Gửi đến người dân sống tại thành phố Yokkaichi.

Hướng dẫn về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho hộ gia đình chỉ có 1 bố hoặc mẹ
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Thủ tục nhận tiền trợ cấp
● Nơi làm đơn ： Quầy phụ trách tiền trợ cấp tầng 1 toàn nhà sogokaikan（

Trợ cấp tiền để hỗ trợ cho hộ gia đình chỉ có bố
※Là một trong những biện pháp phòng chống vi rut korona, thành phố trợ cấp cho các hộ gia
đình chỉ có bố hoặc mẹ.
Khoản tiền này chính vì 「 Gia đình chỉ có bố hoặc mẹ」 không làm đơn nhận trợ cấp nuôi dưỡng
trẻ cũng là đối tượng nhận trợ cấp nên đối tượng lần này không được quy định cụ thể nên thành phố
thực hiện thông báo cho mọi người biết rộng rãi.( Những người đang tiến hành làm đơn nhận trợ
cấp nuôi dưỡng trẻ tại thành phố Yokkaichi, dự kiến gửi hướng dẫn đến từng cá nhân)
Những người có trở thành đối tượng từ 1 đến 4 để nhận trợ cấp hay không thì hãy xác nhận tại lưu
đồ ở mặt sau.

Người sẽ là đối tượng được nhân trợ cấp
〇 Tiền trợ cấp của nhà nước.
【Đối tượng ①】Người được nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ tháng 6 năm 2 reiwa
【Đối tượng ②】Người đang nhận lương hưu của nhà nước, tiền trợ cấp nuôi dưỡng trẻ
tháng 6 năm 2 reiwa bị đình chỉ
※Nếu làm đơn nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ thì người đã bị đình chỉ một
phần hoặc toàn bộ trợ cấp nuôi dưỡng trẻtháng 6 cũng sẽ là đối tượng
được nhậ
【Đối tượng ③】Người có tiêu chuẩn giống với người đang nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ
mà có thu nhập hoặc kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch
vi rut korona.

Khoản tiền trợ cấp cơ bản
1 gia đình 5 man yên, từ con thứ 2 mỗi người thêm 3 man yên.

Khoản tiền trợ cấp thêm
1 gia đình 5 man yên（※）
※Đối tượng được nhận thêm trợ cấp là người nằm trong số ①、② được ghi ở trên
có kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch vi rut korona

〇 Tiền trợ cấp của thành phố （※ Những người đã nhận tiền trợ cấp từ nhà nước được
ghi ở trên thì không phải là đối tượng ）
【Đối tượng ④】Người là bố hoặc mẹ không phù hợp với mục ①～③được ghi ở trên.
Tiền trợ cấp của thành phốthì người đang trong quá trình thỏa thuận ly
hôn hoặc đang lánh nạn do bạo lực gia đình nếu đủ điếu kiến thì
sẽ là đối tựợng đựợc trợ cạp.

Tiền trợ cấp
Mỗi trẻ là 3 vạ n yên.

sau tháng 10 có thể sẽ thay đổi địa điểm）

●Thời gian làm đơn ： Thứ 2 ngày 3 tháng 8 năm 2 reiwa đến thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 3 reiwa.

●Giấy tờ cần nộp.
【Đối tượng ①】
・Trợ cấp cơ bản thì không cần làm đơn. Trợ cấp thêm thì hãy nộp đơn đã được kèm theo
trong hướng dẫn của từng cá nhân.
【Đối tượng ②、③、④】Đơn có sẵn tại quầy nhận đơn. ( có thể tải từ trang chủ của thành phố )
・Trường hợp nhận trợ cấp thêm là người làm đơn （② thì cần làm đơn riêng ）

・Bản pho to giấy tờ chứng minh nhân thân của người làm đơn.
（※ Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm, thẻ mã số các nhân, số nen kin, sổ bảo hiểm chăm sóc dài hạn, hộ
chiếu.）

・Pho to tài liệu có thể xác nhận được tài khoản nhận tiền.
（※ Người đã làm đơn nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ xong rồi thì chỉ giới hạn tài khoản chuyển tiền trợ
cấp nuôi dưỡng trẻ）

・Giấy tờ xác nhận được điều kiện nhận trợ cấp ( Những người đã được công nhận nhận trợ
cấp thì không cần )
Người thuộc （②、③）
Nếu làm đơn với sổ hộ khẩu của người làm đơn và của trẻ là bản sao, bố hoặc mẹ là người khuyết
tật thì cần có sổ hưu trí liên quan đến tiền hưu trí khuyết tật ( Chỉ giới hạn cho cấp 1 của cấp tàn
tật )

（Người thuộc số ④）
Nếu làm đơn với sổ hộ khẩu của người làm đơn và của trẻ là bản sao, bố hoặc mẹ là người khuyết
tật thì cần có sổ hưu trí liên quan đến tiền hưu trí khuyết tật ( Chỉ giới hạn cho cấp 1 của cấp tàn
tật )

Những trường hợp khác là người đang trong quá trình thỏa thuận ly hôn hoặc đang lánh
nạn do bạo lực gia đình thì cần cung cấp giấy tờ xác nhận được sự thực.
・Đơn bổ xung khoản thu nhập sơ lược ( đối tượng 4 thì không cần )
（Giấy tờ đi kèm của đối tượng ②）
Giấy thuế năm 31 heisei( trong năm 30 heisei) của người làm đơn hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng
( anh chị em, ông bà, bố mẹ sống cùng ), giấy tờ để biết rõ khoản thu nhập của thông báo chuyển tiền
hưu trí.
（Giấy tờ đi kèm của đối tượng ③）
Bảng lương ( 1 tháng ) sau tháng 2 năm 2 reiwa của người làm đơn hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng
( anh chị em , ông bà, bố mẹ sống cùng ) , giấy tờ để biết rõ khoản thu nhập của thông báo chuyển tiền
hưu trí.

●Thời gian trợ cấp tiền
Dự định chuyển khoản vào giữa tháng 8 【 Trợ cấp cơ bản cho đối tượng ①】
Chuyển khoản sau khi thẩm tra xong 【 Ngoài đối tượng ghi ở trên 】( bắt đầu chuyển
khoản từ giữa tháng 9 trở đi )
＜ Địa chỉ liên lạc＞
Phụ trách trợ cấp đặc biệt tạm thời cho gia đình chỉ có bố hoặc mẹ
phòng đối sách phòng chống vi rut korona

tòa thị chính yokkaichi

℡：059-325-6955（ Ngoại trừ thứ 7, cn ngày lễ８：３０～１７：１５）
Phòng phúc lợi , sức khỏe trẻ em

℡：059-354-8083

※「 Người được nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em 」 là người trông nom chăm sóc trẻ có đủ điều kiện được
nhận trợ cấp quy định theo điều 4 luật trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em.
（ Trường hợp chủ yếu ）
・ Trẻ có bố mẹ hủy hôn thú ( bao gồm cả hôn nhân theo pháp luật)
・ Trẻ có bố hoặc mẹ đã mất.
・ Trẻ có bố hoặc mẹ là người tàn tật.
・ Trẻ có bố hoặc mẹ đang nhận được lệnh bảo hộ liên quan đến bạo lực gia đình.
・ Trẻ có mẹ không kết hôn mà mang thai.

Lưu đồ xác nhận điều kiện chi trả tiền trợ cấp
đặc biệt tạm thời đối với hộ gia đình chỉ có 1
bố hoặc mẹ

Xác nhận từ đây
Có phải là người đang nhận trợ cấp
nuôi dưỡng trẻ của tháng 6 năm 2
reiwa.

Do dịch korona mà
kinh tế gia đình bị
ảnh hưởng nghiêm
trọng, thu nhập từ
tháng 2 năm 2 reiwa
bị giảm không ?.

Có

Không

Có mục nào phù hợp được ghi ở dưới đây không ?
. Toàn bộ trợ cấp từ lương hưu nhà nước của tháng 6 bị đình chỉ.
・ Nếu như làm đơn xin trợ cấp nuôi dưỡng trẻ thì được dự đoán
là toàn bộ khoản tiền trợ cấp tháng 6 năm 2 reiwa từ lương hưu
nhà nước sẽ bị đình chỉ.

có

Thu nhập trong năm 30 Heisei có nằm dưới mức khoản
hạn chế của chế độ trợ cấp được ghi như dưới đây không?
【Người làm đơn 】 【 Người có

Có

nghĩa vụ nuôi dưỡng】
Phụ thuộc 1 người khoảng 365 man yên
khoảng
420man yên
Trường hợp phụ thuộc có 2 người trở lên cứ tăng lên 1
người hãy cộng thêm 475,000yên.

Không

Không

Do dịch korona mà
kinh tế gia đình bị
ảnh hưởng nghiêm
trọng, thu nhập từ
tháng 2 năm 2 reiwa
bị giảm không ?.

Có
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Trợ cấp của nhà nước
Trợ cấp thêm

Không

【Đối tượng ①】

Trợ cấp của nhà nước

Có

Trợ cấp của nhà nước
Trợ cấp thêm

Không

【Đối tượng ②】

Trợ cấp của nhà nước

( chú ý ) Người có nghĩa vụ nuôi dưỡng là anh chị em , ông bà,bố mẹ sống cùng với người làm đơn. Thêm nữa số
người nuôi dưỡng là số người thân trong gia đình mà người làm đơn hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng đang
nuôi đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 30 heisei .

Có
Tại thời điểm làm đơn nhận trợ cấp thì người người nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ có
（※）Không ?
Không

Đã có đầy đủ điều kiện nào dưới đây chưa?

【Điều kiện ①】
Khi xóa bỏ hôn thú, chia cắt, vợ chồng sống riêng trong quá trình thỏa thuận ly hôn thì
bố hoặc mẹ đang sống cùng với trẻ sẽ được công nhận là người nhận tiền trợ cấp.
【 Điều kiện ②】
Tại thời điểm làm đơn mà một bên vợ hoặc chống đang phải đi lánh nạn cùng với trẻ
với lý do bạo lực gia đình, phải tách riêng kinh tế và tạm thời ly hôn thì bố hoặc mẹ
đang sống cùng với trẻ sẽ được công nhận là người được nhận trợ cấp.

Không

Không được trợ cấp

Do dịch korona mà kinh tế
gia đình bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, thu nhập từ
tháng 2 năm 2 reiwa bị
giảm không ?.
Không

Có

Khoản tiền gấp 12 lần thu nhập 1 tháng ngẫu nhiên từ sau
tháng 2 năm 2 reiwa vẫn ít hơn khoản tiền giới hạn nằm
trong chế độ trợ cấp dưới đây không ?
【Người làm đơn】 【Người có nghĩa
vụ nuôi dưỡng】
Phụ thuộc 1 người khoảng 365 man yên khoảng 420
man yên
Nếu số người phụ thuộc trên 2 người thì cứ mỗi người
cộng thêm 475.000 yên.

Không

Có
Trợ cấp của nhà nước

【Đối tượng ③】

( chú ý ) Người có nghĩa vụ nuôi dưỡng là anh chị em, ông bà, bố mẹ sống cùng với
người làm đơn. Thêm nữa số người phụ thuộc là số người thân mà người làm đơn hoặc
người có nghĩa vụ nuôi dưỡng đang nuôi ở thời điểm làm đơn.

Có

Nhận tiền trợ cấp từ thành phố

【Đối tượng④】

