
50.000 ienes por família,30.000 ienes por pessoa após segundo filho 

（50.000 ienes por casa※） 

30.000 ienes por criança  

 

 

        
※Os benefícios são fornecidos às famílias monoparentais como uma medida contra as novas doenças 

infecciosas por coronavírus . Como esse benefício é aplicável a Familía Monoparentais . 

Que não solicitaram um subisídio de pensão alimentar , a pessoa-alvo não ode ser especificada , 

Portanto é amplamente conhocido na Cidade de Yokkaichi ,é feita uma solicitação de subisídio de pensão 

Alimentícia . Para quem for ,enviaremos um guia separadamente . Consulte o fluxograma na última página para 

ver se você é elegível para pagamento de benefício,ler com atenção os iténs（①～④） 

 

 
    

〇国の給付金 Benefícios Nacionais                            
 

【Pessoas alvo ①】Pessoas que recebe mesada para junho de 2020 .(ano 2) 
【Alvo②】Aqueles que receberam uma pensão Pública ,etc.. e que serão suapensos do pagamento de 

pensão alimentícias de junho ano 2. 

※Se você solicitou um subisídio de pensão alimentar em junho desse ano 2020 destina-se 

também àqueles que se presume que o pagamento do subisídio foi suspenso total ou 

parcialmente . 

【Alvo③】Ganhos como uma mudança repentina do domicílio afetado pela nova infeccição coronavírus . 

Aqueles que estão no mesmo nível daqueles que recebem subisídios de pensão alimentar . 

 

    

 

 

 

 
 

 

※benefícios Adicionais são aplicaveis para aqueles que se enquadram em ①、②acima e cuja a 

renda diminuiu devido a uma mudança repentina na renda famíliar devido a nova pandemia por 

coranavírus. 
 

〇Benefício da Cidade（※Aqueles que receberam os Benefícios Nacionais acima não são Legíveis    ）                               
 

【Alvo④】Pais solteiros que não se enquadram nos itens ①～③. 
Além disso ,com relação aos benefícios da Cidade ,aqueles em discussão sobre 
divórcio e evacuados por DV também serão legíveis se cumprirem determinadas 
condições .  

 

 

 
  

  

 
    

 

 

四日市市にお住まいの方へ Para os moradores da Cidade de  Yokkaichi  

基本給付額 Benefício Básico  

追加給付額 Benefícios Adicionais  

給付額 Valor do benefício  

Aqueles que são elegíveis para Benefícios  

Fornecemos benefícios para famílias Monopatrentais ！ 

Informações sobre benefícios especiais temporários para família monoparentais  
Sobre o procedimento do pagamento do Benefício  

●Lugar de aplicação ：Sogokaikan primeiro andar Procurar a janela Kyuufukin tantou （apartir de Outubro pode haver mudanças ）

●Periodo de aplicação ：Ano２Agosto dia 3（seg）até ～Ano３Fevereiro dia 26（sex） 

●Apresentações dos demais abaixo : 

【Pessoas alvo ①】 

・Nenhuma aplicação é necessário para Benefício Básico . Para obter Benefícios Adicionais , envie o formulário  De 

inscrição incluíndo nas informações individuais . 

【Alvo ②、③、④】O formulário de inscrição está disponível no balcão de inscrição . 

（市ＨＰからもダウンロードできますVocê também pode abaixar no site da Cidade Home page）。 

・Formulário de Inscrição（É necessário uma inscrição separada se você deseja receber benefícios adicionais  

preencher a ficha número ②） 

・Cópias dos documentos de verificação indentidade do requerente (honnín kakunin shorui) 

（Indentidades ※Carta de abilitação, May Number card, Cardeneta de apasentadoria, Kaigo hoken shou、passaporte ,etc…） 

・Cópia do ducumento para confirmar a conta de recebimento(caderneta ou cartão) 

（※Para aqueles que já solicitaram o subisídio de dependente de criança ,será limitado à conta bancária do subisídio do tutor da 

criança ） 

・Documentos para confirmar os requisitos de pagamento  （Não é necessário para aqueles que foram certificados 

como abono de família não são obrigados）( 児童扶養手当の認定を受けている方は不要です） 

（Para pessoas que classificam em  ②、③） 

Apresentar um certificado da pensão para aposentadoria por invalidez ao solicitar uma cópia do registro vencedor ou  

Resumo do registro famíliar do requerente e da criança-alvo ,ou porque o pai ou a mãe estão em um estado de 

invalides.  

    （Para pessoas que classifica④） 

         Cópia do registro (Taishoushidou ,kosekishouhon ,chichi,haha,no joutai) ou resumo do registro famíliar do requerente 

e da criança-alvo ,certifique da pensão relacionada à pensão de invalides (Se o grau de invalides for limitado ao grau 

1 ) etc.., apresentar documentos que podem confirmar os fatos se você estiver em discussão ou evacuado po DV ) 

・Renda Simples Reivindicação de renda simples （Pessoa alvo ④Não há necessidade  ） 

  （Documentos anexados para pessoa alvo ②） 

Candidatos para dependentes （vivem juntos Pai ,Mãe , avós , irmãos ,etc..）documentos que mostram a quantia  

renda como certificado de tributação e aviso de transferência de pensão do meado do ano 30（Ｈ30 年中）e do ano 

31 Ｈ31 年度. 

    （Documentos anexados para pessoa alvo③） 

        Requerente e dependentes（vivem juntos Pai ,Mãe , avós , irmãos ,etc..）Ducumentos que mostram a quantia de 

pensão derenda de fevereiro do ano 2(2020)(kyuuyomeisai hitotsukibun) ,com detalhes do salário após janeiro ,aviso 

de trensferência de pensão Ｒ2.2 gatsu bum Nenkin furikomi tsuuchi-sho-tounoshuuyuugakuga )etc ... 年金振込通知書

等の収入額が分かる書類 

 ●給付金の支給時期 Período de pagamento de Benefício  

【Benefício básico para pessoa alvo ①】Programado para transferido em meados de Agosto. 

【Diferentes os mencionados acima 】Transferência após examinados os documentos ,previsto para meados de Setembro  

＜Contato ＞Prefeitura de Yokkaichi Nova Sala de controle de doença infecciosas por coronavírus  / Família Monoparental custu 

de Benefício Especial Temporário ℡：059-325-6955（Sáb・Dom、exetos feriado く８：３０～１７：１５） 

Divisão de Saúde Infantile e Bem-estar  ℡：059-354-8083 

ポルトガル語版 



Famílias monoparentais fluxogramas de

confirmação de requisitos de pagamento de

benefísios especiais temporários.

Não 

Não

Não

Sim

SimSim

Não 

Sim

Não

Sim
Sim

não

Não 

sim

Não

Sim

Não

Sim

（atenção ）Dependentes são pais ,avós ,irmãos ,etc.. que moram juntos com o 

requerente , Além disso o número de dependente é o número de parentes ,etc... que o 

requerente ou o credor está apoiando no momento da solicitação .

【Pessoa alvo④】

【Alvo③】

【Alvo ②】

【 Pessoa alvo①】

（Atenção ）dependentes de Pais ,avós ,irmãos ,etc.. que moram juntos com o requerente . Além 

disso ,o número de dependente é o número de parentes etc .Que o solicitante ou solicitante solicitou 

no ano 31 em desembro  são os que estão aprovado no momento .。

Confirme apartir daqui

Não há pagamento de Benefício Benefícios da Cidade

追加給付

Financiado pelo País 

追加給付

Você atende a algum dos seguintes requisitos？

【Requisitos ①】

Pai ou mãe que vive com um cônjugue durante as consultas de divórcio e que também mora 

com filho que se espera ser elegível para salvação quandoo casamento for resovido .

【Requisitos②】
No momento da inscrição , viva com um filho que tenha evacuado com um cônjuge devido á 
violência do cônjuge e tenha uma vida separada da do cônjuge ,que deveria ser elegível ao 

salário se o casamento for cancelado , pelo Pai ou pela Mãe e o filho ficará na guarda do 
cônjuge que favorece.

ポルトガル語版


