اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

وﯾژه اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺑت ﺷده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ژاﭘن
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ )ﺷﻣﺎره ﻣن(
از اﺑﺗدای ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۶از ﺷﻣﺎره ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ )ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ »ﺷﻣﺎره ﻣن« ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود(
در ﺣوزه ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎت و واﮐﻧش ﺑﮫ ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

 .۱ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ )ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﺷﻣﺎره ﻣن«( ﺷﻣﺎره  ۱۲رﻗﻣﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ
ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﮐن ژاﭘن اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت .از اﯾن ﺷﻣﺎره ھﺎ در ﺣوزه ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎت و
واﮐﻧش ﺑﮫ ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان زﯾرﺳﺎﺧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت اداری را
اﻓزاﯾش دھد ،ﻣوﺟب آﺳﺎﯾش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻣوم ﮔردد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻧﺻف و ﻋﺎدل اﯾﺟﺎد ﺷود.
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ژاﭘن ﺛﺑت ﺷده اﺳت )ﻣﻘﯾم ﻣﯾﺎن ﻣدت ،ﻣﻘﯾم داﺋﻣﯽ وﯾژه و ﻏﯾره( ﻧﯾز ﺷﻣﺎره
ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.

 .۲اﻋﻼن ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ
 درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ژاﭘن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن روی ﮐﺎرت اﻋﻼﻧﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ از اداره ﺷﮭرداری ﻣرﺑوط ﺑﮫ آدرس ﺛﺑت ﺷده ﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
)ﮐﺎرت اﻋﻼن ھرﮔز ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻧﺧواھد ﺷد .ﮐﺎرت اﻋﻼن ﺧود را دور ﻧﯾﻧدازﯾد .در ﺣﻔظ آن ﮐوﺷﺎ ﺑﺎﺷﯾد(.
 اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣت ﻣﯾﺎن ﻣدت -ﺗﺎ ﺑﻠﻧدﻣدت وارد ژاﭘن ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را در
زﻣﺎن ﺛﺑت اﻗﺎﻣت درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.

 .۳زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ
 ﺷﻣﺎ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ﺗﮑﻣﯾل اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۶و
ﺑﻌد از آن ﺑﮫ اداره ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﺧواھﯾد داد.
 ﺷﻣﺎ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده در ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود اراﺋﮫ ﺧواھﯾد
داد.
 ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و ﺷرﮐت ھﺎی اوراق ﻗرﺿﮫ اراﺋﮫ
ﺧواھﯾد داد.
 ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی رﻓﺎھﯽ و اﻧﺟﺎم ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﻠﯽ و طرح ﺑﯾﻣﮫ ﻣراﻗﺑت
ﭘرﺳﺗﺎری ،ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﮫ اداره ﺷﮭرداری اراﺋﮫ ﺧواھﯾد داد.
 ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل ﭘول ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕر ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﭘول از ﮐﺷوری دﯾﮕر ،ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ اداره ﭘﺳت
اراﺋﮫ ﺧواھﯾد داد.
ﺗوﺟﮫ :در ﻣراﺣل ﻓوق ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ) (1ﺗﺎﯾﯾد اﻋﺗﺑﺎر ﺷﻣﺎره و ) (2ھوﯾت دارﻧده
ﮐﺎرت ،از ﺟﻌل ھوﯾت ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﮐﺎرت اﻋﻼن اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﺻﺣت اﯾن ﺷﻣﺎره وﺟود دارد ،ﺷﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﮔواھﯽ وﯾژه اﻗﺎﻣت داﺋم( ﺧواھﯾد ﺑود.

 .۴ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ)ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﻣن( ﭼﯾﺳت؟







اﯾن ﮐﺎرت ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ و ھوﯾت ﺷﻣﺎ در اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ
ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ درﺧواﺳت دھﯾد .ﭼﻧدﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺟﮭت اراﺋﮫ درﺧواﺳت وﺟود دارد از
ﺟﻣﻠﮫ ارﺳﺎل ﻓرم درﺧواﺳت )ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎرت اﻋﻼن درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد( ﺑﺎ اﻟﺻﺎق ﻋﮑس ﭼﮭره ﺧود از طرﯾق ﭘﺳت ﯾﺎ
اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن از طرﯾق ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد .ﺻدور ﮐﺎرت ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر راﯾﮕﺎن اﺳت.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﮐردﯾد ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر آﻣﺎده ﺑودن ﮐﺎرت
ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﺻدور درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﺎرت را در اداره ﺷﮭرداری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً
ﺳﮫ ﻣورد زﯾر را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد (۱) ،اﯾن ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﯽ (۲) ،ﮐﺎرت اﻋﻼن و ) (۳ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ
)ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﻏﯾره( .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در زﻣﺎن ﺻدور ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﮔروه ﺳﻧﯽ ﺑﯾﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ ده ﺳﺎل ،ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ زﯾر ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺳن دارﯾد ﺗﺎ ﭘﻧﺞ
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ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺻدور اﻋﺗﺑﺎر دارد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء ﮐﺎرت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣدت زﻣﺎن اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ
ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﺗراﺷﮫ  ICروی اﯾن ﮐﺎرت ﮐﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﮔواھﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را درﺧود ذﺧﯾره ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ﺑرای اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ آﻧﻼﯾن و ﺳﺎﯾر اﻣور ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود.
در ﺑﻌﺿﯽ از ﺷﮭرداری ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﮐﺎرت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺧدﻣﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺻدور ﮔواھﯽ ھﺎی ﺛﺑت ﻣﮭر( ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﺳﺧﮫ ای از ﮔواھﯽ اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺧود در ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗراﺷﮫ  ICﺣﺎوی ﻧﺎم ،آدرس ،ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ،و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی ﮐﺎرت درج ﺷده اﺳت .اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس اﻋم از ﻣﯾزان درآﻣد ﺷﻣﺎ در آن ﺛﺑت ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺣﺗﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ،ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ﺧود ،ﮔواھﯽ وﯾژه اﻗﺎﻣت داﺋم و ﻏﯾره را ﻧزد
ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ دارﯾد.

 .۵اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ






درﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات در ﻧﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ذﮐر ﺷده در ﮐﺎرت اﻋﻼن ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ،
ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ اداره ﺷﮭرداری ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
ھﯾﭻ ﮐس ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﺳوی ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺑﺎﺷد.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺷﺧﺻﯽ از ﺷﻣﺎ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن را درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣﺗﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻣﻧظوری از آن اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد.
ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕران دﺳﺗرﺳﯽ ﯾﺎﺑد ﻣﺟﺎزات ﺧواھد ﺷد.
از روی ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﮫ وﯾژه در ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻣﺷﮑوک ،ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﮕوﯾﯾد.

 .۶ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ
 ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔﻧﮭﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭼﯾﻧﯽ ،ﮐره ای ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽ ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد.
 ۰۱۲۰-۰۱۷۸-۲۶ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ
 ۰۱۲۰-۰۱۷۸-۲۷ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرت اﻋﻼن و ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ
روزھﺎی ھﻔﺗﮫ از ﺳﺎﻋت  ۹:۳۰ﺗﺎ  ،۲۰:۰۰آﺧر ھﻔﺗﮫ ھﺎ و ﺗﻌطﯾﻼت ﻣﻠﯽ از ﺳﺎﻋت  ۹:۳۰ﺗﺎ ) ۱۷:۳۰در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل/
ﺗﻌطﯾﻼت ﺳﺎل ﻧو ﺑﺳﺗﮫ اﺳت(
درﺻورت ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ دزدﯾده ﺷدن ﮐﺎرت ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﻠﯾق اﺿطراری ﮐﺎرت ﻣذﮐور ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
 ۰۱۲۰-۰۱۷۸-۲۷ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،اﯾن ﺷﻣﺎره  ۲۴ﺳﺎﻋﺗﮫ  ۷روز ھﻔﺗﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
 اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در وب ﺳﺎﯾت ھﺎی زﯾر ﻣوﺟود اﺳت:
• دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ/http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido :
• /J-LIS: https://www.kojinbango-card.go.jp

ﺑﮫ ھر ﺷﺧص ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده
اﺳت .ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ دﻗت از ﺷﻣﺎره ﺷﺧﺻﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد!

