
Ngày nộp đơn ..năm ..tháng ..ngày  

Người nộp đơn
1 Người chủ đơn
2 Chủ hộ
3 Người đại diện                                                                               

Địa chỉ liên lạc (Nhà riêng  Nơi làm việc  Di động)
Địên thoại
(     )     

Địa chỉ người đại diện Quan hệ với người chủ đơn

  Ngày di chuyển ..năm  ..tháng  ..ngày     Ghi ngày dự định chuyển đi hoặc ngày thực sự bắt đầu ở.                         

Địa chỉ từ nay trở đi  

Tên nhà trọ, nhà chung cư, số phòng.   

Tên chủ hộ kể từ nay trở đi

Tên nhà trọ, nhà chung cư, số phòng.    

(*Trường hợp sống một mình thì xin vui lòng điền tên mình vào.)

Tên chủ hộ trước đây

Ngày tháng 
năm sinh

Giới
tính

Quan hệ 
với chủ hộ

Quốc tịch ・Khu vực  Tư cách lưu trú            Số thẻ lưu trú              

Ngày mãn hạn thời gian lưu trú    Thời hạn lưu trúHọ và tên  

NGUYEN VAN A

(*Vui lòng ghi tên giống như trên thẻ lưu trú.)

*Xin vui lòng ghi tên tất cả người di chuyển.               

Ngày tháng năm sinh ..năm ..tháng ..ngày

năm

(*Ghi quốc tịch theo đúng như trong thẻ lưu trú.)
      Địa chỉ trước đây

Trường hợp ngày tới Nhật trùng với ngày 
thay đổi tình trạng cư trú thì xin hãy ghi tên 
nước hoặc khu vực mà bạn đã ở trước khi 
đến Nhật..

*Nếu bạn sống từ bây giờ tại Nhật Bản:

Trường hợp ngày thay đổi tình trạng cư 
trú sau ngày tới Nhật thì xin hãy ghi ''JAPAN

*Trong trường hợp di chuyển ở Nhật Bản:
  Hãy viết địa chỉ mà từng sống

↓　*Hãy viết như một thẻ cư trú　↓  
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Nơi nhân viên ghi nên bạn không cần phải ghi tại đây.

năm tháng ngàyngày


