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If you have any questions, please ask the enumerator.

Please write according to the administrative boundary at the date of 1st July this year.

The present residence does not have to be the same as registered address.
If the number of household member is more than 6, please use additional questionnaire.

Q2

Q1 How many people are living in your household including you?

What type of housing are you living?

If the person is temporary absent less than 3 months due to business or leisure trip, sick at hospital or facilities
and so forth,  please include this person as living usually here.

Please fill this questionnaire by each household.

Notes

Please write every person who is living usually.

The survey results
are only used for
statistical purpose.
Please fill in
according to the
facts.

Questionnaire Serial No.

2016 Annual Population and Social Security (       ) th

Eighth National Survey on Migration
1st July 2016

In case of 2 generational house where parents and children family living together or similar cases, the households
are separated if  1. the house is clearly separated or 2. having separated budgets.

Principally, the questionnaire is to be filled in by the
household head.

There are questions with multiple choices and with writing items in ( ).

If the head of the household is  not living here usually, please consider the representative of the
household as the head.

To be filled by enumerator

Prefecture Name of Health Center
Genearal Statistics

based on the Statistics Act

Household No.Unit No.District No.

Hiroshima pref. Hiroshima-Chuo

Confidential
1 2 3

Please do not fill in this form.

3 4 0 1 0 0
Please read this guideline to fill in the Japanese
survey form.

1
2

Owned house 
Owned apartment

Hibiya Kokusai Building 6th Floor
Tel.(03)3595-2984
http://www.ipss.go.jp

Please fill this questionnaire by the head of household.

 ( 3 ) persons including you                                             of which MALE (  1 ) persons FEMALE (  2 ) persons

« Guideline »
Ministry of Health, Labour and Welfare
National Institute of Population and Social Security Research
2-2-3 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011

6

3
4
5

Other
Housing provided by employer (company, government)
Rented house / apartment owned by private sector
Rented house owned by local government or public agency



Present

4

1 person
1 person
2 person

Younger sister
Younger brother

First marriage1

2

immediately after completion
of last school

Part-time employee
Regular employee

Part-time employee
Regular employee

Temporary employee

1

Graduated

Construction and mining

Junior / technical college
University or higher

 1

3

 7

Carrying, cleaning,
packing and related

Agriculture, forestry
and fishery

Transport and machine
operation

Self-employed / Family
worker

 4

5 Director
6 Not in employment

 4 Self-employed / Family
worker

 5 Director

8

3

Manufacturing process

10

Managerial

Not in employment

Em
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 1 Managerial

Professional and
engineering

 2

Construction and mining

For persons having job while
engaged in housework or
schooling, please circle 1 5 of
employment status and type of job.

Please write "Employment status
and type of job immediately after
completion of last school" for
applicable persons.

If currently suspending job, please
write on that job.

If there are more than 2 jobs,
please write on the main job.

 3

Professional and
engineering

 Question

Female

Relationship to household
head
If the household head is not living
together currently, please consider
the representative of household as the
household head.

Month and Year of Birth
Please circle C.E. or  appropriate
Japanese Era, then write year and month
of birth.

Household head
Spouse

Child

Child's spouse

Q4 1

2

Sex 1

6

9

Person 1 (household head)

Household head's parent

5

1

 2

 6

7

 4
 5
 6

Agriculture, forestry
and fishery

Security

11 11Carrying, cleaning,
packing and related

 8
 9

7

9

Sales

Transport and machine
operation

Service5

Manufacturing process

6

4

If none,
please
write 0.

Older brother

1
2

C.E. Heisei

Temporary employee

Clerical

Sales

Service

Security

Older sister

Total

3 Currently married(not living with spouse)

Clerical

10

1

Preschooler31

 3

4Somewhat good Somewhat bad

Divorced

Senior high school

4

2

Other family member /
relatives

In school
or

graduated

8

Never married

2 Re-marriage

5 Bad

Overseas
(Name of country            )

4

Other

For 15 years old or more
Employment status and type
of job immediately after
completion of last school and
at present

Type of
currently
enrolled

or
graduated

school

0 person
0 person

Q6

Q3 2Male

Q10

Q7

Q5

Japan

3

2

Good Normal3

2

3

Widowed

Currently enrolled

Grandchild

Primary school
Junior high school

Number of surviving
siblings

Q8

Q9
2

Please answer regardless of
registration status.

2

1Marital status

1

Please answer following Q3 to Q24 for the persons who are living here usually. The question should be answered from the
viewpoint of each person.

School enrollment status

First please answer if currently
studying in a school.

Currently married (living with spouse)

3

5

Spouse's parent

Showa Taisho
Meiji

Born in Year 34 Month 5

Second, please choose the type of
school.

5

6

5

4 Post-secondary vocational training

2

1

In case of early leave, please circle
the school graduated before.

Nationality

Q11

Health Condition

If the person is “Person 6” of the household, 
please draw double crossed lines on the 
circle for “Household head” and then  circle 
the applicable answer.

Please answer both “Employment status” 
and “Type of job” for each of the two 
points in time.

excluding yourself

,If the person is “Person 6” of the household
please replace “Person 1 (household head)” 
by “Person 6” with strike-through.

excluding spouse's siblings (siblings-in-
law)

If currently enrolled, circle the type of 
school you are currently studying in. If 
already graduated, circle the type of last 
school you graduated.



Shi-ku-cho-son  in Japanese

For example, If the household moved
because of the household head’s job
relocation: circle "4. Job relocation"
for household head, and "14. To
accompany family member(s)" for the
other household members.

If the person in question moved to live
closer to parents, circle “11”. If the
person in question moved to live
closer to children, circle “13”.

“First job” includes engagement in
family business.

If not have experienced the event in
question (e.x., “completion of junior
high school” in Q14), please circle
“0”. This rule applies in the following
questions except where noted.

"17. Child-rearing related reasons"
include moves for a more convenient
place in terms of childcare, schooling
and hospital, etc.

The most important reason of migration
 (Answer from the viewpoint of each person in question.)

(Name of prefecture Okayama )
Overseas

Not completed

(Name of country      )

Same as the current residence
Within the current municipality
Within the same prefecture Age at

completion
( 18 )

Other prefecture (Name of prefecture Okayama )

Other prefecture

Overseas (Name of country     )

Other prefecture(Name of prefecture Okayama)

Within the current municipality
Within the same prefecture

Not completed
Same as the current residence

Age at
first

marriage
( 25 )

Never married

(Name of country         )
Overseas
(Name of prefecture )
Other prefecture
Within the same prefecture
Within the current municipality
Same as the current residence

To Q19

Age at
first job

( 18 )Other prefecture

Within the current municipality

(Name of prefecture )

(Name of country      )

Same as the current residence

Overseas

Within the same prefecture

Never worked

 Question Person 1 (household head)

Migration experience

Taisho

15
16

18

11
12

14

43

2

Showa

Overseas (Name of country : )

Within the same prefecture
Within the same municipality

Commuting-related reasons

Family business succession

Employment

Job relocation
Job change

Housing-related reasons
Retirement

Overseas (Name of country     )

Other reasons

To accompany family member(s)

To live with parents
To live closer to parents

To live closer to children
To live with children

Within the current municipality
Within the same prefecture

Living environment

Marriage
Divorce
Child-rearing related reasons
Health-related reasons

Same as the current residence

Q12-4 How many times have you migrated ever?

1

Migrated1

5
6

8

Other prefecture (Name of prefecture      )

3

7

4

1
2

Q12-3

10School

When did you migrated to present
residence (the most recent time)?

Never migrated

C.E.
Year 2002 Month 3

2 Heisei

3

4
3

1
2

2

0

Q17

Place of residence and age
at completion of last
school

2
1

Not the hospital or grand-parents'
house the mother stayed for
delivery.

Birth place Usual parents'
residence at the time of birth

Q13

Please answer regardless of the
registration status.

Place of residence and age
immediately before first
marriage

5

4
3

Q14

5

0

Place of residence and age
at first job

1
2

5

5

2
3

0

3
4

4

Excluding part-time job (arbeit)
while being in school or
university.

Q15

4

Place of residence at
completion of junior high
school

Another place within the same
municipality. This rule applies in the
following questions except where
noted.

Q12

Previous residence

1

Q12-2

Please indicate “age”.

13

Having migrated ( 6 ) times in lifetime.

9
19

17

Q12-1

To Q13

2
1

3
4

Please write the year and month
after circling Christian Era (C.E.)
or appropriate Japanese Era.

If you have migrated to present
address more than once, please
answer about the last time you
have moved in (The most recent
migration.)

Please circle ONLY ONE reason
which is the most important.

Migration from and return to
previous address are to be counted
as 'having migrated twice'.

Q16 0

5



Please circle all the
prefectures and list
foreign country(countries)
which you have resided for
3 months or more in your
lifetime

Residence registration status unnecessary.

Small- and
medium-sized

case1 Former Municipalities A and B
amalgamated into current Municipality C.

90 Overseas (Name of countries :                       )
91 Not clear

Hokkaido

Iwate
Aomori

Miyagi

Nagano
Gifu

10 22
23

7 19

Shiga

Hyogo

Kyoto

Metropolitan areas

1

2

9 Commuting-related reasons 18 Other reasons
Health-related reasons

To accompany family member(s)

3

7 Housing-related reasons

References for Q22-2.

Highly populous
city and its
suburbs

1

2

1 School 10 To live with parents
2

Q22-1

Employment 11 To live closer to parents

The most important reason of migration
 (Answer from the viewpoint of each person in question.)

Q22-3

Q22-2 Regional type of probable destination
(Select all that apply.)

8 Living environment 17

14
6 Retirement 15 Marriage

3
To live closer to children4 Job relocation 13

5 Family business succession

Job change 12 To live with children

16 Child-rearing related reasons

Okinawa

42
41

15
2 14
3

1 13

4
5

Oita
Miyazaki

Nagasaki

Okayama
Hiroshima

Kumamoto

Kagoshima
35

Yamagata

34

44

Kagawa

Fukuoka
Kochi

Within the same prefecture

Never married
Same as the current residence
Within the current municipality
Within the same prefecture
Other prefecture (Name of prefecture )

Unborn
Same as the current residence

Same as the current residence

Other prefecture (Name of prefecture )

Within the same prefecture

Osaka

Q21

Prospects for migration
in the next 5 years Very likely

Ishikawa

Tokyo

Toyama
17

Overseas (Name of countries : the United States         )

Prospects for migration in the next 5 years

9 21
Shizuoka

Mie
Aichi

Fukui
Yamanashi

Q22

45

Fukushima

Akita

12

Shimane

40
Saga

4
3

3
Please answer according to the
municipality boundary at 1st July this
year. Please refer "Answer Example"
for details.

Q18

Q19

Q20

5

1
2

0Place of residence 5 years
earlier (at 1st July 2011)

Place of residence
immediately after the  first
marriage

Please answer according to the
municipality boundary at 1st July this
year. Please refer "Answer Example" for
details.

Place of residence 1 year
earlier (at 1st July 2015) 2

Saga
Nagasaki
Kumamoto
Oita
Miyazaki
Kagoshima
Okinawa

 Question

Unborn

Person 1 (household head)

5 Overseas (Name of country     )

4 Other prefecture (Name of prefecture )

Overseas (Name of country     )

Overseas (Name of country     )

1

4

Please answer regardless of
the  registration status.

0
1
2

5

3

90

Ibaraki
Tochigi

Saitama

0

43
32

4 Absolutely none

29

25

Nara

Ehime

8 20

24Chiba

Gunma

6 18 30

11
36

46

Kagawa
Ehime

Tokushima
Yamaguchi

Wakayama
Tottori

Kochi
Fukuoka

Prefectures foreign countries ever lived for 3 months
or more (Select all that apply.)

37
38
39

16 28

Somewhat likely

Unlikely To Q23

27
26

Niigata
Kanagawa

33

47

31

2
3
4
5

25
26
27
28
29

Kanagawa
Niigata
Toyama

Aomori
Iwate
Miyagi
Akita

14
15
16
17

Hokkaido 13 Tokyo

Ishikawa

Saitama
Chiba

18
19
20
21
22

6
7

1

42
43
44
45
46
47

Shiga
Kyoto
Osaka
Hyogo

8
9

23
2412

11
10

Yamagata
Fukushima
Ibaraki
Tochigi
Gunma

"16. Child-rearing related reasons" include
cases where moving for a more convenient
place in terms of childcare, schooling and
hospital, etc.

Please answer to Q19 by the current name of
municipality based on the administrative
boundaries on 1st July 2016.

Notes for municipal amalgamation.

Current place of residence: Former A area in
Municipality C, AND

Place of residence 5 years earlier (at 1st July
2011): Former B area in Municipality C.
-> Circle “2. Within the same municipality.”

case2 Municipality subdivided into several
wards (ku ) as designated by the government
(seirei shitei tosh ): Example for Kumamoto-
shi , designated in April 2012.

Current place of residence: Chuo-ku,
Kumamoto-shi,  AND

Place of residence 5 years earlier (at 1st July
2011): Another area (Higashi-ku, Nishi-ku,
Minami-ku, or Kita-ku ) in Kumamoto-shi.
-> Circle “3. Within the same prefecture.”

Mie

Nara
30
31
32
33

Hiroshima
Yamaguchi
Tokushima

Shimane
Okayama

34

Wakayama
Tottori

Fukui
Yamanashi
Nagano
Gifu

For example, If the household moved because
of the household head’s job relocation: circle
"4. Job relocation" for household head, and
"14. To accompany family member(s)" for the
other household members.

If the person in question moved to live closer
to parents, circle “11”. If the person in
question moved to live closer to children,
circle “13”.

Within the current municipality

Within the current municipality

4

5 Unknown

Others
ex. rural towns /
villages with tourism
industry (except those
categorized into "1" "2"
"3")

including the case
with destination
undecided

3 Rural areas

Rural areas mainly based
on agriculture, forestry,
and fishery (Except those
categorized into “1
Metropolitan areas” or
“2 Small- and medium-
sized urban areas”)

Major city in the area
(including prefectural
capital city), small-sized
city (including suburbs),
etc. (except those
categorized into "1.
Metropolitan areas") Shizuoka

Aichi

Prefecture of probable destination
(Select all that apply.)

35
36

37
38
39
40
41

1
2

Metropolitan areas 4 Others

3 Rural areas

Small-and
medium-sized

5 Unknown

Another place within 
the same municipality. 

Another place within 
the same municipality. 

Kumamoto-shi

Chuo-ku

Higashi-
ku

Nishi-ku

Minami-ku

Kita-ku

B

A
C



Q23 25 are for the household head and the spouse.
If the household head is not living together, consider the representative of household as the household.

4

Same residence /compound Same residence /compound

Experience of leaving
parental home

5

1

0
1

1

Overseas (Name of country : )
4
5

Other prefecture (Name of prefecture : )

Age of household
head when the
first child entered
to primary school
( 32     ) years
old

Other prefecture

(Country : )

 (Prefecture : )
Overseas

Same as the current residence

Place of residence of non-
coresiding parent(s)

33

Q23

Q24

Q25

Place of residence immediately after
leaving parental home

Same prefecture Same prefecture

DeceasedDeceased

4

 Q23-3

Within the same prefecture

3

 Q23-2

2

Household Head

2

Other prefecture

(Country : )

Please answer by the viewpoint of
the household head.

Same municipality

 (Prefecture : )
Overseas

Same municipality

4 Other prefecture
 (Prefecture : Okayama )

2

 Question

Leaving either of the parents is
not considered as the
experience of leaving parental
home.

The separation by the death of
parents is not considered as
the experience of leaving
parental home.

Have left
parental home

Never left
parental home

School

Marriage

How old were you (household
head) when you left parental home
for the first time?

18 years old

1 2

To Q24
 Q23-1

Other reasons6

Reason of leaving parental home for the
first time (Choose only one.)

Housing- / commuting-related reasons

1
2
3

Work-related reasons

Place of residence and age
immediately after first
child’s entrance to
primary school

Only for children who are living separately
1 Have had children 3 person(s) 2 Never had children

Q26-1  Please fill in the form for your children who are living separately.

(Country : )

Questions below are for household head.
 (If the household head is not living together, consider the representative of household as the household head.)

Q26  How many children you ever had? including those living separately or deceased

No children at the age of school enrollment
Same as the current residence

5

00
1

2 Within the current municipality
3

Father of spouse Mother of spouse

4

Overseas55

Independence from parents

Within the current municipality
Within the same prefecture

Please indicate “age”.

1  2  3  4 (Prefecture: ) 5 (Country: )
1  2  3  4 (Prefecture: ) 5 (Country: )
1  2  3  4 (Prefecture: ) 5 (Country: )
1  2  3  4 (Prefecture: ) 5 (Country: )
1  2  3  4 (Prefecture: ) 5 (Country: )

Tokyo

3

1 C.E.
2 Heisei
3 Showa

Same municipality
1
2

Same prefecture

Same residence /compound
5

Other prefecture
Overseas

Children
living
separately

41 Male
2 Female

Usual parents' residence
at the time of birth; name
of prefecture or country

(      )

1 2 3   Year 51  Month 
  Year  Month 
  Year  Month 
  Year  Month 
  Year  Month 

12 ( Hiroshima      )
1 2 3 53 8

4th 1 2
5th 1 2

1st 1 2
2nd 1 2
3rd 1 2

1 2 3 (      )
1 2 3 (      )

( Hiroshima      )
1 2 3

Present residencePlace of birthMonth and Year of BirthSex

Thank you for the cooperation.























Responda de acordo com a divisão administrativa da cidade na data de 1 ° de julho de 2016.

O local de residência atual não precisa ser igual ao endereço registrado no atestado de residência.
Se tiver dúvidas sobre o preenchimento, pergunte ao recenseador.

Se houver mais de 6 pessoas na família, entregaremos um questionário adicional para ser preenchido pela sexta pessoa em diante.
Neste caso, na questão 4 deve-se apagar o círculo do chefe de família e circular o item correspondente.

Caso o chefe de família esteja doente, ou por outro motivo
não possa responder, por favor preencha em seu lugar.

Q2

Q1 No total, quantas pessoas da sua família, incluindo você, moram constantemente neste local? 

Qual é o tipo de residência onde você mora?

Incluindo você ( 3  ) pessoas                                            das quais (  1 ) são HOMENS (  2 ) são MULHERES

Pedidos em relação ao preenchimento

Hibiya Kokusai Building 6° andar
Tel.(03)3595-2984
http://www.ipss.go.jp

Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social
Instituto Nacional de Pesquisa sobre População e Seguro Social
2-2-3 Uchisaiwaicho, Chiyoka-ku, Tokyo 100-0011

Caso o chefe de família não more junto (não mora constantemente), um representante da família
pode responder em seu lugar.

Por favor responda sobre todas as pessoas  que moram constantemente no local.

Este questionário
somente será usado
para fins estatís-
ticos. Por favor
preencha-o com
base nos fatos.

2016 Questionário Básico Anual sobre População e Seguro Social

Em princípio o questionário deve ser respondido pelo chefe de família.

«Orientações»

Se a pessoa estiver ausente temporariamente (menos de 3 meses) devido a viagem de trabalho ou lazer, doença, etc,
inclua junto com as pessoas que moram constantemente.

No caso de residência com dois domicílios, onde o casal de pais e o casal de filhos moram juntos, o domicílio é
considerado separado quando: 1) a residência está claramente separada, ou 2) o orçamento familiar está separado.

Responda por cada domicílio.

2 33 4 0 1

Pesquisa Estatística baseada na Lei
de Estatística

Número do DomicílioNúmero da UnidadeNúmero do Distrito

Província de Hiroshima Hiroshima-Chuo

Seção a ser preenchida pelo recenseador.

Província Nome do Centro de Saúde

Confidencial
0 0

Por favor, não preencha neste papel.
Use este guia de orientações apenas como referência,
para preencher o questionário em japonês.

Número de Série do Questionário

1

(       ) °

1
2

6

3
4
5

outro

Casa própria

residência da empresa para os funcionários
residência alugada do setor privado

apartamento próprio
residência alugada do governo local ou órgão público

Quanto ao preenchimento das respostas, há questões para se escolher o número adequado e circulá-lo, e outras para escrever a
informação necessária dentro dos (   ).

8° Questionário Nacional sobre Migrações Populacionais

1° de Julho de 2016



Nas questões de 3 a 24 responda sobre as pessoas que moram constantemente no local. Coloque-se no papel de cada membro da
família na hora de responder.

4

Se for o caso, responda sobre a posição
no emprego logo após ter concluído a
última escola, e sobre o conteúdo do
emprego atual.

10

Autônomo, funcionário
familiar

 3
 3

4

5

2

 3

Autônomo, funcionário
familiar

4

 5 Diretor de empresa,
organização

Funcionário efetivo
Funcionário de meio período Funcionário de meio

período

Funcionário temporário

Diretor de empresa,
organização

 2

6

1 Administrativo

 6

2

Solteiro
Casado (mora junto com o cônjuge) 

1 Matriculado 3

Responda sem levar em conta a
existência ou não do registro de
casamento.

Criança na pré-
escola, etc

3

Divorciado
Viúvo

1
2

Primeiro casamento

0 pessoasIrmão mais velho

Po
si

çã
o 

no
 e

m
pr

eg
o

1

2

Nacionalidade

Q11

Condição de saúde

(Para pessoas com mais de 15
anos) Emprego logo após ter
concluído a última escola, e
emprego atual

0 pessoas
1 pessoas

2

Ensino Fundamental I 
Ensino Fundamental II

Faculdade de curta duração
Universidade, Pós-graduação

4Razoável Ruim
Muito ruim1

Estrangeira
(Nome do país            )

1

Q6

Q10

Q7

Casa haja mais de 2 empregos,
responda sobre o emprego principal.

Q8

Q9 1

2

2

Estado civil atual

 1
 2

Número de irmãos que
estão vivos

Escola
onde está
matricula-

do, ou
onde se
formou

por
último.

Irmão mais novo
Irmã mais velha

Total

Casado (mora separado do cônjuge)

Ensino Médio

1 pessoas
2 pessoas

Irmã mais nova

5

4

6

Segundo casamento

Administrativo

1

2

3

Atualmente

5

4 Escola Profissionalizante (pós-Ensino Médio) 

Processo de produção

 1

Transporte e operação
de máquinas

Vendas

Serviçco

Segurança

Trabalho de escritório

Limpeza, empacotamento
e outros

Emprego logo após ter
concluído a escola

Funcionário efetivo

Desempregado

Especializado,
técnico

Transporte e operação
de máquinas

2Especializado,
técnico

Heisei Showa TaishoEra Cristã

Japonesa

5

41

9 Outro

Cônjuge do filho do
chefe de família
Pai ou mãe do chefe de
família

Meiji
3

5

2

Nascido no ano 34 mês 5

Pergunta

Caso o chefe de família não more
junto, considere o representante da
família como o chefe de família.

Chefe de família Q4 1

2

Sexo 1

6

7

Masculino Feminino

Cônjuge do chefe de família 

 Pessoa 1 (chefe de família)

Pai ou mãe do cônjuge do
chefe de família

8 Outro parente 
Neto do chefe de família3 Filho do chefe de família

Q3

Muito boa

9

Caso esteja afastado do emprego,
responda sobre o emprego do qual está
afastado.

Matricula-
do ou

concluído Concluído

C
on

te
úd

o 
do

 tr
ab

al
ho

8

3

Processo de produção

10 Construção e mineração

Segurança

 8

Responda se atualmente está
matriculado em alguma escola.

Escolha o tipo de escola.

Educação

Caso tenha abandonado os estudos,
circule a última escola onde se
formou.

6
77

Se não
tiver
nenhum,
escreva 0
(zero.)

Normal3 5

Caso esteja trabalhando e ao mesmo
tempo fazendo serviços domésticos ou
frequentando a escola, escolha a posi-
ção no emprego de 1 a 5, e o conteúdo
do trabalho.

Limpeza, empacotamento
e outros

Agricultura, Silvicultura
e Pesca

Relação com o chefe de família

Ano e mês de nascimentoQ5
Circule a Era Cristã ou a Era Japonesa
apropriada, e depois escreva o ano e o
mês de nascimento.

Agricultura, Silvicultura
e Pesca

Construção e mineração

Funcionário temporário

1111

 9

Desempregado

 4
 5
 6

Trabalho de escritório

4 Vendas

5 Serviçco

Na sexta pessoa, apague a "Pessoa 1" 
e escreva "Pessoa 6".

Na sexta pessoa, apague o círculo do 
chefe de família e circule a alternativa 
correspondente.

Exclui-se irmãos do cônjuge 
(cunhados.)

Escolha a escola que está 
frequentando, ou a escola onde se 
formou por último.

Circule a posição no emprego e o 
conteúdo do emprego em cada 
momento.

Preencha o número sem incluir você.



12

14

Viver junto com os pais

Local de residência
quando se formou na
última escola, e a idade

Em outra província

Na mesma cidade/distrito atual

 {Nome da província:             }

Q13

Exemplo: caso a mudan a tenha
ocorrido devido  transfer ncia do
local de trabalho do chefe de famlia,
o chefe de fam lia deve circular "4
Transfer ncia do local de trabalho", o
c njuge e os filhos devem circular "14
Acompanhar a mudan a da fam lia".

O item "11 Viver perto dos pais", é no
caso de o respondente ter se mudado
para perto da casa dos seus pais, e o
item "13 Viver perto do filho", é no
caso de o respondente ter se mudado
para perto da casa do seu filho.

No motivo relacionado ao ambiente
para criar o filho inclui-se casos de a
mudança ter sido realizada para um
lugar mais prático em termos de
creches, escolas, hospitais, etc

O primeiro emprego inclui negócios
familiares.

Preencha a idade também.

Refere-se a outro lugar dentro da
mesma cidade/distrito. O mesmo se
aplica na questão abaixo.

Caso o respondente não tenha passado
pelo evento mencionado na questão
(na Q14 conclusão do Ensino
Fundamental), deve-se circular "0". O
mesmo se aplica nas outras questões.

Divórcio

11

Casamento

1
2

2
1

No exterior {Nome do país:                     } 

Na mesma cidade/distrito atual

Nunca me casei

O mesmo local de residência atual

Vá para a Q19

No exterior

Na mesma províncial atual mas em outra cidade

Nunca trabalhei

 {Nome da província: Okayama      }
Em outra província

No exterior

O mesmo local de residência atual

O mesmo local de residência atual

Na mesma cidade/distrito atual
Na mesma províncial atual mas em outra cidade

Q12-1

2

 Nunca me mudeiMe mudei

Idade no
seu

primeiro
casamento

( 25 ) {Nome do país:                     }

 {Nome do país:                     }

 {Nome do país:                     }

Onde você morava antes da mudança?

Praticidade para ir e voltar
do trabalho ou da escola

Motivo relacionado ao
ambiente de vida

No exterior
 {Nome da província:             }
Em outra província
Na mesma províncial atual mas em outra cidade
Na mesma cidade/distrito atual
O mesmo local de residência atual

O mesmo local de residência atual

No exterior {Nome do país:                     } 

Em outra província {Nome da província: Okayama      }

Na mesma cidade/distrito atual
Na mesma províncial atual mas em outra cidade

Idade no
primeiro
emprego

( 18 )

Idade
quando se

formou
( 18 )

Ainda não me formei

3

Pergunta  Pessoa 1 (chefe de família)

Experiência de mudança

Caso tenha retornado ao mesmo
local, conte como se tivesse
mudado 2 vezes.

Taisho

Viver com o filho

Na mesma cidade/distrito atual

Em outra província {Nome da província:             }

Quando você se mudou para a sua
residência atual?

2

Era Cristã

Escolha o motivo mais importante
para a mudança, e circule o item
correspondente. 101

2

Q12

1

Q12-2

Troca de emprego

Motivo de moradia
Aposentadoria

1

Q12-4

Até hoje, desde que nasci, me mudei ( 6 ) vezes.

17

5

8

Na mesma províncial atual mas em outra cidade

Sucessão nos negócios da família

Transferência do local de trabalho

9 19 Outro
18 Motivo de saúde

Motivo relacionado ao
ambiente para criar o filho

Exclui-se trabalhos de meio
período durante a escola ou
faculdade.

Responda sem levar em conta a existê
ncia ou não do registro de casamento.

Local de residência e idade
imediatamente antes do
seu primeiro casamento

Q16

Q17

5

4
3

0
1
2

5

5

2
3

0

3
4

4

No exterior {Nome do país:                     } 

Na mesma províncial atual mas em outra cidade
O termo distrito se refere aos 23 distritos
especiais de Tóquio e aos distritos das
cidades designadas por decreto
governamental.

Vá para a Q13

2

ano 2002 mês 3

Caso tenha passado por várias
mudanças na residência atual,
responda sobre a última vez em
que fez a mudança.

Qual foi o motivo da mudança (apenas um)?

Local de residência e idade
no seu primeiro emprego

Não é o hospital ou a cidade onde foi
realizado o parto.

Q14

5

0Q15

4

1
Local de residência
quando se formou no
Ensino Fundamental II 3

4

2

0

Ainda não me formei

Em outra província {Nome da província: Okayama       }

13

Local de nascimento (local onde
seus pais moravam constantemente
na época)

3

15
167

4

Escola

4

Acompanhar a mudança da família
Viver perto do filho

Showa

Emprego

 (Do ponto de vista de cada membro da família.)

6
5

Viver perto dos pais

Circule a Era Cristã ou a Era
Japonesa apropriada, e depois
escreva o ano e o mês.

3

3

1

Q12-3

4

Quantas vezes você se mudou até hoje?

Heisei



Q22-1

Nagano

Saitama

6
7

Gifu
34
35 Okinawa

Oita
Miyazaki
Kagoshima

42
43
44

37

Fukuoka

Shiga
Quioto
Osaka
Hyogo

25
26

8

23
2412

11

18
19
20
21
22

9

Yamagata

10

Kumamoto

Nara 41

47

30
31
32
33

Tottori

Hiroshima
Yamaguchi

Okayama

Wakayama

Shimane

46

Ehime
Kochi

Kanagawa
Niigata
Toyama

38
39

Saga
Nagasaki

No exterior {Nome do país:    }

12

8

24Chiba

Tochigi

Saitama
Tokushima
Yamaguchi

20 Oita
45

4

Aichi

 Província para onde você planeja se mudar
(Selecione todas as alternativas correspondentes.)

29

Shizuoka

Gunma

27
28 40

Kagawa

Fukui
Yamanashi

Okinawa
46
47

90

35
10 22

23

Possibilidade de o seu local de residência ser diferente daqui a 5 anos

Shizuoka

Mie

Yamagata

34

44Shimane
Okayama
Hiroshima

Kochi

Kumamoto

Kagoshima

Províncias e países onde você morou por mais de 3 meses até hoje

Saga

Kagawa

Nunca me casei

Na mesma cidade/distrito atual

Ainda não tinha nascido

Niigata

Miyazaki

NagasakiFukui
Yamanashi7 19

Fukuoka

Pergunta

2

Ainda não tinha nascido

 Pessoa 1 (chefe de família)

5 No exterior {Nome do país:                          } 

4

No exterior {Nome do país:                          } 

No exterior {Nome do país:                          } 

4

0

2

5

0

Q18

Q19

Q20

Em outra província {Nome da província:        }

Em outra província {Nome da província:        }

Na mesma cidade/distrito atual

 Local de residência há 5
anos (1° de julho de 2011)

Local de residência logo
após o seu primeiro
casamento

Responda de acordo com a divisão
administrativa da cidade na data de 1° de
julho de 2016. Para mais detalhes, consulte
as orientações para preenchimento.

O mesmo local de residência atual

26

3

4
3

5

2

0

3725
Kanagawa

13

Responda sem levar em conta a existên-
cia ou não do registro de casamento.

Na mesma províncial atual mas em outra cidade

Na mesma províncial atual mas em outra cidade

14

O mesmo local de residência atual

9 21

Ishikawa

39
Ehime

Q21

3

28 40164
5

43
32

18

2715
2
3

Circule todas as proví
ncias e países onde você
morou por mais de 3
meses desde o seu
nascimento.

38

17

Q22

 Local de residência há um
ano (1° de julho de 2015)

6

1

3

2

Muito grande
Possibilidade de o seu
local de residência ser
diferente daqui a 5 anos

Tóquio

Toyama

11

O mesmo local de residência atual.

29

Fukushima

Akita

Hokkaido

Iwate
Aomori

Miyagi

1

Nagano
Gifu

9 Praticidade para ir e voltar
do trabalho ou da escola

Q22-3

18

Escola

17

16

10
11
12
13
14

2 Emprego
3 Troca de emprego

5 Sucessão nos negócios da família

6 Aposentadoria

Transferência do local de trabalho

15

Motivo relacionado ao
ambiente de vida

Motivo da mudança (apenas um)

8
7 Motivo de moradia

4

Área metropolitana

Área rural

Para responder a Q22-2, consulte abaixo.

Cidade com alta
concentração
populacional e
seus arredores
Cidade que não se
encaixa em 1, e que é
central em determinada
região, ou uma cidade
pequena e seus
arredores

1

2

3

Área urbana de
pequeno e médio

1

90

Fukushima
Ibaraki
Tochigi
Gunma

Aichi
Mie

4 Outro

5 Não sei
Caso ainda não
tenha escolhido
uma região, etc.

Área metropolitana 4 Outro

3 Área rural

Região que não se
encaixa em 1 ou 2, e
que é próspera em
agricultura, silvicultura
e pesca

2

Chiba

 (Do ponto de vista de cada membro da família.)

1

No exterior {Nome do país:                              } 
Não sei

Q22-2 Tipo de região para onde você planeja se mudar
(Selecione todas as alternativas correspondentes.)

Tokushima36

Cidade que não se
encaixa em 1, 2 ou 3.
Por exemplo, uma
cidade pequena prós-
pera no setor de
turismo

Casamento
Motivo relacionado ao
ambiente para criar o filho
Motivo de saúde
Outro

Viver perto do filho
Viver com o filho
Viver perto dos pais
Viver junto com os pais

Acompanhar a mudança da família

Área urbana de
pequeno e médio porte

5 Não sei

91

45

Grande

Pequena

Não existe

30 42
41

36

Aomori
Iwate
Miyagi
Akita

Tóquio

Ishikawa

1
2

Na mesma cidade/distrito atual

Na mesma províncial atual mas em outra cidade

Em outra província {Nome da província:        }

Vá para a Q23

Responda de acordo com a divisão
administrativa da cidade na data de 1° de
julho de 2016. Para mais detalhes, consulte
as orientações para preenchimento.

3

5
4

13
14
15

Hokkaido

16
17

Nara

Shiga

Hyogo

Quioto
Osaka

31

33
Ibaraki

Wakayama
Tottori

Atualmente, a pessoa mora na antiga
cidade A dentro da Cidade C, e há
5 anos morava na antida cidade B

 circule o item "2 Na mesma cidade
atual".

Caso 2: Estabelecimento de distritos
devido à mudança para cidade designada
(caso da cidade de Kumamoto  que virou
cidade designada em 1° de abril de 2012).

Estados Unidos

Sobre a junção de cidades

Responda independentemente do
atestado de residência.

No motivo relacionado ao ambiente para
criar o filho inclui-se casos de a mudança
ser realizada para um lugar mais prático em
termos de creches, escolas, hospitais, etc

O item "11 Viver perto dos pais", é no caso
de o respondente se mudar para perto da
casa dos seus pais, e o item "13 Viver perto
do filho", é no caso de o respondente se
mudar para perto da casa do seu filho.

Exemplo: caso a mudan a ocorra devido 
transfer ncia do local de trabalho do chefe
de fam lia, o chefe de fam lia deve circular
"4 Transfer ncia do local de trabalho", o
c njuge e os filhos devem circular "14
Acompanhar a mudan a da fam lia".

A "residência há 5 anos" deve ser
preenchida de acordo com a divisão
administrativa da cidade em 1° de julho
deste ano, como nos exemplos abaixo.

Atualmente, a pessoa mora no distrito
Chuo  dentro da Cidade de Kumamoto ,
e há
5 anos morava em um dos distritos
Higashi, Nishi, Minami  ou Kita

 circule o item "3 Em outra
cidade/distrito da mesma província atual".

Caso 1: Junção de cidades (as antigas
cidades A e B se juntaram e viraram
Cidade C)

antiga 
cidade B

antiga 
cidade A

cidade C

Cidade de 
Kumamoto

Distrito   
Chuo

Distrito 
Higasih

Distrito 
Minami

Distrito 
KitaDistrito 

Nishi

Refere-se a outro lugar 
dentro da mesma cidade/ 
distrito.

Refere-se a outro lugar 
dentro da mesma cidade/ 
distrito.



As questões de 23 a 25 são voltadas ao chefe de família e ao cônjuge do chefe de família.
Caso o chefe de família não more junto, considere o representante da família como o chefe de família.

Preencha apenas sobre os filhos que moram em domicílio separado.

No exterior

4

Motivo (apenas um) de ter morado fora
da casa dos pais pela primeira vez

Na mesma províncial atual
mas em outra cidade
Em outra província

 {Nome do país:                            } 

Em outra província

 {Nome do país:                          } 

 {Nome da província:        }

Na mesma províncial atual
mas em outra cidade

Pai do chefe de família Mãe do chefe de família

1 Já tive 3 filhos 2 Nunca tive filhos

Q26-1 Caso tenha filhos que foram em domicílio separado, preencha sobre esses filhos no espaço do 1° Filho em diante

No exterior

1

2
33

Q23

Q24

Q25

Local de residência logo após ter saído
da casa dos pais

4

 Q23-3

 Q23-2

2

chefe de famíli

Quando saiu da casa dos pais pela
primeira vez, qual era a idade
dessa pessoa (chefe de família)?

Vá para a Q24

Idade do chefe de
família quando o
filho mais velho
entrou no Ensino
Fundamental
( 32     ) anos

A separação por causa do
falecimento dos pais não é
considerado como "experiência
de ter saído da casa dos pais".

Local de residência e idade
do chefe de família e do
cônjuge logo após o filho
mais velho ter entrado no
Ensino Fundamental.

0

Local de residência dos pais
que moram em domicílio
separado.

0 Falecido
Na mesma residência ou dentro
do mesmo lote de terreno

0 Falecido
Na mesma residência ou dentro
do mesmo lote de terreno

 {Nome do país:                            } 

Em outra província
 {Nome da província: Okayama  }

No exterior

Do ponto de vista do chefe de
família, responda onde moram
os pais do chefe de família e os
pais do cônjuge.

2
3 Na mesma províncial atual mas em outra cidade

O mesmo local de residência atual

2

4

5

Na mesma cidade atual

 {Nome da província:       }
4

5

As questões abaixo são para o chefe de família
(Caso o chefe de família não more junto, considere o representante da família como o chefe de família.) 

Q26 Quantos filhos você teve até hoje? (inclui filhos que moram em domicílio separado ou que já faleceram)

Na mesma cidade atual

1
2
3

1

No exterior {Nome do país:                     }

3

5
Em outra província {Nome da província:        }

Emprego, troca de emprego, transferência do local de trabalho, etc

Na mesma províncial atual mas em outra cidade

O mesmo local de residência atual
Na mesma cidade/distrito atual

4

Não tenho filhos em idade escolar

Independência em relação aos pais
Motivo de moradia ou praticidade para ir e voltar do trabalho ou da escola

Na mesma cidade/distrito atual

11

5

Pergunta

Se estiver morando junto com
o pai ou a mãe, mesmo que
esteja separado de um deles,
isso não é considerado como
"experiência de ter saído da
casa dos pais".

Já morei fora da
casa dos pais

Nunca morei fora
da casa dos pai

Escola

18 anos

1 2

 Q23-1

Outro6

Experiência de ter saído
da casa dos pais

5

Casamento

Preencha a idade também.

Na mesma residência ou dentro do mesmo lote de terreno1
Local de nascimento

1 2 3 ano 51   mês 12 ( Hiroshima     )

Sexo

Na mesma províncial atual mas em outra cidade3

1 Era Cristã
2 Heisei
3 Showa

Na mesma cidade atual
Em outra província
No exterior

4
52

Residência atual (do ponto de vista do chefe de família)

Filhos que
moram em
domicílio
separado

1 Masculino
2 Feminino

Nome da província ou
país onde os pais residiam
na   época.

Muito obrigado pela sua colaboração.

4° Filho 1 2
5° Filho 1 2

1° Filho 1 2
2° Filho 1 2
3° Filho 1 2

1 2 3 ano   mês (      )
1 2 3 ano   mês (      )

( Hiroshima     )
1 2 3 ano   mês (      )
1 2 3 ano 53   mês 8

1  2  3  4 {Nome da prov ncia:                   } Tóquio 5 {Nome do país:                   }

1  2  3  4 {Nome da prov ncia:                   } 5 {Nome do país:                   }

1  2  3  4 {Nome da prov ncia:                   } 5 {Nome do país:                   }

1  2  3  4 {Nome da prov ncia:                   } 5 {Nome do país:                   }

1  2  3  4 {Nome da prov ncia:                   } 5 {Nome do país:                   }

 Ano e mês de nascimento


