
A prefeitura da Cidade de Koka estará enviando a
notificação do número de pessoa física (My number)

★    Futuramente haverá necessidades de apresentar este número na empresa
        onde trabalha, em procedimentos administrativos e outros. 
        Guarde-o cuidadosamente. 
★    Cuidado com o manuseio deste número e não apresente-o desnecessáriamente.

Envelope que enviaremos a notificação do número de pessoa física (My number)

     A notificação do número de pessoa física 
 (My number), será enviado para cada família
 por correspondência registrada. 
     Prevemos o envio durante o mês de 
 novembro. Recebam sem falta.

    Atenção, este envelope será enviado ao 
 endereço registrado, não podendo ser feito
 o pedido de transferência de correspondên-
 cia no correio.

   ※ Cada correspondência, conterá no máximo,
        a notificação de até 8 membros da família.

※ Pedimos que entrem em contato pelos telefones abaixo, caso não tenham 
     recebido a notificação até o final do mês de dezembro.  
     - Dpto. Civil (Shimin-ka) da Cidade de Koka                Tel: 0748-62-4272
     - Centro de atendimento regional de Tsuchiyama        Tel: 0748-66-1101
     - Centro de atendimento regional de Koka-Ohara       Tel: 0748-88-4101
     - Centro de atendimento regional de Konan-Dai-Ichi   Tel: 0748-86-4161
     - Centro de atendimento regional de Shigaraki            Tel: 0748-82-1121

O correio...
     Estará entregando esta correspondência por ordem, mas haverá possibilidades de ter diferenças de dias na 
entrega do mesmo. Pedimos que esperem por alguns dias.  

Conteúdo da 
correspondência

Carta de envio com contato
para maiores informações.

Envelope retorno para casos de
solicitações do cartão de pessoa
física (My number card).

Panfleto explicativo sobre o My number
(8 páginas dobrado em 3)

Esta sequência com 12 dígitos é o seu
número de pessoa física (My number)

A parte debaixo é o requerimento para a 
emissão do cartão do My number e 
emissão de documentos eletrônicos. 

Este código de barras bidimensional (QR)
é para aqueles com deficiência visual.

Cartão de notificação do My number 
Cartão de papel, recorte e guarde-o cuidadosamente.

A prefeitura da Cidade de Koka estará enviando a 
notificação do número de pessoa física (My number)

(cartão de papel com o número de pessoa física)


