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�MingL

�彘ݠϖ儘ݠ돐̩瓈ݬ甀ݬ 異ؘݫݬ瓈ݫ誠ݪ땰̩ݫܸݪݬ儘ϗ돐ݠ甀돐

���誠�ܸ�̩��땰ݠݫ�異ݫݬݪܸ �

Ⅰ.ݠ돐̩̩ ��돐̩ЏݠݫЏ��돐ݪ ��ݠ� 瓈̩ݫย땰돐ݬݠݫ̩���ݫؘ 甀� ϲ돐�̩ ϳݿݠ돐ݫ�ݫ� ϲ돐 ・・・１

1. ̩돐ยݬϖ儘��돐ݫ얀異ؘܸݫ ��誠ϲ돐�̩儘Џ̩�ݫؘ��ݠ��Џ異̩ݠЏݪ�얀��ϲ돐̩̩ݪ�얀̩ݫ���儘���̩돐ยݠݫ ݬ̩ݪ
２. ��돐ݠݫ돐̩Џ�� ��ݠ� ݫؘ ����ؘ땰�̩ 甀 � ݠ� �얀̩ݠยݬ ̩ݫݪ ݫݪ � 儘돐ݬª돐̩̩ݠ�

���ؘ땰�̩ 甀� ݠ� ย̩ݬ ϖ̩儘Џ돐ܸ�誠�Џ̩ݠ�얀ݠݫݫݪ̩ݫݪ돐땰 � � �̩̩ݠª돐ݬ儘돐ݠ誠돐ؘܸݠ�돐��異ย̩돐ย얀異ݬ� ��ݫ얀̩�誠甀땰�̩ݫ 돐ยݠ돐땰ݠ땰�儘땰̩ݠݫϲ돐�̩ݫ���

３. ̩ݫ�돐̩ݠ 異ย�̩ 甀儘� ϲ돐̩̩ ؘݫ돐ݬย�̩̩ݪ�Џݪ ݠ�甀nݫ� �ݫ �䇅ݬ̩�ؘݫܸݫݠ� 돐̩ݠ �땰ݪ�Џ̩ݪ �ؘݫ돐ݬย�̩̩ݪ��돐̩ݬ돐ݠ ��돐ݫ얀異̩ �Џݪ�ย�
̩돐ยݠ돐̩�ؘ땰�儘땰얀異ݫ̩ݬ�ϲ돐ݬݪݫؘܸݫ��瓈ݫย돐ݫؘ��ݠ��

Ⅱ. ����돐ݠ����돐̩̩ �돐�ย돐Џ돐ݿݠݪ ・・・ 9

１. 돐̩̩ݠ �돐�ย돐Џ돐ݿݠݪ 甀Џ̩ݬ돐̩瓈ݠ� ���ย돐Џ돐ݫ돐̩��돐ݠؘ
돐̩̩ݠ �돐�ย돐Џ돐�얀異ª異ݿݠݪ ݠ� �ݫ ��돐Џ 돐̩��얀ยݠݫݪ �� �돐̩ݠ ̩ݠݪ ݫ돐ݿݠݪ 얀ݬݪ 異̩ݫ땰�ย돐Џ돐�� ��땰�ย돐Џ돐�얀異̩ݫ 甀돐瓈誠�돐ݿ돐ݠݫ돐땰�̩��얀��

ݠ� ย̩̩ݬ ϖ儘�ܸ 甀̩ ย�ܸ̩ݫݪݬ���ݫ�돐땰�ϖݠݫ儘ݫЏЏ돐ܸ�誠�Џݪ � ย돐

2. 돐̩̩ݠݫݪݠ�̩� �돐�ย돐Џ돐ݿݠݪ ��ݫݪݠ�����돐����ϖ儘땰����̩ݫݪݠ�̩�� ϖ儘̩ �돐̩ܸ彘������ย돐Џ돐ݠЏݪ ����
ݠ��돐�ย돐Џ돐��儘땰ª異ݿݠݪ돐̩̩ݠݫݪݠ�̩� �ݫ �����돐����ϖ儘땰ݫݪݠ�̩� ̩�ЏЏݠ돐̩̩ݿݠݪ돐�ย돐Џ돐�䇅彘甀�彘땰儘돐ย�̩ �ย���돐ย� ��돐̩ܸ彘ݠЏݪ��ϖ儘̩ݫݪݠ�돐̩�̩ݠ

����ย돐Џ돐�

3. �Џ��ܸ彘������돐ݬ�돐̩ݠ
��돐ݫ異儘ݫ돐ݪย� �彘ݫย�儘ݫ돐ݪย�儘땰�얀�Џ돐� ����������돐̩ݫ돐ݿݠݪ돐̩̩ݠ�

Ⅲ. �Mi�������������������M�g� ・・・１９

１. ݫ돐̩̩돐Џ甀돐ݠ
�̩�ݪ��ยݪ땰Џ甀돐ݫ얀異얀돐땰誠ݪ땰̩ܸݪݬ ܸݪ䇅彘甀誠ݫ��� �̩̩� Џ甀돐ݫ誠ܸݪ �̩̩�儘땰̩ݪ䁉儘ϖݫ� � ̩돐Џ甀돐ݠݬ�ݫ돐�儘땰�儘ݫݬݠ

２. �Џ�̩��얀ݪ�ݠ돐̩ݠ���ݫ돐̩ย甀돐ยЏ甀돐ݠ
�돐ݠݠ�ݠ얀異儘ย彘ݠ誠돐ݠϖ儘땰ย甀돐ย儘儘̩�ݫ돐̩�ؘܸݠݫ儘ݫݫ‰ݪ� �ϖ儘ย甀돐ย��甀돐돐儘ย彘ݠ얀異얀異儘ย彘ݠ瓈̩ݠ��甀ݬ� �ϖ儘誠ݪ�ݠ�Џ�̩��얀�

３. ϲ‰돐�̩��돐ݫ
�ϲ‰돐�̩��돐ݫ돐ݠ��ϲ‰돐�̩��돐ݫ甀ݬ돐̩�儘瓈ݠ�異ؘݬ �甀儘ݪݬ�̩̩ݬ�땰ݫ儘ܸ�ݫ彘̩ ݬ돐ݫ

４. ���甀돐

̩�ЏЏ���甀돐�儘땰ª異ݠ�� �돐���甀돐ݠ�돐ยݠ돐̩誠ݠ�甀���甀돐ݬ�儘瓈̩�ݪ돐̩�儘�ݠ�ݫ 瓈Џ�誠甀땰�ؘ̩돐Џݠ돐̩瓈ݬ甀���甀돐 � 瓈Џ��̩�誠

５. ��ݠ�
���ݠ��儘땰ؘܸݫݬ �ݬݪ̩��ݠ� 瓈Џ�誠甀땰�ؘ̩돐Џݠ돐̩瓈ݬ甀ݠ��� � 瓈Џ��̩�誠

６. ���
돐̩얀ؘݠ�異ؘݬ ‰땰�ย�� 돐̩얀ؘݠ��� ‰땰�ย�儘ϖݫ�

７. ݬ甀ݬ돐̩瓈ݠ 異̩�ؘݫݬ�誠 ϲ돐ݫݪݬ
돐̩ย돐얀瓈ݠݫ돐̩��甀돐ݪ��� ��ؘݫ䇅彘甀Џ̩ݫ���돐̩ݠ

８. �ϖ儘�ܸϖ儘ܸ̩ 甀儘ݫ誠돐ݠݠ돐̩瓈ݬ甀ݬ 異̩�ؘݫݬ�誠 ϲ돐ݫݪݬ

Ⅳ. ̩�ЏЏ��돐ݫ��돐ݠ�돐̩�ϲ돐ݠݪݫ� ̩�ЏЏ얀��Џ異ยݫЏ甀돐ݬݫ돐ݠݫݬ돐땰ݬ돐ؘ�ݫ �돐̩�̩ݠ 돐・・・３１ݠ돐̩̩ยݠ�

１. Џ̩ݫݪ�ϲ돐ݠݪݫ ��ϗؘ̩ݠݬ돐̩�ܸ �
돐̩얀ݠ ϲ돐Џ �̩ݫݪ ϲ돐ݫ ݠݪ ��ϗ̩ݠؘݬ돐̩ �ܸ �� 돐̩ܸݠ ϲ돐̩�ݫؘݫ� ϖ儘땰얀 異얀 ϲ돐ݠ돐̩ݫ���얀�Џ돐�� 돐̩ܸݠ ϲ돐̩�ݫؘݫ� ϖ儘땰얀 異ݠ儘땰ݬ̩ݫ誠ݫ��� 甀돐�ϖ儘땰�̩�誠 ϲ돐얀 甀儘땰�ؘݫ�

얀��Џ異ยݫЏ 甀돐ݫ�儘땰ݬ돐ݠݫݬ돐땰ݬ돐ؘݫ� ̩�ЏЏ̩돐ยݫݬݠ����Џ����

２. ̩��Џ異ยЏݠ돐̩ݠ�異ยݪݠݬЏݠ돐̩� ϲ돐ݠݪݫ
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ݠ����얀�ª異̩�ݠ儘ݫݠЏ異儘儘̩ݠ�ݠ瓈̩甀��甀돐�̩��얀��ܸ甀儘異ݫ�ª돐ݫ돐̩儘ݠ �ݠݪݫ돐̩�ϲ돐ݠ��돐ݫ���땰��돐ݫ돐̩���異ยݠ�ݠ儘ย彘ݠݪݫ�돐�ϲ돐ݬ��儘̩�ยݠݫ돐̩ݠ��ݬ돐̩�ݬݪݬݫ

�ݫ��돐ݠ儘ݫ̩̩ݠ誠ؘݠ�儘얀ϲ돐ݫ�ª돐ݫ돐̩儘ݠ

３. �돐̩�̩ݠ
ݠ��ª異ݬ돐ݬ돐땰ݠݬ돐̩�̩�̩�̩ݠ ؘ�ݫ돐ݬ돐땰ݠݫݬ돐ݬЏݪݠݫ �ݠ땰�彘‰ݪ돐땰�̩��얀�얀ݠݫؘݫ돐ݬªݪ�돐̩�̩��儘땰Џ����얀異�ϖ儘ݠ �ݠݪݫ돐̩�ϲ돐ݠ��돐ݫ���땰��돐ݫ돐̩�儘���異ยݠ

ݠݪݫ�ϲ돐̩ݫݪЏݫ���땰̩돐ย���儘異ยܸ瓈ݫ돐̩���異ยݠ ��ϗ̩ݠؘݬ돐̩�ܸ �� �ݫ���땰儘ϖݫ돐̩���異ยݠ

４. 돐̩ݠ돐̩̩ยݠ 甀돐땰
돐̩ݠ돐̩̩ยݠ 甀돐땰� �돐̩甀돐땰ݠ돐̩̩ยݠ甀儘땰ݫݠЏ異�̩ݠ ��돐ݬ�ݫ異ϗݠ돐̩ݪ�땰ݠ돐̩̩ยݠ돐̩甀돐땰� ݬ돐땰ܸ甀돐ݠݫݫ�ݫ얀��Џ異ยݫ돐ย���儘異ยܸ瓈̩ݫ돐̩���異ยݠ

５. ݬ돐̩��異ยݠ 異ؘݫݬ
�ݫؘݬ異ݬ돐̩�誠甀땰��異ยݠ 誠ؘݠ돐̩�돐�Џݠ

Ⅴ. 돐̩誠̩돐誠̩ݠ ・・・４４

１. 돐�ݫ돐̩�ݠ
̩��� �켸ᑒ� ̩����儘ݫݬݠ� ̩���瓈ݫ甀ܸ ��ݫؘ �ย�돐̩�̩�誠ϲ돐얀돐땰ܸݫ�̩ �얀ݠ�ϗ異� �ϖ�儘땰ݬ�甀瓈̩ݫ��� � ย�돐̩�̩�誠ϲ돐얀돐땰ܸݫ�̩ � ̩��얀ݠ�ϗ異

２. ̩�誠̩ݠݪย돐ݫ
돐̩ϗϖݠ ‰儘̩�誠̩ݠݪย돐ݫ� 얀異誠儘ܸ얀ؘݫย돐̩ݠݪ�Џ̩�誠ݠ�ݠ��ݫย돐̩ݠݪย̩�誠ݫ�ݠЏ異�彘̩ݠ�ݫย돐̩ݠݪ돐̩誠儘ܸ̩�誠ݠ ‰땰ݬ�甀돐瓈ݬ甀ݠ�È誠̩돐誠̩

３. 瓈Џ儘ݫ�ª돐ݫ� �Џݪ 異
瓈Џ儘ݫ�ª돐ݪ�ݫЏ�異�돐ݠ�� ��돐땰�̩��얀ݠݫЏ�異�儘땰ݪ�ݫ�ª돐ݫ瓈Џ儘ݫ돐̩���異ยݠ ݠ��Џ�異ª異ݪ�ݫ�ª돐ݫЏ瓈Џ儘ݪ돐̩�儘̩ݠ �ݠ瓈̩ݫ ��돐땰�̩��얀ݠݫЏ�異�儘땰ݪ�ݫ�ª돐ݫ돐̩���瓈Џ儘ݠ

ݠ��È誠̩돐誠̩�儘땰ª異ݠ ݫ

４. ݫ ݫ̩ݬݪ 誠ؘ����甀돐ย얀ݫݪ�땰�ϖ儘ݪ 異�Џ�̩ 얀돐땰ݫ̩ݫݫ�돐ݫݫ�

Ⅵ. �땰�̩̩‰ݪݫ돐̩ݠ � � ̩ݫ�돐̩��儘ܸЏݠ � 돐ݿݠ돐̩�ϳݠ���̩ݫ�돐̩��異‰ย땰ܸ彘Џݠ ・・・５１

１. �땰�̩̩‰ݪݫ돐̩ݠ ̩ݫ�돐̩��儘ܸЏݠ����
���땰�̩̩‰ݪݫ돐̩ݠ �돐ยݠ甀誠ݬ돐瓈ݠ� ���땰�̩̩‰ݪݫ돐땰ݠݬย�̩�ϖ儘̩�̩ݬݠݬ돐̩ݠ 돐̩��儘ܸݠ

２. ̩ݫ�돐̩��異‰ย땰ܸ彘Џݠ
돐̩��異ݠ ‰ย땰ܸ彘Џ̩ݫ�얀異ª異ݠ�� �ݫ �ݫݬݠย�儘ܸݫ돐ؘ̩ݠ돐̩Џ̩ݠ �彘ݫยݪݫ��Џ̩�ݫ�ݫ�儘Џ�̩ݬݪ �Family Support �enter�� ̩�ЏЏ�땰ؘݬݠݬݫย�̩�ϖ儘�ϲ돐̩̩ݪЏ�ܸݠ�

３. 돐̩̩ݠ �ยݪ돐ݫ돐�ย돐Џ돐�������儘ݿݠݪ ϲ돐̩̩ ݠ���얀돐̩ݠ�Џ�ܸݪ
�ݠ���얀돐̩ݠ�Џ�ܸݪ돐�ย돐Џ돐��ϲ돐̩̩ݿݠݪ돐̩̩ݠ �ݫ�ϗ異ݪݬ돐̩�異ܸݠ ��誠����돐ݬ̩ݫ돐̩ݠ �돐�ย돐Џ돐��儘땰ݿݠݪ돐̩ݠ� ݠ���얀돐̩ݠܸ�

４. ̩�ЏЏݠ돐̩�ϳݿݠ돐ª異ݠ�� ݫ
�Џݪ�땰ݪ돐�돐�Џݿݠ돐̩�ϳݠ �Џݪ�땰ݪ돐�돐�Џݿݠ돐̩�ϳݠ誠Џݠ땰誠돐ݪ�̩ �ݫ異ย̩�ݠݪݫ���ݠ��儘땰�ܸݫ땰�̩異ย̩ݫݫ瓈ݫؘݬ異ݬ甀ݬ돐̩瓈ݠ땰��ؘ̩ݠ�돐̩ݠ 儘돐̩돐̩ݠ�돐땰ݫݪݬ ��Џݫݫݫ�� ̩�ЏЏݬݠݬย

�̩�ϖ儘ݠ돐̩�̩異ยݫ

Ⅶ. �돐̩ݬ돐ݠ� � �ϖ儘�돐̩ ・・・５９
１. �얀ݪ�얀̩ݫ �

�ݠ�얀�瓈̩ݪ�얀̩ݫ땰‰ݪݫؘܸݫ돐̩�儘ݠ ���얀ݪ�얀̩ݫ돐ݠ�돐ยݠ�異誠ؘݬ 儘�儘Џ�돐ݠݫؘܸݫ돐̩ݠ � ��얀ݪ�얀̩ݫ돐ؘ̩ݠ돐̩Џ̩ݠ

２. �얀ݪ�얀̩ݫ �ϖ儘�ϖ儘
３. ؘ�ݬ 異ݠ돐̩ݫ얀̩ݪ��얀 �돐땰�̩��얀ݠݫ���
４. �ϖ儘�돐̩

��돐ݫ異ݫ얀̩얀ݫ�ݪ�� ��얀ยؘݬ 儘ؘݫ�ݫ儘̩ݫ�ݫ��� �ย�돐̩ݫؘݫ�����땰�ϖ儘�ؘݪݫ̩ ̩儘��ܸ 얀異異̩ݪݫ땰�ϖ儘ݫؘݫ���ย�돐̩�돐ݿ돐ݠݫ돐땰�̩��얀�

Ⅷ. �̩땰땰돐ݫ � �돐ݿ異 � �돐땰�̩��얀ݠݫ��ؘݫ땰�땰ݠ�돐̩ݠ ・・・６６

1. 얀ݫ돐̩̩돐땰돐ݠ ϲ돐
誠�̩돐땰돐ܸ�ݫ甀儘ยݠ돐땰�̩� �돐ݿݠ돐̩�ϳݠ땰誠Џݪ�ؘ̩ݫ돐ݬ돐땰ݠݫ돐ݿݠ�ϳݠݪݫ�儘땰ݫ돐̩̩돐땰돐ݠ ݿ��돐ª�ؘݬݬ異ยݬ�돐ݬ�����ؘݫ�甀�얀ݬ甀儘땰瓈ݫ얀異ݫ돐̩̩돐땰돐ݠ

2. �̩땰땰돐ݫ
�땰ϖ儘ܸ��ݫ甀돐̩�ݫ땰땰돐ݫ� 돐̩ݫ䁉돐ݠ�ݫ異ยݪݠݬЏ�̩땰땰돐ݫ� �ϲ돐ݬ�ݠݪݫЏ��돐̩ݫ䁉돐̩�ݫ땰땰돐ݫ� 儘�Џݪ�ؘݫݪย誠돐ݠݠ돐̩얀ϲ돐땰돐ݫ� �ϲ돐ݫ�ݫ�돐ݿݠ瓈̩甀�ϲ돐�̩ϳݫย땰돐ݬݠݫ̩

ݫ땰돐ݠݫЏ異얀異̩ݠย�̩�ϖ儘ݬݠݬݫݪݠ�̩�

3. �돐ݿ異
�異ݿ돐ย�돐ݠ�異誠ؘݬ �̩���얀�돐ݿ異



4. �돐땰�̩��얀ݠݫ��ؘݫ땰�땰ݠ�돐̩ݠ���돐�돐̩ݫ�
돐�돐̩ݫ� ���ݫ땰ؘݠ� �Џ異ยݿ̩�� �ย彘Џؘ땰��異ยݬ���� �돐땰�̩��얀ݠݫ��ݫ땰�땰ؘݠ�돐̩ݠ

5. �땰ؘݫЏ ϲ돐ݫ돐ª �誠甀돐땰ݠ돐̩�彘ݠؘܸ�ݪݬ�돐ªݫЏϲ돐ݫݪݠ�̩� �ؘݫ돐ݬ땰ݠ돐ª���ϖ儘땰�̩ݫЏϲ돐ݫݪݠ�̩� �땰ؘݬ�ܸݬݫย�ϖ儘儘儘ݠ誠돐ݫݪݠ�̩�ݠ

Ⅸ. �돐�䇅ݠݬݫ ・・・７６

１. ̩돐ยݬϖ儘儘땰� �돐̩ݠ� �ݪ �ݫݪ �

誠ݪ땰̩ܸݪݬ 甀돐ݠ儘ϗ돐ݫ � �ϖ儘땰̩̩ϖ儘�얀�Џ돐�瓈ݫ誠ݪ땰̩ܸݪݬ �ݫ��돐̩ݠ돐ݠݬ甀돐���얀異ݠ儘ϗ돐ݫ 儘땰̩ݠ���儘땰�̩��얀�� ̩돐ยݬϖ儘�돐�ݬ�돐̩ݬݠϖ儘̩�̩ݠݬ돐땰�̩��얀�

瓈ݫ誠ݪ땰̩ܸݪݬ 甀돐ݠ儘ϗ돐ݫ

２. 瓈̩ݫย땰돐ݬݠݫ̩ 甀� ϲ돐�̩ ϳݿݠ돐ݫ�ݫ� ϲ돐ݫ����돐ݿ돐ݠݫ돐땰�̩��얀�
３. 돐̩̩ݠ ยݪ돐ݫ돐�ย돐Џ돐�������儘ݿݠݪ

̩돐ยݬϖ儘��異ݫ ؘ�� ��ݠ� ݬ���ݫ�돐땰�ϖݠݫ儘ݫݫؘ ย�ܸ̩ݫݪ � ̩돐ยݬϖ儘��돐ݫ異儘ݫ돐ݪย� ̩돐ยݬϖ儘�彘ݫย �儘ݫ돐ݪย�� ���돐��

４. �̩땰땰돐ݫ
̩돐ยݬϖ儘º ؘ̩ݬ��̩ݫ�ݪ ��얀 異儘ย彘ݠ瓈ݫݫ儘ϗ ݠ돐ݠ 甀돐� �ؘݫ돐ݬ돐땰ݠݫ�����儘땰Џݫ돐̩̩돐땰돐ؘݠยЏ̩ݬݠݫ̩ ̩돐ยݬϖ儘� ϲ돐ݫ ݫ땰땰돐̩�ݫ䁉돐̩ݫЏ��돐ݬ�ݫ땰돐ݠݪ

５. ̩돐ยݬϖ儘��돐ݠݫ땰� 얀ݫ�ϗ������돐ݫݪ�ݫ����� 彘ݫ
��돐ݠݫ땰���瓈̩ªݠ�����돐ݠݫ땰���얀 異儘ย彘ݠ瓈ݫݪ�ݫ��ݫ�ϗ� ��돐ݫ얀 彘ݫ�����돐ݠݫ땰� �ؘݫݫؘݠ�� �얀ؘܸݠݪ 異儘ย 彘ݠ瓈ݫª異� ݠ� ݫ

ؘ�ݬ 異瓈ݬ 甀�彘ݠ ϖ儘ݠ��ݫ異‰

○ �彘ݠϖ儘ݠ��ݫ異 ‰��異ยݫ�ݫ�ݫϲ돐���돐�̩ݬݪ�甀儘얀異�ؘܸݠݬ돐ݬ�ݫ���돐誠ϲ돐ݫ‰ݪ�ݫ����ϖ ݠย儘ย彘ݪ�돐땰�̩��얀�얀異儘돐ݠݫݬ돐ݬЏݪ�ϲ돐̩̩ݫ䁉돐ݫ‰ ̩̩ϖ儘얀ϲ돐땰돐ݫ�����異 ‰ย땰ܸ彘Џ̩ݫ�瓈ݫ誠ݪ땰̩ܸݪݬ 儘ݫ

ϗ돐ݠ甀돐

○ ϖݫ� ‰儘̩돐ݫ����甀儘彘� Џ �ܸϖ�ܸϖ儘ݫ�땰ؘ̩돐� ����

○ �甀儘ݬ�돐얀異儘�ؘЏ돐ยݠݫ���돐̩ݫ�ݫ�ϲ돐ܸݫยݪ�땰��� �甀儘땰ݬ異ยݠ�얀異ݫย땰돐ݬݠݫЏ̩ݪݠ儘�儘Џ�돐ݠݫؘܸݫ甀儘땰ݫݫ���돐ย���儘異ยܸ誠ϲ돐̩ݫݬݠ� �ݫ‰ݪݫ ݠ儘�儘Џ�돐�甀돐�ݠݫؘܸݫ돐̩ݠ

�ܸ甀̩ �Џ��돐ݿ돐ݬ�甀誠�異���돐��돐ݿ돐ª異ݠ�� ݫ‰ݪݫ돐ݠ�얀ݫ ݠ �̩Џ돐瓈̩甀䇅彘甀얀異�彘ܸ �돐ݿ돐ª異ݠ�� 甀ܸ�ݫ 儘瓈̩甀ݠݫؘܸݫยݬݠݬ

異ݫ돐̩ݠ誠ؘݠ ‰�ܸ甀̩ 땰ݠ�Џݫؘݠݠ��돐ݫ땰돐ݠݪݫ�ϲ돐ݠ誠돐ݫ�ݫ�Џݪݫ�돐̩ݠЏݪ



ดัชนีแต่ละจุดประสงค ์

 

สถานการณ ์ ระเบียบการท่ีจ าเป็น / สิ่งท่ีต้องท า สถานท่ีท าการแจ้ง หน้า 

เมื่อเริม่ใชช้ีวิต 
ท่ีญ่ีปุ่ น 

แจง้สถานท่ีอาศยัอยู ่

เขต เทศบาล อ าเภอท่ีอาศยัอยู ่

32 

บตัรหมายเลขส่วนบคุคลหรือบตัรแจง้เตือน 
 

35 

ประกนัสขุภาพพลเมือง 12 

เงินบ านาญแห่งชาติ 75 

เมื่อยา้ยบา้น 
แจง้การยา้ยเขา้ ยา้ยออก (＊เท็นเกยีวโทโดเค) เขต เทศบาล อ าเภอท่ีเคยอาศยัอยูแ่ละเขตเทศบาล 

อ าเภอท่ีอยู่ใหม่  (＊เท็นเกียวโทโดเค 
คือการยา้ยบา้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเดียวกนั) 

21 
ประกนัสขุภาพพลเมือง 

เมื่อออกนอก 
ประเทศ 

 

ออกนอกประเทศชั่วคราว 
ขออนญุาตเขา้เมืองใหม ่
ระบบการถือเสมือนการ 
อนญุาตเขา้เมืองใหม ่

กองตรวจคนเขา้เมือง 36 

กลบัประเทศ 

ตรวจสอบภาษี 

เขต เทศบาล อ าเภอท่ีอาศยัอยู ่
21 

แจง้ยา้ยกลบัต่างประเทศ 

ยกเลิกประกนัสขุภาพ 

ยกเลิกประกนัเงินบ านาญ 

คืนบตัรพ านกั คืนท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองเมื่อออกนอกประเทศ 

เมื่อแต่งงาน 
 

สามีหรือภรรยา 
เป็นชาวญ่ีปุ่ น 

จดทะเบียนสมรส 
เขต เทศบาล 
อ าเภอท่ีอาศยัอยู่หรือเทศบาลภมูิล าเนาของชาวญ่ีปุ่ น 

38 

เปล่ียนวีซ่า กองตรวจคนเขา้เมือง 

แจง้ต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

สามีภรรยาถือ 
สญัชาติต่าง 
ประเทศทัง้คู่ 

แจง้ต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน  

เปล่ียนวีซ่า กองตรวจคนเขา้เมือง 

★เมื่อหย่ารา้ง 

สามีหรือภรรยา 
เป็นชาวญ่ีปุ่ น 

จดทะเบียนหย่า เขต เทศบาล อ าเภอท่ีอาศยัอยู ่

41 

แจง้ต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

สามภีรรยาถือ 
สญัชาติต่าง 
ประเทศทัง้คู่ 

－ สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

เมื่อตัง้ครรภ ์ ออกหนงัสือคู่มือแนะน าสขุภาพแมแ่ละเด็ก เขต เทศบาล อ าเภอท่ีอาศยัอยู ่ 51 

เมื่อคลอดบตุร 

แจง้การเกิด เขต เทศบาล อ าเภอท่ีอาศยัอยู ่

52 ขอวีซ่า กองตรวจคนเขา้เมือง 

แจง้ต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

★เมื่อเสยีชีวิต 
 

แจง้การเสียชวีิต เขต เทศบาล อ าเภอท่ีเสียชีวิตหรือท่ีอาศยัอยู่ 

43 คืนบตัรสถานภาพการพ านกั กองตรวจคนเขา้เมือง 

แจง้ต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

★ในผูพ้  านกัระยะปานกลางถึงระยะยาวในฐานะคู่สมรสซึ่งพ านักอยู่โดยถือวีซ่า「ผูต้ิดตามพ านักอยู่กบัครอบครวั」 
「อนญุาตท ากิจกรรมพิเศษ」 「คู่สมรสชาวญ่ีปุ่ น」และ「คู่สมรสผูถื้อวีซ่าถาวร」เป็นตน้      
หากหย่ารา้งกับคู่สมรสและหรือคู่สมรสเสียชีวิต ตอ้งรายงานตวัต่อกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถิ่น  หรือแจง้กองตรวจคนเขา้เมืองโตเกียว 
ทางไปรษณียเ์พื่อแจง้ต่อรฐัมนตรีกระทรวงยตุิธรรมต่อไปภายใน 14   วนั  
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