INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA
M Tempat tinggal / Pindah rumah
M Tempat tinggal / Pindah rumah

6 Pindah / Meninggalkan
6-2 Pindah Rumah
(1) Mengangkut Barang-barang
Barang-barang yang ada didalam kamar semua dikeluarkan dan kamar dibersihkan. Jangan menyisakan
sampah.

(2) Sampah yang Barangnya Besar
Perabotan rumah yang jenis sampah besar, dan apabila membuang sampah dengan jumlah yang banyak
pastikanlah ke kantor kecamatan di bagian petugas loket dan menanyakan cara membuangnya.

(3) Pengembalian Kunci
Apabila mengembalikan kunci, akan melakukan perhitungan uang tanggungan. Perjanjian yang telah disepakati
bersama antara pemilik rumah atau agen real estate dan Anda,tentang peraturan pemulihan keadaan dan Anda
harus mematuhinya.

* Ketika mengosongkan kamar (pindahan), sering disebut pemulihan kembali (genjho kaifuku). Isi dari
pemulihan kembali yaitu perjanjian antara agen real estate dan pengontrak. Dan terkadang terjadinya masalah,
untuk itu pada saat mengikat kontrak pastikan tentang batas sampai mana pemulihan kembali, yang terpenting
pada saat pindah dan masuk pastikan keadaan kamar. Dapat juga memfoto keadaan kamar dan menyimpannya.
Biaya pemulihan kembali diambil dari uang tanggungan dan bila ada sisa dikembalikan pada saat selesai
kontrakkannya.

(4) Perubahan Alamat
Proses (prosedur) yang terpenting dalam pindah rumah, seperti yang berikut ini. Dan jangan sampai
melupakannya.

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA
M Tempat tinggal / Pindah rumah
M Tempat tinggal / Pindah rumah

Daftar proses pendaftaran pindahan
Cara prosesnya

Merubah alamat
tempat tinggal

Asuransi kesehatan
dan
Asuransi Nasional

Pergi ke Kantor Kelurahan kota/kecamatan/desa di tempat yang baru, dalam waktu 14
hari dari setelah pindah, membawa Kartu Pendudk (Zairyu Kado) atau Surat
Keterangan Penduduk Permanen Khusus, lalu registrasi alamat tempat tinggal yang
baru.
Jika pindah ke luar dari kota/kecamatan/desa sekarang (pindah ke luar/Tenshutsu),
harus dikeluarkan ‘Surat Keterangan Pindah ke Luar (Tenshutsu Shomei Sho) ’ dari
Kantor Kelurahan kota/kecamatan/desa tempat tinggal sebelumnya pada 14 hari
sebelum pindah. Lalu mengajukan surat tersebut ke Kantor Kelurahan
kota/kecamatan/desa tempat tinggal yang baru untuk melapor perubahan dalam 14 hari
setelah pindah.
Jika pindah ke luar dari kota/kecamatan/desa sekarang (pindah ke luar/Tenshutsu),
harus mengajukan ‘Laporan Kehilangan Status/Shikaku Soushitsu Todoke’ ke Kantor
Kelurahan kota/kecamatan/desa tempat tinggal sebelumnya. Dan setelah ‘merubah
alamat tempat tinggal’ di Kantor Kelurahan kota/kecamatan/desa tempat tinggal yang
baru, mulai melakukan prosedur untuk masuk Asuransi Kesehatan dan Asuransi
Nasional yang baru.

Kartu Izin Mengemudi Melaporkan perubahan alamat untuk poencatatan SIM ke kantor polisi daerah tempat
Anda tinggal yang baru.
(SIM)
Telepon
Instansi perbankan
Pos

Melaporkan ke perusahaan handphone tentsang perubahan alamat anda. Telepon
umum NTT dengan nomor 116, kemudian meminta untuk memasang saluran teleon
dengan nomor telepon yang sama ke tempat Anda pindah.
Memberitahukan perubahan alamat tempat tinggal.
Untuk lebih lanjut hubungi pihak instansi perbankan
Melaporkan ke kantor pos tempat sekarang Anda tinggal. Setelah melaporkan, surat
yang ditujukan untuk Anda akan dikirim langsung ke tempat tinggal yang baru selama 1
tahun.

* Arti dari pindah adalah: dari tempat tinggal yang sekarang Anda tempati, pindah rumah ke tempat yang baru,
bila pindah ke tempat daerah kota keamatan yang sama dinamakan (tenkyo), dan apabila pindah keluar kota
dinamakan (tensyutsu).

