long term residents
2． Ang mga special permanent residents
3． Ang mga refugee o mga pansamantalang nananatili
4． Ang mga naging residente dahil sa kapanganakan o dahil sa pagkawala ng nasyonalidad

Kapag nagsilang ng sanggol na hindi Hapon, iparehistro ang Notisya ng Panganganak sa loob ng 14 araw mula sa
araw ng pagsilang. Pagkatapos nito, magagawan ng Certificate of Residence sa munisipyong tinitirahan ninyo bilang
“residente dahil sa kapanganakan”. Kapag nananatili pa sa bansang Hapon lampas ng 60 araw na panahon ng pagiging
residente, mag-aplay ng pagkuha ng status of residence sa immigration office sa loob ng 30 araw mula sa araw ng
pagsilang. Kung matatanggap ng pahintulot na kumuha ng status of residence at magiging mid-to-long term resident,
magbibigay ng Residence Card ang immigration office.

5. Sistema ng My Number
Ang personal na numero (My Number) ay labing-dalawang numero na binibigay sa sinumang may Residence

Certificate sa bansang Hapon. Magkaiba ang My Number ng bawat tao at ginagamit ito habambuhay sa pamantayan.
Ginagamit ito sa larangan ng panlipunang seguridad, buwis, at disaster counter measure. Pagkatapos magawan ng
bagong Residence Certificate, pagakatapos ng 2 o 3 linggo, may darating na registered mail na naglalaman ng My
Number Notification Card (“Notification Card”) sa tirahan na nirehistro sa Residence Certificate. Puwede ring
magpagawa ng “My Number Card” ang may gusto nito. Kapag nagbago ang tirahan o pangalan na nakalagay sa
“Notification Card” (papel at walang litrato) o “My Number Card” (IC Card, may litrato), kailangang pumunta sa munisipyo
sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng pagbabago at baguhin ang nakasulat. Kapag nagbago rin ang tagal ng visa mo
pagkatapos mong i-renew ito atbp, kailangan ding baguhin ang panahon ng expiration ng My Number Card mo. Pwede
mong ipabago ang expiration ng My Number Card mo mula 3 buwan bago sa petsa ng expiration na nakalagay sa card.

My Number Free Hotline (Magagamit sa Ingles, Chinese, Koreyano, Espanyol, Portuges)
* Para sa mga katanungan sa Notification Card, My Number Card, pansamantalang pagpapa-kansel ng My Number
dahil sa pagkawala o pagnakaw ng Notification Card o My Number Card ☎0120-0178-27
* Para sa mga katanungan sa Sistema ng My Number at My Number Portal ☎0120-0178-26
(Para sa wika bukod sa Ingles, tumutugon ito mula Lunes hanggang Biyernes 9:30 am – 20:00 pm)
URL https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/


