
フィリピノ語 

 

Tungkol sa Regional Economic Support para sa mga Maliliit at 

Katamtaman ang Laking Negosyo sa Yokkaichi City 

Susuportahan namin ang pagpapatuloy ng mga negosyo ng mga maliliit at at katamtaman ang laking 

negosyo at self-employed sa loob ng lungsod, atbp. sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagan pang 

suporta sa pinansyal na tulong ng Mie Prefecture para suportahan ang pagpapatuloy ng negosyo ng mga 

maliliit at katamtaman ang laking negosyo at self-employed, na partikular na nasa mahirap na kalagayan 

dahil sa matagal na epekto ng kahilingan na pagsuspinde ng operasyon ng mga negosyo, pinaikling oras 

sa trabaho, at ang pag-iwas sa paglabas dahil sa pag-isyu ng deklarasyon ng state of emergency. 

1. Mga makakatanggap ng suporta 

Mga maliliit at katamtaman ang laking negosyo at self-employed na nakarehistro ang main office o 

store sa lungsod, at ang lugar ng pag-file ng ang final tax return ay sa Yokkaiichi City, na tumatanggap 

ng tulong ng Mie Prefecture Regional Economic Support (para sa Agosto at Setyembre) 

* Maliban sa mga religious corporation, mga non-corporate voluntary organizations, mga negosyong 

nagsara o nasuspinde, atbp. 

2. Halaga ng tulong 

Parehong halaga ng halaga ng pinansyal na tulong ng Mie Prefecture Regional Economic Support 

(para sa Agosto at Setyembre) 

* Hanggang sa halagang nakuha sa pamamagitan ng pagbawas ng halaga ng pinansyal na tulong 

na ibinigay ng gobyerno at ng prepektura mula sa halaga ng nabawas sa benta bawat buwan  

3. Panahon ng aplikasyon 

Oktubre 25, 2021 (Lunes) hanggang Enero 31, 2022 (Lunes) postmark deadline 

4. Address na pagpapadalhan ng postal mail 

〒510-8501 

2-5 Suwa-cho, Yokkaiichi-shi, Mie-ken Yokkaichi City Chamber of Commerce and Industry 

Regional Economic Support  

* Mula sa pananaw ng pagpigil ng pagkalat ng COVID-19, hindi kami tatanggap ng mga pagsumite sa 

pamamagitan ng personal na pagdadala nito. 

* Mangyaring magpadala sa paraan na mata-track ang postal mail tulad ng letter pack o simpleng 

rehistradong mail. 

5. Para sa mga katanungan 

Yokkaichi City Chamber of Commerce and Industry Regional Economic Support Section 

Numero ng telepono: 059-350-4080 

Oras ng pagtanggap: 9:30 am hanggang 12:00 pm, 1:00 pm hanggang 5:00 pm 

(Lunes hanggang Biyernes,maliban sa Sabado, Linggo at pambansang pista opisyal) 

* Hindi kami nagsasagawa ng konsultasyon sa aplikasyon sa counter, atbp., kaya't mangyaring 

makipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono. 

6. Paano kumuha ng mga dokumento 

Mangyaring i-download ang mga ito mula sa website ng Yokkaichi City Chamber of Commerce and 

Industry. 

(Address) http://www.yokkaichi-ouen.com 


