
 Tiếng việt  

Thông báo về tiền trợ cấp cố định đặc biệt 

Đối tượng trợ cấp  

● Người có đăng ký cư dân tại thành phố Sendai vào ngày tiêu chuẩn (ngày 27 tháng 4 năm 2020) (có 

phiếu cư dân ở thành phố Sendai) 

 Ngay cả những người đã bị hủy bỏ phiếu cư dân trước ngày 27 tháng 4 năm 2020 nhưng vẫn 

còn sinh sống tại Nhật Bản mà không có phiếu cư dân tại thời điểm ngày 27 tháng 4 năm 2020 

cũng sẽ thuộc đối tượng được trợ cấp trong trường hợp đã đăng ký cư dân tại thành phố 

Sendai từ sau ngày 28 tháng 4 năm 2020. 

 Trong số những người đã lánh nạn đến thành phố Sendai vì lý do bị bạo hành từ người thân, 

v.v..., mà không thể di chuyển phiếu cư dân đến thành phố Sendai trước ngày 27 tháng 4 năm 

2020 cũng thuộc đối tượng được trợ cấp（Trong trường hợp này, hãy điền và nộp Phiếu yêu 

cầu nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt trong trường hợp lánh nạn do bị bạo lực gia đình. Phiếu 

này có mẫu trên trang chủ của thành phố Sendai）. 

 Người nước ngoài có đăng ký cư dân ở thành phố Sendai cũng thuộc đối tượng áp dụng. 

 

 

Số tiền được trợ cấp  

● 1 thành viên hộ gia đình (người đăng ký trong cùng phiếu cư dân) là 100.000 yên (chỉ 1 
lần duy nhất) 

 

 

Phương pháp đăng ký  

● “Bản đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt” sẽ được gửi đến tận nhà trong khoảng thời gian từ ngày 

26 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6. 

Hãy ghi thông tin tài khoản ngân hàng, v.v... vào trong Bản đăng ký, sau đó cho vào phong bì dùng 

để gửi lại đính kèm theo và gửi lại cho chúng tôi. 

(Những thứ cho vào phong bì khi gửi lại) 

☑ “Bản đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt” 

☑ Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (thẻ cư trú, v.v...) 

☑ Bản sao sổ tài khoản hoặc thẻ ATM (thẻ rút tiền mặt) có chứa thông tin chuyển khoản (thứ có 

thể biết được tên tổ chức tín dụng, số tài khoản, chủ tài khoản) 

 

 

Ngày hết hạn đăng ký  

● Ngày 26 tháng 8 năm 2020 
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Nơi liên hệ về tiền trợ cấp cố định đặc biệt  

● Điện thoại dành riêng cho các liên hệ liên quan đến tiền trợ cấp cố định đặc biệt: 

022-302-6434 
Thời gian tiếp nhận: từ ngày  

các ngày trong tuần  từ 8 giờ 30 phút đến 19 giờ.  

Thứ Bảy, Chủ nhật   từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

Việc tiếp nhận vào Thứ bảy, chủ nhật kéo dài đến ngày 21 tháng 6. 

 

Hỗ trợ bằng các ngôn ngữ  

các ngày trong tuần Tiếng Việt Nam, Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, 

Tiếng Nepal, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Nga, 

Tiếng Tagalog, Tiếng Hindi, Tiếng  Indonesia 

Thứ Bảy, Chủ nhật Tiếng Việt Nam, Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, 

Tiếng Nepal 
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Về việc ghi Bản đăng ký 

 Hãy ghi Bản đăng ký bằng bút bi không xóa được ở tất cả các hạng mục. 

 Hãy ghi ngày tháng đăng ký ở đây. (Ví dụ)

 Hãy ghi tên của chủ hộ (người đăng ký) giống với trong thẻ cư trú ở đây. (Ví dụ) 

   Hãy ghi cách đọc bằng chữ katakana lên bên trên của tên. (Ví dụ) 

   Trường hợp bản thân chủ hộ tự ghi tên của mình thì không cần đóng dấu. 

 Hãy ghi số điện thoại có thể liên lạc được ở đây. (Ví dụ) 

 Địa chỉ sinh sống đã được in sẵn ở đây.Hãy kiểm tra lại xem có bị nhầm lẫn hay không. 

 Nếu có nội dung nhầm lẫn thì hãy sửa lại bằng chữ màu đỏ. 

 Họ và tên, mối quan hệ (quan hệ với chủ hộ), ngày tháng năm sinh của người thuộc đối tượng chu cấp (thành 

viên hộ gia đình) sẽ được in sẵn ở đây. Hãy kiểm tra lại xem có bị nhầm lẫn hay không. 

 Chỉ khoanh ○ vào mục  đối với những người không mong muốn nhận tiền trợ cấp trong những 

thành viên hộ gia đình đã được in sẵn. Trường hợp muốn nhận tiền trợ cấp thì đừng ghi gì hết. 
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 Chọn phương pháp tiếp nhận tiền trợ cấp ở đây. 

Trường hợp mong muốn chuyển khoản tài khoản ngân hàng của tổ chức tín dụng thì đánh dấu ✔ vào ô vuông 

Đối với những người không có tài khoản ngân hàng hoặc không có tổ chức tín dụng ở gần nơi sinh sống thì 

hãy điện đến “Số điện thoại chuyên dụng: ”.

Trường hợp mong muốn thì chọn một trong hai mục (ngân hàng bình thường)」 

hoặc  (ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank))  và ghi thông tin tài khoản ngân hàng 

vào. Tài khoản ngân hàng chỉ định chỉ giới hạn là tài khoản ngân hàng của chủ hộ hoặc của người đại diện. 

 

Trường hợp “Tài khoản ngân hàng chỉ định”  

: Hãy ghi tên của tổ chức tín dụng ở đây và đánh dấu ○ vào loại tổ chức tín dụng. (Ví dụ) 

 【Các loại tổ chức tín dụng】 

Ngân hàng  Ngân khố Hợp tác xã tín dụng JA Bank 

Hợp tác xã nông nghiệp Hợp tác xã ngư nghiệp  JF Marine Bank 

: Hãy ghi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng ở đây và đánh dấu ○ vào loại chi nhánh. (Ví dụ) 

 【Các loại chi nhánh】 Trụ sở chính hoặc chi nhánh   

Văn phòng chính hoặc văn phòng chi nhánh  Văn phòng chi nhánh địa phương 

: Hãy ghi số chi nhánh (3 chữ số) ở đây. (Ví dụ) 123 

: Hãy đánh dấu ○ vào loại tiền gửi ở đây. (Ví dụ)

【Loại tiền gửi】 Tài khoản tiền gửi thông thường Tài khoản giao dịch 

: Hãy ghi số tài khoản về phía bên phải ở đây. (Ví dụ) 

: Hãy ghi tên chủ tài khoản bằng chữ katakana ở đây. (Ví dụ)

 

Trường hợp là “Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank)”  

: Hãy ghi tên chủ tài khoản của chủ hộ bằng chữ katakana ở đây. (Ví dụ)

: Hãy ghi số ký hiệu của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank) ở đây. (Ví dụ) 

: Hãy ghi số sổ tài khoản ở đây. (Ví dụ)  

✔
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  Từ mục  chỉ ghi trong trường hợp người đại diện tiến hành đăng ký thay cho bản thân chủ hộ. 

  Không cần ghi trong trường hợp bản thân chủ hộ tự đăng ký. 

  Hãy ghi tên của người đại diện ở đây. (Ví dụ) 

Hãy ghi cách đọc bằng chữ katakana lên bên trên của tên. (Ví dụ) 

  Hãy ghi ngày tháng năm sinh của người đại diện ở đây. (Ví dụ) ☑

  【Kiểu lịch Nhật】 

   Meiji (Minh Trị) Taisho (Đại Chính) Showa (Chiêu Hòa) ＝Heisei (Bình Thành) 

   Có thể ghi ngày tháng năm sinh theo năm dương lịch. (Ví dụ) 

  Hãy ghi số điện thoại của người đại diện ở đây. (Ví dụ)

 Hãy ghi địa chỉ sinh sống và mã bưu chính ( ) ở đây. 

(Ví dụ)  

  Hãy đánh dấu ✔ vào ô vuông  về phương pháp ủy quyền ở đây. 

  【Phương pháp ủy quyền】 

Ủy quyền tất cả mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký, yêu cầu thanh toán và tiếp 

nhận tiền trợ cấp 

    Chỉ ủy quyền thủ tục tiếp nhận tiền trợ cấp 

    Chỉ ủy quyền thủ tục đăng ký và yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp 

  Hãy ghi tên của chủ hộ ở đây. 

   Trường hợp bản thân chủ hộ tự ghi tên của mình thì không cần đóng dấu. 



 Tiếng việt  

  Hãy đánh dấu ✔ vào ô vuông  thể hiện kiểu quan hệ giữa chủ hộ và người đại diện ở đây. 

  【Kiểu quan hệ giữa chủ hộ và người đại diện】 

   

     ＝Người thuộc hộ gia đình (cùng phiếu cư dân) cùng với người đăng ký và tiếp nhận tiền trợ cấp vào 

ngày 27 tháng 4 năm 2020 

   

     ＝Người đã được xác định quyền đại diện theo pháp luật của Nhật Bản 

Trong trường hợp này, cần hồ sơ chứng minh mối quan hệ đại diện 

   

       ＝Người thân hoặc người thường ngày chăm sóc cho người đăng ký và tiếp nhận tiền trợ cấp, được thành 

phố Sendai công nhận 

Trong trường hợp này, hãy gọi điện đến “Số chuyên dụng: ” 

 

Về giấy tờ xác minh danh tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hãy dán bản sao của giấy tờ xác minh danh tính (thẻ cư trú, v.v...) của bản thân chủ hộ ở đây. 

Trường hợp thẻ cư trú thì hãy copy cả hai mặt trước và sau. 

Trường hợp người đại diện đăng ký và nhận trợ cấp thì hãy dán cả bản sao giấy tờ xác minh danh tính của 

người đại diện. 

【Hồ sơ được nhìn nhận là giấy tờ xác minh danh tính】※1 trong những hồ sơ sau đây 

Thẻ cư trú, giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm, thẻ mã số cá nhân có ảnh chân 

dung, sổ hưu trí, thẻ bảo hiểm chăm sóc 
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Bản sao hồ sơ có thể xác nhận được thông tin tài khoản ngân 

hàng 

 Hãy dán bản sao của sổ tài khoản hoặc thẻ ATM (thẻ rút tiền mặt) có thể biết được thông tin chuyển khoản 

như tên tổ chức tín dụng, tên chi nhánh, loại tiền gửi, số tài khoản, chủ tài khoản (chữ katakana). 

Trường hợp là Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank) thì hãy dán bản sao toàn bề mặt của 

trang mở liền kề trong sổ tài khoản. 

Dán nhô ra khỏi biểu mẫu cũng không có vấn đề gì. Hãy gấp lại khi gửi bằng bưu điện. 

Trường hợp không thể dán hết lên biểu mẫu thì hãy ghi địa chỉ và tên của chủ hộ và người đại diện lên mặt 

sau của tờ giấy đã copy hồ sơ xác nhận và cho vào bì thư. 


