
Thông báo quan trọng cho các gia đình đơn thân

Thực hiện cấp phát tiền trợ cấp mới để hỗ trợ cho các hộ gia đình đơn thân!

1. Đối tượng được trợ cấp

■ Chi tiết về thủ tục xin nhận trợ cấp được trình bày ở mặt sau. 
Vui lòng xác nhận kỹ thông tin.
* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đến số điện thoại bên dưới.

■ Người thuộc một trong những đối tượng từ ① ~ ③ sau đây:
① Người được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 4/2021

② Người không được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 4/2021 vì đang 
nhận trợ cấp công, v.v...

(“Trợ cấp công, v.v...” gồm trợ cấp tuất, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người cao tuổi, trợ cấp tai nạn lao 
động, tiền bồi thường cho gia quyến, v.v...)

③ Người có mức thu nhập bằng với người đang nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em vì
một số nguyên nhân chẳng hạn như tài chính gia đình bị thay đổi đột ngột do chịu 
ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới, v.v...

2. Số tiền trợ cấp

Mức cố định 50.000 yên/trẻ em



Hãy cẩn thận với các chiêu trò “lừa chuyển khoản” hoặc “đánh cắp thông tin cá nhân” 
liên quan đến “Tiền trợ cấp đặc biệt hỗ trợ đời sống các hộ gia đình nuôi con 
nhỏ dành cho những hộ gia đình có thu nhập thấp và phải nuôi con nhỏ”.

Nếu bạn nhận được cuộc điện thoại hoặc lá thư đáng ngờ tại nhà hay nơi làm việc, v.v... tự nhận là 
(nhân viên của) chính quyền địa phương hoặc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, v.v..., vui lòng liên 
hệ đến chính quyền địa phương nơi bạn đang sống hay đồn cảnh sát gần nhất (hoặc gọi đến số 
điện thoại chuyên dùng để trao đổi với cảnh sát (#9110)).

■ Người không thuộc đối tượng nêu trên (Người thuộc một trong hai đối tượng ② hoặc ③
của mục 1 ở mặt trước)

▶ Để nhận tiền trợ cấp, cần phải đăng ký.
▶ Vui lòng điền tài khoản nhận chuyển tiền, v.v... vào đơn đăng ký, sau đó nộp cùng với 

các giấy tờ cần thiết trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến quầy tiếp nhận của 
thành phố ○○.
▶ Chúng tôi sẽ xác nhận nội dung đăng ký và chuyển tiền vào tài khoản chỉ định cho

những người đáp ứng các điều kiện được nhận tiền trợ cấp trong thời gian sớm nhất.
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(1) Thủ tục đăng ký nhận tiền trợ cấp

(2) Chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định
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Vui lòng nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
đến quầy tiếp nhận của chính quyền địa phương bạn 
đang sống.

3. Thủ tục xin nhận tiền trợ cấp
■ Người được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 4/2021
(người thuộc đối tượng ① của mục 1 ở mặt trước)

[Lưu ý]
* Trường hợp không muốn nhận tiền trợ cấp, vui lòng gửi lại Giấy báo từ chối nhận trợ cấp.
* Trường hợp có thể xảy ra trở ngại trong việc chi trả tiền trợ cấp như tài khoản đã chỉ định 

nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em bị hủy, v.v..., vui lòng thực hiện các thủ tục như thay đổi 
tài khoản chỉ định chuyển tiền, v.v...

▶ Có thể nhận tiền trợ cấp mà không cần đăng ký.
▶ Vào khoảng tháng 5, tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản nhận phụ cấp nuôi 

dưỡng trẻ em phần tháng 4/2021.


