Sobre a verificação do my number
※Não precisa apresentar o my number quem vai renovar a matrícula da creche e jardim de
infância
Para fazer a matrícula na creche é necessário apresentar o my number para procedimentos admistrativos
e identificar o indivíduo específico com base na lei sobre o uso do número.
Entregar colocando os documentos necessários no envelope específicado da cidade e fechar sem falta.
（１）Informar o my number（número pessoal）
Preencher o my number da criança e do responsável. No caso de não ser responsável que mantém os
meios de subsistência e sim outra pessoa é necessário preencher o my number desta pessoa.
※Preencher o número mesmo que o responsável não more junto por estar trabalhando em outra região
（Não é preciso preencher o número no caso de não morar junto por motivos de violência ・abuso etc.）

（２） Cópia do documento para verificar o my number
Para verificarmos o número do my number descrito na coluna do nome do requerente (resonsável) no
「Formulário de inscrição da Creche・Jardim de infância・Instiuição infantil certificada」, colocar no envelope
a cópia de um dos documentos abaixo.
①

②

Cartão do número pessoal（precisa fazer a solicitação e demora aproximadamente 1 mêse meio para ficar pronto）
Cartão de aviso do número ⇒( se as informações (Nome,endereço, data de nascimento, sexo, número
pessoal) for igual ao jyuminhyo, pode ser utilizado para comprovar o my nunber) ir para o （３）

③ Jyuminhyo que contém o número pessoal

⇒ir para o（３）

（３） Cópia do documento de identificação da pessoa
Acima no（２）quem for apresentar o documento ②③, é necessário a identificação da pessoa . Colocar
a cópia de um dos documentos abaixo.
＜Documento de identificação com foto＞ ※É possível a identificação com 1 dos documentos.
Cartão pessoal（com foto）

・Carteira de motorista

・Passaporte・Carteira de deficiência física

Carteira de saúde e bem estar psiquiátrico・Carteira de deficiência intelectual・Cartão Zairyu ・
Documento de residente permanente especial
Outros documentos emitidos pelo governo com foto e que contenha o nome, data de nascimento
e endereço.

＜Outros documentos de identificação da pessoa＞ ※É necessário 2 documentos.
・Caderneta da aposentadoria ・Certificado do auxilio de mãe ou
pai solteiro ・ Certificado do auxílio especial da criança ・Cartão do seguro de assistência a doença
Outros documentos emitidos pelo governo que contenha nome, data de nascimento e endereço.

