
①

日付 (Ngày tháng)

②

Là người được nhận 10 man yên trong tờ đăng ký này.

H

Cách điền tờ đăng ký

Là người đại diện cho hộ gia đình. Là người có tên được ghi ở phấn trên cùng của ô G. Là người kiếm tiền

chủ yếu cho gia đình. Tên người chủ hộ được viết trong giấy đăng ký công dân (住民票). Những ô dưới đây

nhất định người chủ hộ phải điền.

A
Hãy điền ngày viết tờ đăng ký này.

F
住んでいる住所 （Địa chỉ nơi sống)

Nếu địa chỉ hiện tại khác với địa chỉ ở trên, hãy viết địa chỉ hiện tại ở đây.

世帯主 (Chủ hộ gia đình)

氏名 (Họ tên)

電話番号 (Số điện thoại)

生年月日 (Ngày tháng năm sinh)

※Gửi tờ đăng ký không sau ngày 31 tháng 8

(có hiệu lực khi dấu bưu điện được đóng trước hoặc vào ngày này)

B
Viết tên chủ hộ gia đình và đóng con dấu. Chủ hộ gia đình (世帯主) là người có tên được viết ở

phần trên cùng của ô G.

C
Viết số điện thoại của chủ hộ gia đình.

Tổng số tiền được nhận.

E
住所 (Địa chỉ)

Viết địa chỉ của chủ hộ.

G

Ghi tên và ngày tháng năm sinh của những người được nhận 10 man yên.

Hãy kiểm tra đúng hay không.

Nếu không cần 10 man yên, hãy tích vào ô vuông bên phải.

給付対象者 (Đối tượng nhận tiền hỗ trợ)

D
Viết ngày tháng năm sinh của chủ hộ.



③

④ 世帯主以外が申請・受給する場合 (Nếu người không phải là chủ hộ nộp đơn và nhận tiền)

K

L

M

N

P Chủ hộ ký tên và đóng dấu.

Viết địa chỉ người lấy hộ.

Viết số điện thoại của người lấy hộ.

Nếu chỉ đăng ký hộ thì tích vào ô vuông bên trái.

Nếu chỉ nhận hộ tiền thì tích vào ô chính giữa.

Nếu cả đăng ký và nhận hộ tiền thì tích vào ô vuông bên phải.

O

Nếu không có tài khoản ở Nhật, hãy tích vào ô vuông này. Người của thành phố Higashiosaka

sẽ thông báo cách nhận tiền sau.
J

Nếu chủ hộ đăng ký và nhận tiền thì không phải điền thông tin dưới đây.

Nếu người đăng ký, nhận tiền khác với chủ hộ nhưng có tên trong phần ② thì cần thiết phải điền.

Nếu người không có tên trong phần  ②  đăng ký và nhận hộ thì cần phải nộp giấy tờ chứng minh quan hệ

giữa chủ hộ và người lấy hộ.

Viết tên người lấy hộ từ trong phần ②.

Viết ngày tháng năm sinh của người lấy hộ.

Sẽ chuyển tiền của cả gia đình vào tài khoản đã viết.

Hãy chỉ điền một tài khoản của chủ hộ gia đình.

Tuy nhiên, theo nguyên tắc, sẽ chuyển khoản vào tài khoản của chính chủ hộ.

I
Nếu có tài khoản ở Nhật hãy tích vào ô vuông này. Và hãy dán bản photo của hai trang đầu

sổ ngân hàng (hai trang có ghi thông tin như tên và số tài khoản) vào mặt sau của tờ đăng ký.

お金を受け取る方法 (Phương thức nhận tiền)



Q

R

Hãy dán bản photo giấy tờ chứng minh chủ hộ ở đây.

Hãy chọn 1 trong số những giấy tờ sau.

Ví dụ về giấy tờ chứng minh chính chủ

　・Thẻ ngoại kiều

　・Giấy chứng nhận tư cách vĩnh trú

　・Giấy đăng ký người ngoại quốc, được xem như thay thế thẻ ngoại kiều hoặc giấy chứng nhận tư cách

        vĩnh trú

　・Thẻ bảo hiểm

　・Bằng lái xe

　・Hộ chiếu

Những thông tin dưới đây cần thiết để chuyển tiền, do đó hãy dán bản photo mặt trước của thẻ ngân hàng,

hoặc trang có ghi những thông tin này của sổ ngân hàng.

・Tên ngân hàng

・Chi nhánh

・Loại hình tiền gửi

・Số tài khoản

・Tên chủ tài khoản

本人確認書類 (Giấy tờ chứng minh chính chủ)

通帳またはキャッシュカードのコピー (Photo sổ hoặc thẻ ngân hàng)



見　本



見本


