
Kami ay maglalaan ng nakapirming halaga na tulong pinansyal para 
suportahan ang mga pamamahay ng mga solong magulang!

Impormasyon sa Pansamantalang Espesyal na nakapirming halaga na 

tulong pinansyal para sa mga pamamahay ng mga solong magulang

① Yaong mga nabayaran ng sustentong pang-bata para sa Hunyo 2020

② Yaong mga nakatanggap ng publikong sustento, at iba pa. ※² at masusupende mula sa 

pagbabayad ng buong halaga ng sustentong pangbata para sa Hunyo 2020※³

③ Yaong ang kinikita ay nasa parehong antas gaya ng mga nakatanggap ng sustentong pang-bata, at 

yaong sambahayan na nagkaroon ng biglaang pagbabago dulot ng bagong coronaviruse inpeksiyon, 

atbp.

1. Mga Pangunahing Tulong Pinansyal
Mga tulong pinansyal para sa mga pamamahay ng mga solong magulang, at iba pa. na kung 

saan ay makakatanggap ng sustentong pang-bata※¹

※¹ Ito ay maaring gamitin ng mga "tagapag-alaga" na umaayon sa Batas para sa suporta ng bata
※² Ang nakaligtas na sustento, may kapansanan na sustento, katandaang edad na sustento, sustentong 

pang-industriyal na sakuna, ang nakaligtas na sustentong gantimpala, at iba pa.
※3 Hindi lamang sa mga sertipikado bilang isang tagatanggap ng sustentong pang-bata, pero yaong para 

sa nakapag-aplay para sa sustentong pang-bata at sila ay hinalaing buo o bahaging sinuspende ang 

kanilang sustentong pang-bata para Hunyo ay maaring may karapatan.

2. Mga Karagdagang tulong pinansyal

Mga benepisyo para sa mga taong ang kinikita ay kumakaunti dahil sa biglaang pagbabago sa 

kita ng sambahayan dulong ng malaking epekto ng bagong coronavirus inpeksyon.

The sum of subsidies

●Yaong mga may karapatan sa tulong pinansyal.

50,000 yen bawat sambahayan,  30,000 yen bawat tao kasunod ng ikalawang anak

Isa sa tintukoy sa itaas ng① o ② ng tulong pinansyal, yaong kita ay bumaba dahil sa 

biglaang pagbabago sa kita ng sambahayan dulong ng malaking epekto ng bagong 

coronavirus inpeksyon.

50,000 yen bawat sambahayan

● Ang kabuoan ng tulong 
pinansyal 

Mahalagang balita para sa mga pamilya ng mga solong magulang

Panuto kung papaano magpatuloy ay nasa likod. Pakisuri ng mabuti.

●Yaong mga may karapatan sa tulong pinansyal

■Yaong mga mahuhulog sa mga sumusunod na kalagayan mula ① hanggang③



Mga pamamaraan para sa pagbabayad ng tulong pinansyal.

▶Ang mga pangunahing tulong pinansyal ay hindi kailangang ma-apply.

▶Sa loob ng Agosto, ang pera ay ililipat sa account kung saan matatanggap 

ang iyong sustentong pang-bata para sa Hunyo 2020.

Sa mga tatanggap ng sustentong pang-bata ngayong Hunyo 2020 (ayon sa pahina 1. ①)

【Maging Maingat】

※ Kung hindi niyo kinakailangan ang tulong pinansyal, paki-balik ang notification 

form, na ipinadala sa inyo, sa amin.

※ Kapag sa tingin ninyo na magkakaroon ng problema sa paglipat ng bayad sa tulong pinansyal, kagaya 

ng pakaka-cancel ng account na naitatalaga para sa tulong pinansyal, paniguraduhing magawan mo ito 

ng hakbang kagaya ng paglaan ng panibagong account para sa tulong pinansyal.

Mag-ingat sa mga “panloloko sa Telepono" at “Pandadaya sa persoal na impormasyon “

sa “Pansamantalang Espesyal na nakapirming halaga na tulong pinansyal para sa mga pamamahay ng mga solong magulang”.

Kapag nakatanggap ka ng kahihinalang tawag o koreo sa iyong bahay o opisina na nagpapanggap na empleyado ng isang 

prefecture, syudad, bayan, pamahalaang nayon, o sa Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), tawagin agad ang iyong 

syudad, bayan or lokal na gobyerno, o sa pinakaalapit na estasyon ng pulis (o maaari ring tawagin ang police helpline (#9110)).

Iba pa (mga naayon sa pahina 1. ②, ③)

▶Ang pag-aapply ay kinakailangan sa parehong pangunahing tulong pinansyal at karagdagang tulong

pinansyal (1.② lamang)

▶ Paki-sulat ang transer account sa form, etc. at isumite kasama ang mga kinakailangang dokumento sa 

mismong bintana ng opisina ng iyong lokal na gobyerno o sa pamamagitan ng koreo.

▶ Sa mga kwalipikadong aplikante para sa bayad ng tulong pinansyal, kukumpirmahin namin ang iyong 

aplikasyon at ililipat namin ito sa nakalaang account sa lalong madaling panahon.

Mga 

pamamahay 

ng mga 

solong 

magulang

(1) Ang pamamaraan sa aplikasyon para sa tulong pinansyal

Ang iyong 

lokal na 

gobyerno

① Paki-sumite ito sa mismong opisina ng iyong lokal na gobyerno o sa 

pamamagitan ng Koreo.

(2) Paglipat sa nakalaang account

② Ang paglipat ng pondo ay magagawa lamang kapag ang iyong naisumiteng 

aplikasyon ay naaayon sa aming mga kinakailangan. 

“Pansamantalang Espesyal na nakapirming halaga na tulong pinansyal para sa mga pamamahay ng mga solong

magulang” Call Center: 

0120-400-903 (Tumatanggap ng tawag mula 09:00-18:00 sa Linggo)

○Para sa mga detalye kung paano mag-apply, makipag-ugnayan sa “Pansamantalang Espesyal na nakapirming halaga 

na tulong pinansyal para sa mga pamamahay ng mga solong magulang" na bintana sa opisina ng iyong lokal na gobyerno.

Makipag-ugnayan

▶Ang pag-aapply ng mga karagdagang tulong pinansyal ay kinakailangan.

▶ Sa panahon ng regular na kompirmasyon sa kasalukuyang katayuan (Agosto), atbp., ang 

pag-aapply sa pagpapatunay ng pagbaba ng sahod ay ipoproseso na sa simpleng paraan. 

Rereviewhin namin ang nailipat na pondo sa lalong madaling panahon.
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