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(1) “生年月日” (kaarawan), “国籍” (nasyonalidad)  atbp.
(2) “外国PEPs情報” (impormasyon ng PEPs sa ibang bansa) 
(3) “ご利用目的” (layunin sa paggamit)
(4) “ご職業” (trabaho), “事業／業種” (negosyo/industriya)
(5) “ご勤務先・ご就学先” (pinapasukang kumpanya/paaralan) (*Mangyaring sagutin sa hangganan na komportable ninyong isiwalat ito)
(6) “年収・年商” (taunang kita/annual sales) (*Mangyaring sagutin sa hangganan na komportable ninyong isiwalat ito)
(7) “毎月のお取引金額（合計）” (buwanang halaga ng mga transaksyon (suma-total)), “お取引の頻度” (dalas ng mga transaksyon)
(8) “お取引の原資” (pagmumulan ng pondo para sa transaksyon)
(9)   “200万円超の現金取引予定” (planong cash na transaksyon na higit sa 2 milyong yen)
(10) “国際送金の利用予定” (planong paggamit sa overseas remittance)
(11) “経済制裁対象国等との取引” (transaksyon sa mga bansa atbp. na nasa ilalim ng economic sanctions)

1 Mangyaring i-enter ang inyong kasalukuyang impormasyon para sa mga sumusunod na item na naka-display sa answer entry screen.

Kapag nangyari ito, mag-ingat dahil mabubura ang impormasyon na in-enter. (Paumaunhin ngunit mag-login muli at i-enter muli ang impormasyon 
mula sa simula)

1 Kung lilipas ang 20 minuto nang hindi umaalis sa iisang screen pagkatapos mag-login, awtomatiko kayong malo-logout 
upang protektahan ang inyong impormasyon.

Kapag na-logout dahil sa system error, mabubura ang impormasyon na in-enter. (Paumaunhin ngunit mag-login muli at i-enter muli ang 
impormasyon mula sa simula)

2 Magkakaroon ng system error kapag pinindot ang mga button na “bumalik” o “refresh” sa browser, kung kaya’t 
huwag gamitin ang mga ito.

3 Magtatapos ang pagsagot kasabay ng pagpapakita sa completion screen. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.

* Kung kailangan ang kopya ng mga detalyeng sinagot, mangyaring i-save ang kopya ng answer confirmation screen, i-print ang screen ng browser atbp.

2
Mangyaring i-tsek ang detalyeng in-enter sa answer confirmation screen. Kung tama ang mga detalyeng in-enter, 
pindutin ang button na “回答” (sagot).
Kung i-eedit ang impormasyon, bumalik sa answer entry screen gamit ang button na “戻る” (bumalik) at i-edit ang 
detalyeng in-enter.

Mga kailangang pag-ingatan habang nag-iinput ng sagot

(Answer entry screen ①)
I-enter ang sagot sa (1) 

hanggang (6)

(Answer entry screen ②)
I-enter ang sagot sa (7) 

hanggang (11)

(Answer confirmation screen)
I-tsek ang detalye 

ng mga sinagot

(Completion screen)
Pagtatapos ng pagsagot

Website para sa pagdeklara ng impormasyon ng kliyente: 
Gabay ukol sa paraan ng pag-enter ng impormasyon (indibidwal na kliyente)
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• Para sa mga may nasyonalidad na Japanese at Special Permanent Resident, mangyaring piliin ang  “日本国籍　または　外国籍の特別永
住者” (Japanese o dayuhan na Special Permanent Resident.

• Para sa mga dayuhan, mangyaring piliin ang “外国籍（特別永住者を除く）” (dayuhan [maliban sa Special Permanent Resident]), at piliin 
ang inyong bansa mula sa pull-down menu.

• Kung mayroon kayong residence card, mangyaring i-enter ang inyong ❶ “在留資格” (status of residence), ❷ “在留期間（満了日）” (period 
of stay [date of expiration], ❸ “在留カード番号” (residence card number).*

 * Para sa mga taong hindi na-isyuhan ng residence card tulad ng mga diplomatiko atbp., hindi kailangang i-enter ang residence card number.

1 I-enter ang “生年月日” (kaarawan), “国籍” (nasyonalidad) atbp.

Mangyaring piliin ang inyong kaarawan.

Mangyaring piliin ang inyong 
nasyonalidad .
* Para sa mga may nasyonalidad na 

Japanese at Special Permanent 
Resident, mangyaring piliin ang 
nasyonalidad na Japanese o Special 
Permanent Resident.[Para sa mga may dayuhang nasyonalidad]

[Mga may dayuhang nasyonalidad 
lamang]
Mangyaring piliin ang period of stay 
(date of expiration). Para sa mga 
may period of stay na walang 
limitasyon dahil ang kanilang status 
of residence ay Permanent 
Resident atbp., mangyaring piliin 
ang “無期限” (Walang limitasyon).

[Mga may dayuhang nasyonalidad 
lamang]
Mangyaring i-enter ang resident 
card number.
* Para sa mga taong hindi na-isyuhan ng 

residence card tulad ng mga 
diplomatiko atbp., hindi kailangang 
i-enter ang residence card number.

[Mga may dayuhang nasyonalidad lamang]
Kung nagtatrabaho sa opisina atbp. na nasa 
Japan (kumpanya, opisina, shop, business 
office atbp.), mangyaring piliin ang “はい” (Oo). 
Kung hindi nagtatrabaho, mangyaring piliin ang 
“いいえ” (Hindi).

[Mga may dayuhang nasyonalidad 
lamang]
Para sa mga may partikular na trabaho 
tulad ng diplomatiko atbp., mangyaring 
piliin ang naaangkop. Kung walang 
naaangkop, hindi kailangang pumili.

[Mga may dayuhang nasyonalidad 
lamang]
Mangyaring piliin ang bansa mula 
sa pull-down menu.

[Mga may dayuhang nasyonalidad 
lamang]
Mangyaring piliin ang status of 
residence mula sa pull-down menu.

❶

❸

❷

❶

❷

❸

1. Mangyaring i-enter ang inyong kasalukuyang impormasyon para sa 
mga sumusunod na item na naka-display sa answer entry screen.
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• Kung naaangkop sa inyo ang PEPs sa ibang bansa (mga taong may importanteng pampublikong posisyon sa dayuhang gobyerno atbp. at 
kanilang mga kapamilya), mangyaring piliin ang “はい” (Oo). Kung hindi ito naaangkop, mangyaring piliin ang “いいえ” (Hindi)*.

 * Ang mga PEPs sa ibang bansa ay mga taong may importanteng posisyon tulad ng mga head of state ng ibang bansa o sa mga 
institusyon tulad ng gobyerno, central bank atbp. ng ibang bansa, at kanilang mga kapamilya. Halimbawa, saklaw lamang nito ang mga 
taong nasa partikular na posisyon o katungkulan atbp. tulad ng ambassador ng ibang bansa, opisyal ng kumpanyang pinapatakbo ng 
gobyerno atbp. (o kanilang mga kapamilya). Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa [“外国政府等において重要な地位を占める
方」について”] (Tungkol sa mga [taong may importanteng posisyon sa gobyerno ng ibang bansa atbp.]).

2 I-enter ang “外国PEPs情報” (impormasyon ng PEPs sa ibang bansa).

[Para sa mga taong naaangkop ang PEPs sa ibang bansa]

[Para lamang sa mga taong 
naaangkop ang PEPs sa ibang 
bansa]
Kung ang taong may-ari sa account 
ang siya mismong nasa 
importanteng posisyon, mangyaring 
piliin ang “ご本人” (mismong tao).
Kung kapamilya ng may-ari ng 
account ang taong may 
importanteng posisyon, piliin ang “
ご家族” (kapamilya), isulat ang 
pangalan ng taong iyon at piliin ang 
“続柄（配偶者、父母、子　等）” 
(relasyon sa kanila (asawa, 
magulang, anak, atbp.)).

[Para lamang sa mga taong 
naaangkop ang PEPs sa ibang bansa]
Mangyaring i-enter ang pangalan ng 
institusyon kung saan mayroong 
importanteng posisyon.
(Hal.) Embassy of xxx in Japan

[Para lamang sa mga taong 
naaangkop ang PEPs sa ibang 
bansa]
Mangyaring i-enter kung ano ang 
importanteng posisyon na iyon.
(Hal.) Prime minister, ambassador 

plenipotentiary

Mangyaring piliin ang “はい” (Oo) o 
“いいえ” (Hindi).

[Para lamang sa mga taong 
naaangkop ang PEPs sa ibang 
bansa]
Mangyaring piliin ang bansa kung 
saan may importanteng posisyon 
mula sa pull-down menu.
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• Piliin ang naaangkop na layunin ng transaksyon sa Japan Post Bank (kabilang ang Post Office).
 “主なご利用目的” (Pangunahing layunin sa paggamit): Mangyaring pumili ng 1 naaangkop na item.
 “上記以外のご利用目的” (Layunin ng paggamit maliban sa nakasulat sa itaas): Kung gagamitin ito para sa layunin maliban sa mga 

pangunahing layunin ng paggamit, piliin ang naaangkop na item.
 Halimbawa: Ang “主なご利用目的” (pangunahing layunin sa paggamit) ay “給与受取” (pagtanggap ng suweldo), ngunit kung gagamitin 

din ito para sa “pagbabayad ng mga gastos sa pamumuhay” tulad ng withdrawal para sa bayarin ng public utilities, pagbayad 
sa credit card atbp., at “pag-iipon” ng sobrang pondo, mangyaring piliin ang “給与受取／年金受取” (pagtanggap ng 
suweldo/pagtanggap ng pensyon) para sa “主なご利用目的” (pangunahing layunin ng paggamit), at para sa “上記以外のご利
用目的” (layunin ng paggamit maliban sa nakasulat sa itaas), piliin ang “生計費決済” (pagbabayad ng mga gastos sa 
pamumuhay) at “貯蓄／資産運用” (pag-iipon/asset management).

3 Mangyaring i-enter ang “ご利用目的” (layunin sa paggamit)

Mangyaring pumili ng 1 sa 
pangunahing layunin ng paggamit.
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring i-enter ang mga 
kongkretong detalye. (hanggang 
20 characters).
*Kung hihigit sa 20 characters, mangyaring 

i-enter kung ano ang makakaya.

Kung mayroong higit sa isang 
layunin ng paggamit, mangyaring 
piliin ang lahat ng naaangkop sa 
layunin ng paggamit maliban sa 
nakasulat sa itaas.
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• Mangyaring piliin ang naaangkop na item tungkol sa pangunahing “ご職業” (trabaho) ng may-ari ng account. (Maaaring pumili ng higit sa isa)
• Mangyari ding piliin ang “事業／業種” (negosyo/industriya) ayon sa trabaho mula sa pull-down menu.

4 Mangyaring i-enter ang “ご職業” (trabaho), “事業／業種” (negosyo/industriya).

Mangyaring piliin ang naaangkop 
na trabaho. (Maaaring pumili ng 
higit sa isa)
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring i-enter ang 
kongkretong detalye. (hanggang 
10 characters)
* Kung hihigit sa 10 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.

[Para sa mga taong naaangkop ang “会社員/団体職員” (empleyado ng kumpanya/empleyado ng organisasyon), “会社役員/団体役員” (opisyal ng 
kumpanya/opisyal ng organisasyon), “パート/アルバイト/派遣社員/契約社員” (part-timer/arubaito/dispatched worker/contract employee), “個人事業主/自
営業” (may sariling negosyo/self-employed)]
* Para sa mga taong may trabahong bukod sa mga ito, hindi ipapakita ang negosyo/industriya kung kaya’t hindi ito kailangang i-enter.

Para sa mga taong naaangkop ang 
“empleyado ng 
kumpanya/empleyado ng 
organisasyon”, “opisyal ng 
kumpanya/opisyal ng 
organisasyon”, “
part-timer/arubaito/dispatched 
worker/contract employee”, “may 
sariling negosyo/self-employed”, 
mangyaring piliin ang pangunahing 
negosyo/industriya mula sa 
pull-down menu. (Maaaring pumili 
ng hanggang 3, kabilang ang ibang 
trabaho/industriya)
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring i-enter ang mga 
kongkretong detalye. (hanggang 
10 characters)
* Kung hihigit sa 10 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.
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• Mangyaring i-enter ang impormasyon ng inyong  pinapasukang kumpanya/paaralan sa hangganan na komportable ninyong isiwalat ito.

5 Mangyaring i-enter ang “ご勤務先・ご就学先” (pinapasukang kumpanya/paaralan)

Mangyaring i-enter ang 
pangalan/pangalan ng shop ng  
pinapasukang kumpanya (para sa 
mga estudyante, i-enter ang 
paaralan). (hanggang 30 characters)
* Kung hihigit sa 30 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.

* Kung mayroon kayong higit sa isang 
pinapasukang kumpanya, isulat ang 
tungkol sa 1 sa pangunahing 
pinagtatrabahuhan.

Mangyaring i-enter ang address at 
numero ng telepono ng 
pinapasukang kumpanya (para sa 
mga estudyante, i-enter ang 
paaralan).
* Kung higit sa isa ang numero ng 

telepono, i-enter ang 1 sa mga ito.
* Hindi kailangang i-enter ang hyphen (-) 

sa numero ng telepono.

Mangyaring piliin ang naaangkop na 
item ukol sa inyong posisyon 
pinapasukang kumpanya.
(Hindi ito kailangang sagutin kung 
estudyante)
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring i-enter ang mga 
kongkretong detalye. (hanggang 10 
characters)
* Kung hihigit sa 10 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.

Mangyaring piliin ang naaangkop 
na detalye ng ginagawang trabaho 
sa pinapasukang kumpanya. (Hindi 
ito kailangang sagutin kung 
estudyante)
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring i-enter ang mga 
kongkretong detalye. (hanggang 10 
characters)
* Kung hihigit sa 10 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.
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• I-enter ang kasalukuyang “年収（個人事業主の方は年商）” (taunang kita (kung may sariling negosyo, ang annual sales)) sa hangganan na 
komportable ninyong isiwalat ito. 

 * Bukod pa sa suweldo at pensyon, kasama rin ang kita mula sa pagpapaupa ng bahay atbp.
 * Kung walang kita ang mismong may-ari ng account, piliin ang  “0～100万円以下” (0 – hindi aabot sa 1 milyong yen).

6 Mangyaring i-enter ang “年収・年商” (taunang kita/annual sales).

Piliin ang kasalukuyang taunang 
kita (kung may sariling negosyo, 
ang annual sales).
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• Mangyaring piliin ang naaangkop na item tungkol sa  inaasahang halaga ng transaksyon (deposit/refund/remittance/direct debit atbp.) at 
dalas ng transaksyon.

 * Hindi kasama rito ang isahan at malaking halagang deposit at withdrawal para sa pagbili ng kotse, bahay atbp.
 * Kung malaki ang pagkakaiba ng halaga at dalas ng transaksyon ayon sa buwan, isulat ang average nito.

[Halimbawa ng “毎月のお取引金額（合計）” (buwanang halaga ng mga transaksyon (suma-total)]
Hal.) Kung may nadedepositong 200 libong yen para sa buwanang suweldo at kung nagbabayad ng 100 libong yen para sa mga 
gastusin sa pamumuhay, ang halaga ng transaksyon ay 300 libong yen, kung kaya’t naaangkop ang sagot na “10万円超～50万円以下” 

(mahigit sa 100 libong yen, hindi hihigit sa 500 libong yen.)
[Halimbawa ng “お取引の頻度” (dalas ng transaksyon)]

Hal.) Kung nagwi-withdraw sa ATM nang 2 beses sa isang linggo, at may direct debit na 1 beses, naaangkop ang sagot na “週に3回以上” 
(3 beses o higit pa sa 1 linggo).

7 Mangyaring i-enter ang “毎月のお取引金額（合計）” (buwanang halaga ng mga transaksyon (suma-total)), 
“お取引の頻度” (dalas ng mga transaksyon).

Mangyaring piliin buwanang halaga 
ng mga transaksyon (suma-total).

Mangyaring piliin ang dalas ng 
transaksyon.
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• Mangyaring piliin ang naaangkop na item tungkol sa pangunahing pagmumulan ng ”原資” (pondo) para sa transaksyon (pinagkukunan ng 
pondo para sa transaksyon, pangunahing pinagkukunan ng pondo na dinedeposito sa account) sa inyong account sa Japan Post Bank. 
(Maaaring pumili ng higit sa isa)

8 Mangyaring i-enter ang “お取引の原資” (pagmumulan ng pondo para sa transaksyon )

Mangyaring piliin ang pagmumulan 
ng pondo para sa transaksyon. 
(Maaaring pumili ng higit sa isa)
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring i-enter ang mga 
kongkretong detalye. (hanggang 20 
characters).
* Kung hihigit sa 20 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.
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• Kung gumagamit ng cash na transaksyon na higit sa 200 milyong yen sa inyong account sa Japan post bank, o may planong gawin ito sa 
hinaharap, mangyaring piliin ang “はい” (Oo). Kung hindi ito ginagawa, o kung walang planong gawin ito, mangyaring piliin ang “いいえ” 
(Hindi).

 * Ang cash transaction ay transaksyon kung saan nagdedeposito ng cash sa ATM o sa counter, o nagwi-withdraw atbp. ng cash mula sa 
account. Kung nagdeposit ng cash sa ATM sa parehong araw, at ang kabuuan ng transaksyong iyon ay mahigit sa 200 milyong yen, 
piliin ang “はい” (Oo). (Hindi kabilang dito ang direct debit mula sa account, at remittance mula sa account)

 * Sa aktuwal na transaksyon, maaaring muli naming i-tsek ang dahilan ng transaksyon, pagmumulan ng pondo para sa transaksyon atbp.

9 Mangyaring i-enter ang “200万円超の現金取引予定” (planong cash na transaksyon na higit sa 2 milyong yen).

Mangyaring piliin ang “はい” (Oo) o 
“いいえ” (Hindi).

[Para sa mga taong ang sagot ay (Oo) sa tanong na mayroong balak ng cash na transaksyon na higit sa 2 milyong yen]

[Para lamang sa taong mayroong 
balak ng cash na transaksyon na 
higit sa 2 milyong yen]
Mangyaring i-enter ang pinagmulan 
at paggagamitan ng pondo, at 
dahilan kung bakit kailangan itong 
gawin sa cash (kongkretong detalye 
ng transaksyon). (hanggang 30 
characters)
* Kung hihigit sa 30 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.

[Para lamang sa taong mayroong 
balak ng cash na transaksyon na 
higit sa 2 milyong yen]
Mangyaring piliin ang naaangkop na 
item tungkol sa dalas ng cash na 
transaksyon na higit sa 200 milyong 
yen.

[Para lamang sa taong mayroong 
balak ng cash na transaksyon na 
higit sa 2 milyong yen]
Mangyaring piliin ang item na 
naaangkop ukol sa halaga ng 
isahang cash na transaksyon na 
higit sa 2 milyon yen.
* Kung malaki ang pagkakaiba ng halaga 

ng transaksyon ayon sa panahon ng 
transaksyon, isulat ang average na 
halaga.
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• Kung kasalukuyang gumagamit ng serbisyo ng overseas remittance (transaksyon ng remittance sa ibang bansa), sa inyong account sa 
Japan Post Bank o kung may balak na gawin ito, mangyaring piliin ang “はい” (Oo). Kung hindi ito ginagawa, o kung walang planong gawin 
ito, mangyaring piliin ang “いいえ” (Hindi).

 * Sagutin ito kahit na ginagawa ito sa counter o sa Yucho Direct, o kahit na malaki o maliit man ang halaga ng inaasahang transaksyon.
 * Sa aktuwal na transaksyon, maaaring muli naming i-tsek ang layunin ng remittance, pagmumulan ng pondo para sa transaksyon atbp.

10 Mangyaring i-enter ang “国際送金の利用予定” (planong paggamit sa overseas remittance).

Mangyaring piliin ang “はい” (Oo) o 
“いいえ” (Hindi).

[Para sa mga taong ang sagot ay “Oo” sa tanong na kung mayroong balak na gamitin ang serbisyo ng overseas remittance]

[Para lamang sa mga taong may 
balak na mag-overseas remittance]
Mangyaring piliin ang naaangkop 
na item ukol sa pagsasagawa ng 
overseas remittance kapag 
magpapadala o kapag tatanggap 
ng remittance). (Maaaring pumili ng 
higit sa isa)
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring i-enter ang mga 
kongkretong detalye. (hanggang 20 
characters).
* Kung hihigit sa 20 characters, 

mangyaring i-enter kung ano ang 
makakaya.

[Para lamang sa mga taong may 
balak na mag-overseas remittance]
Mangyaring piliin ang naaangkop 
na item tungkol sa dalas ng 
overseas remittance.

[Para lamang sa mga taong may 
balak na mag-overseas remittance]
Mangyaring piliin ang naaangkop 
na item tungkol sa halaga ng 
isahang overseas remittance.
* Kung malaki ang pagkakaiba ng halaga 

ng transaksyon ayon sa panahon ng 
transaksyon, isulat ang average na 
halaga.

[Para lamang sa mga taong may 
balak na mag-overseas remittance]
Mangyaring piliin ang naaangkop 
na bansa atbp. kung saan ang 
ka-transaksyon ng overseas 
remittance. (Maaaring pumili ng 
higit sa isa)
Kung pinili ang “その他” (iba pa), 
mangyaring piliin ang bansa mula 
sa pull-down menu.
* Kung marami pang ibang bansa kung 

saan ang ka-transaksyon, mangyaring 
pumili ng 1 pangunahing bansa atbp. 
kung saan ang ka-transaksyon.
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• Mangyaring piliin ang “はい” (Oo) kung mayroon, o nagbabalak magkaroon sa hinaharap ng transaksyon sa mga bansa atbp. na itinalaga 
bilang mga bansa o rehiyon na may sanction sa ilalim ng Foreign Exchange and Foreign Trade Act, o regulasyon atbp. ng U.S. OFAC (mga 
bansa atbp. na saklaw ng economic sanctions). Kung walang transakasyon sa mga ito at walang balak sa hinaharap, mangyaring piliin ang 
“いいえ” (Hindi).

 * Maaaring i-tsek ang website ng Japan Post Bank para sa pinakabagong bansang atbp. na saklaw ng economic sanctions.
 * Sa aktuwal na transaksyon, maaaring muli naming i-tsek ang dahilan ng transaksyon, pagmumulan ng pondo para sa transaksyon atbp.

11 Mangyaring i-enter ang “経済制裁対象国等との取引” (transaksyon sa mga bansa atbp. na nasa ilalim ng economic sanctions).

Mangyaring piliin ang “はい” (Oo) o 
“いいえ” (Hindi).

[Para sa mga taong ang sagot ay “Oo)”sa tanong na kung mayroong transaksyon sa mga bansa atbp. na nasa ilalim ng economic sanctions]

[Para lamang sa mga taong  
mayroong transaksyon sa mga 
bansa atbp. na nasa ilalim ng 
economic sanctions]
Mangyaring piliin ang naaangkop 
na bansa atbp. na saklaw ng 
economic sanctions. Kung pinili ang 
“その他” (iba pa), isulat ang 
espesipikong bansa atbp. 
(hanggang 30 characters)
* Kung hihigit sa 30 characters, mangyaring 

i-enter kung ano ang makakaya.

[Para lamang sa mga taong mayroong transaksyon sa 
mga bansa atbp. na nasa ilalim ng economic sanctions]
Mangyaring i-enter ang nilalaman at layunin ng 
transaksyon, kung sino ang katransaksyon, at 
kongkretong detalye ng transaksyon. (hanggang 40 
characters)
* Kung hihigit sa 40 characters, mangyaring i-enter kung ano 

ang makakaya.
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• Ipapakita ang detalye ng inyong mga sagot. I-tsek ang mga detalyeng in-enter at kung tama ang mga ito, pindutin ang button na “回答” 
(sagot).

• Kung ie-edit ang sagot, bumalik sa answer entry screen gamit ang button na “戻る” (bumalik) sa itaas ng screen para i-iedit ang mga 
in-enter na detalye.

 * Mabubura ang mga in-enter na detalye kapag bumalik gamit ang button na “bumalik” sa browser, kung kaya’t huwag itong gamitin.
• Pagkatapos pindutin ang button na “Sagot,” hindi na muling makaka-login, at hindi rin makikita ang mga detalye ng inyong sinagot. *Kung 

kailangan mo ng kopya, mangyaring i-save ang kopya ng answer confirmation screen, o i-print atbp. ang screen ng browser.

2. Mangyaring i-tsek ang in-enter na detalye sa answer confirmation screen. 
Kung tama ang in-enter na detalye, pindutin ang button na “回答” (sagot).

Mangyaring i-tsek ang detalyeng 
in-enter. Kung tama ang mga 
detalyeng in-enter, pindutin ang 
button na “回答” (sagot).
Kung ie-edit ang sagot, bumalik sa 
answer entry screen gamit ang 
button na “戻る” (bumalik) sa itaas 
ng screen para i-iedit ang mga 
in-enter na detalye.
* Magkakaroon ng system error kapag 

pinindot ang mga button na “bumalik” 
sa browser, kung kaya’t huwag gamitin 
ito. (Kapag nagka-system error, 
mabubura ang mga in-enter na detalye)

* Pagkatapos pindutin ang button na “回答” (sagot), hindi na muling makaka-login, at hindi rin 
makikita ang mga detalye ng inyong sinagot. *Kung kailangan mo ng kopya, mangyaring i-save 
ang kopya ng answer confirmation screen, o i-print atbp. ang screen ng browser.
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3. Magtatapos ang pagsagot kasabay ng pagpapakita sa completion screen. 
Maraming salamat sa inyong kooperasyon.


