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申請日

Người thụ hưởng

※Nếu hôm nay là ngày 1 tháng 6, hãy viết:

Ngày đặng ký
2 6 1

1

世帯主（申請・受給者）Chủ hộ 2

Cách đọc tên 
Furigana(Katakana)

Họ và tên

Địa chỉ hiện tại

Ngày tháng năm sinh
(Lịch Nhật) 生年月日（せいねんがっぴ）

しんせいび

せたいぬし

生年月日

電話番号

給付対象者3 きゅうふたいしょうしゃ

Phương thức nhận �ền 受取方法4 うけとり  ほうほう

こうざふりこみ

しんせい じゅきゅうしゃ

Số điện thoại

Ishigaki-city Misaki-cho XX

Tổng số �ền

世帯主
妻
子
子

1970.01.11
1970.02.22
2000.03.03
2003.04.04

Father’s name
Wife’s name
Kid’s name
Kid’s name

400,000

SAMPLE

口座振込A

Nhận �ền mặt tại quầy
まどぐちしんせい

窓口申請B

レ

レ

Tên ngân hàng 
( trừ ngân hàng 
 bưu điện )

Mục để ghi số 
tài khoản nhận 
�ền

Cách đọc (Katakana)

※Vui lòng điền đúng.（Please fill in right-justified.）

※Số chi nhánh bưu điện ( bắt đầu từ 1 , kết thúc bằng 0 ) Nếu có số thứ 6 thì hãy ghi vào .
１２３４５６

XXX

１２３４５６

19XX.XX.XX

Hãy chắc chắn để viết tài khoản trong tên của người nộp đơn.

Nếu các đại lý áp dụng, xin vui lòng điền vào mặt sau là tốt.

Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản

Dóng
dẩu

Cách ghi giấy đăng ký để nhận trợ cấp đặc biệt
Tại Nhật Bản , nhằm hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác cho các 
hộ gia đình đồng thời phòng chống lây nhiễm virut Corona chủng mới , 
chính phủ đã quyết định trợ cấp cho mỗi người dân 100 , 000 yên .
Đối tượng được nhận trợ cấp là những người có tên trong sổ đăng ký 
thường trú tại thời điểm hiện tại ( ngày 27 tháng 4 năm 2020 )
Người thụ hưởng nhận �ền ( Chủ hộ của gia đình thuộc đối tượng được thụ hưởng ) 
đại diện và �ến hành đăng ký làm thủ tục .
Đơn đăng ký sẽ được đến người thụ hưởng nhận �ền theo đường bưu điện từ thành phố , 
huyện , thôn nơi mà người thụ hưởng đang sinh sống . 
Về cơ bản sẽ điền vào các mục cần thiết trong hồ sơ , và gửi lại theo đường bưu điện .

Chuẩn bị gì
Đóng dấu 

Chủ hộ là người đại điện cho gia đình . 
( Được ghi trên sổ đăng ký thường trú ) Hồ sơ đăng ký sẽ 
được gửi đến cho người thụ hưởng nhận �ền . ( =chủ hộ )

Lịch Nhật Bản được pháp luật quy định chỉ sử dụng trong 
toàn nước Nhật . Bảng lịch tương ứng giữa lịch phương 
Tây và lịch Nhật Bản có thể �m kiếm dễ dàng trên Internet.

Ngày tháng năm sinh (Lịch Nhật)

Có thể sẽ có điện thoại xác nhận từ thành phố , huyện , 
thôn nơi bạn đang sinh sống . 
Hãy điền số điện thoại có thể liên lạc trong ngày .

Số điện thoại

Tên tất cả các thành viên là đối tượng thụ hưởng nhận 
trợ cấp được ghi ở đây . 
Trong trường hợp sai , hãy dùng bút đỏ kẻ 2 đường vào 
phần chỉnh sửa và điền nội sửa vào chỗ trống .

Quan hệ (với người đăng ký)
Quan hệ nhân thân biểu thị mối quan hệ giữa người sống 
cùng với chủ hộ . 

Số người xsố �ền100 , 000 yên . 
vd : gia đình 4 người thì sẽ nhận 
400 , 000Yen.

Phương thức nhận �ền trợ cấp có 2 hình thức là chuyển 
khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận tại quầy giao 
dịch của văn phòng chính quyền địa phương .

Đối với những người có tài khoản ngân hàng , 
vui lòng chọn A . 

Đối với những người không có tài khoản 
ngân hàng hoặc sống xa ngân hàng , 
vui lòng chọn B .

Chuyển khoản ngân hàng

Tích vào cột 　 nằm ngang bên cạnh phương thức lựa 
chọn mà mình mong muốn .

Chúng tôi khuyến khích mọi người nhận trợ cấp thông qua 
tài khoản ngân hàng . Nếu bạn có tài khoản ngân hàng vui 
lòng chọn A .

続柄

合計金額

Người có nguyện vọng nhận trợ cấp thì ô vuông để trống 
Bạn sẽ không được nhận trợ cấp nếu �ch vào ô vuông .

Tên chi nhánh / 
Số chi nhánh 
( 3 số )

Khoanh tròn vào tài khoản thuộc Thông Thường (1) hay 
không phải thông thường(2).

Tên chủ tài khoản

Cách đọc (Katakana)

Tên chủ tài khoản

Số tài khoản bưu 
điện ( bên phải )

Tờ đăng ký nộp cho quầy giao dịch , trường hợp nhận �ền 
vào ngày hôm sau thì �ch vào đây .

Giấy tờ xác nhận người đăng ký chính là bản thân 
người đó . Dán bản sao  ở mặt sau .
(Hộ chiếu , Bằng lái xe , Thẻ mã số cả nhà)

Giấy tờ xác nhận tài khoản ngân hàng để chuyển 
khoản . Dán bản sao  ở mặt sau .
(Thẻ ngân hàng , Sổ ngân hàng)



← 

SAMPLETrường hợp ủy quyền cho người 
khác đăng ký . ( nhận �ền ) 代理申請

5
だいり  しんせい

Giấy tờ xác nhận người đăng ký 
chính là bản thân người đó ( dán ảnh )
申請者本人確認書類

6

しんせいしゃほんにんかくにんしょるい

チェックリスト

Giấy tờ xác nhận tài khoản ngân 
hàng để chuyển khoản . ( Dán ảnh )

Danh mục

振込先金融機関口座　確認書類

7

8

ふりこみさき  きんゆうきかん  こうざ かくにんしょるい

代理人氏名

フリガナ

申請者との関係

代理人生年月日

代理人住所、電話番号

世帯主氏名

印鑑

代理人と認め申請を委任します。

Cách ghi giấy đăng ký để nhận trợ cấp đặc biệt
Chuẩn bị gì
Đóng dấu Giấy tờ xác nhận người đăng ký chính là bản thân 

người đó . 
(Hộ chiếu , Bằng lái xe , Thẻ mã số cả nhà)

Giấy tờ xác nhận tài khoản ngân hàng để chuyển 
khoản . 
(Thẻ ngân hàng , Sổ ngân hàng)

5

6

7

8

Họ và tên người được ủy quyền .

Ngày tháng năm sinh người được ủy quyền.

Địa chỉ người được ủy quyền ( Số điện thoại )

Trường hợp ủy quyền để đăng ký , 
xin trợ cấp thì ghi mục này .

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①
②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

Cách đọc tên Furigana(Katakana)

Mối quan hệ với Ngư ời nộp đơn
A

B
C

A. Trường hợp ủy quyền để đăng ký , xin trợ cấp thì ghi mục này.
B. Trường hợp ủy quyền nhận �ền trợ cấp thì ghi mục này .
C. Trường hợp ủy quyền cả 2 thì ghi mục này .
Họ và tên chủ hộ
Đóng dấu

Hãy chú ý các thủ đoạn lừa đảo nhận tiền trợ cấp . 
Không có yêu cầu nào về phí chuyển khoản hay thao tác máy ATM . 

Nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu nào như trên hãy thông báo , trao đổi ngay với cảnh sát .

Thời hạn đăng ký trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu đăng ký nhận tiền . 
Hãy đăng ký trong thời hạn quy định . 

Viết thành phố , quận , đường , thôn có trong tờ đăng ký thường trú .

Hộ chiếu , Bằng lái xe , Thẻ mã số cả nhà

Thẻ ngân hàng , Sổ ngân hàng

1. Vui lòng kiểm tra lại nếu có bất kỳ thiếu sót hoặc 
    lỗi trong các mục bạn đã nhập.

2. Số sổ �ết kiệm đã nhập có giống với bản sao của 
    sổ �ết kiệm đính kèm không? vui lòng xác nhận.
3. Bạn có tất cả các vật liệu để dán?
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