
Về việc đăng ký nhận tiền trợ
cấp cố định đặc biệt

Các điều khoản miễn trừ trách nhiệm
☑Phương pháp và đơn xin hỗ trợ có khi khác nhau tùy vào địa 
phương (shi-cho-son), nên có khi các mục được đăng tải không 
thống nhất, mong quý vị thông cảm. Khi đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ
tư vấn nên quý vị hãy liên hệ.
☑Bản dịch này được cung cấp để hỗ trợ cho người nước ngoài đang 
sống tại Okinawa. Trường hợp vì lý do nào đó mà người sử dụng 
bản dịch này có kết quả đăng ký không được nhận tiền trợ cấp thì 
OIHF không chịu trách nhiệm bất kể lý do nào.
☑Nếu có điều gì không rõ khi đăng ký, mong quý vị thoải mái liên hệ.

Địa chỉ liên hệ:  

Quỹ Giao lưu Quốc tế - Đào tạo Nhân lực tỉnh Okinawa (OIHF)
TEL: 098-942-9215  E-mail: kokusai@oihf.or.jp  FB: http://www.facebook.com/oihf60

Chú ý lừa đảo!!
Có kẻ giả vờ "giúp đỡ" để cướp tài sản quý giá của mọi người.

Tuyệt đối không có việc chính phủ, địa phương (shi-ku-cho-son), 
OIHF làm những việc sau đây đối với tiền trợ cấp.

●Yêu cầu thao tác ở máy rút-gửi tiền tự động (ATM)
●Yêu cầu chuyển khoản lệ phí để nhận trợ cấp
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Ngày giờ đăng ký:
Ngày (DD)   tháng (MM)     năm Reiwa 2
*Năm nay là năm Reiwa 2 theo lịch của
Nhật. Hoặc có thể điền theo dương lịch.
Ví dụ:  Ngày 14 tháng 5 năm 2020

Vui lòng ghi tên địa phương (shi-cho-son) 
mà quý vị có đăng ký thường trú ở thời 
điểm 27/4/2020.

Phần này là chính quyền địa phương sử dụng.
Vui lòng không đóng dấu của mình vào đây.

Vui lòng ghi tên, đóng dấu. 
Trường hợp không có con dấu, 
quý vị có thể ký tên cũng được.

Vui lòng viết số điện
thoại có thể liên lạc vào
ban ngày.

①

Ngày tháng năm sinh
Nếu không biết lịch của Nhật, có thể điền 
ngày tháng năm sinh theo dương lịch.
Ví dụ: Ngày 31 tháng 10 năm 1982

Zaiden, Taro ○○○（○○○○）○○○○

○○

2 ○ ○

Khi điền đơn đăng ký, không được sử dụng bút xóa được. Hãy viết bằng bút không xóa được.



Vui lòng kiểm tra các điều kiện sau để đăng ký.

Đồng ý với các mục sau và đăng ký nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt.
① Có khi địa phương cư trú (shi-cho-son) sẽ kiểm tra người đăng ký có tư cách được 

nhận tiền trợ cấp cố định hay không bằng dữ liệu (thông tin) đang có.
② Khi địa phương (shi-cho-son) không thể kiểm tra bằng dữ liệu (thông tin) đang có 

thì có khi yêu cầu nộp các giấy tờ khác. Ngoài ra, cũng có khi tham chiếu lịch sử cư trú 
đối với các địa phương (shi-cho-son) khác.
③ Địa phương (shi-cho-son) sẽ tiến hành làm thủ tục rút đơn đăng ký của người đăng 

ký trong tình trạng sau đây. Khi địa phương (shi-cho-son) không thể xử lý hồ sơ do nội 
dung đăng ký (số tài khoản, họ tên v.v.) mà người đăng ký điền bị sai sót hoặc đã trải 
qua 3 tháng sau khi nộp đơn đăng ký mà vẫn không thể liên lạc với người đăng ký.
④ Nếu người đăng ký đã nhận tiền trợ cấp cố định từ địa phương (shi-cho-son) khác 

(nhận trùng) thì phải hoàn trả.
⑤ Nếu người khác trong gia đình ngoại trừ người đăng ký đã nhận trùng tiền trợ cấp 

cố định thì sẽ được yêu cầu trả lại.

②



Lưu ý：
Ô này là dành cho người 
"không nhận" tiền trợ cấp 
cố định. Nếu viết "X" ở đây 
thì tổng số tiền trợ giúp có 
thể nhận sẽ bị trừ nên hãy 
lưu ý.

Số tiền tổng cộng: Là số người được viết trong đơn đăng ký này x 100.000 
yên. Là số tiền tổng cộng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản mà quý vị
chỉ định lần này. Nếu ở đây không có con số thì hãy tự mình viết vào.

Danh sách này là danh sách những người có 
thể nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt. Danh 
sách đã được in sẵn. Nếu không được in trong 
danh sách, hãy tự mình điền các mục cần thiết. 
Nếu có nhầm lẫn thông tin trong danh sách in 
sẵn thì hãy sửa bằng bút đỏ.

③

Số tiền tổng cộng

Ngày tháng năm sinh

Mối quan hệ với chủ hộ gia đìnhHọ tên



Cần gửi kèm giấy tờ cần thiết giống với thông tin tài khoản đã điền ở đây (bản phô-tô thẻ ATM, bản phô-tô sổ ngân hàng
v.v.) (Cần đính kèm vào ô riêng). Hãy kiểm tra xem bản phô-tô có trùng khớp với nội dung đã viết ở đây không.

Hãy điền thông tin tài khoản của một trong hai, ngân hàng hoặc ngân hàng Yucho. Vui lòng
không điền thông tin tài khoản của cả hai ngân hàng và Yucho.
Hãy điền thông tin tài khoản của 1 trong 2, ngân hàng hoặc ngân hàng Yucho. Nếu 
thông tin này nhầm lẫn sẽ mất nhiều thời gian để nhận được tiền hỗ trợ.

☑

Hãy đánh dấu 
☑ vào đây để
tiền hỗ trợ
được chuyển 
khoản vào tài 
khoản mà quý 
vị chỉ định.

Thông tin 
tài khoản
ngân hàng

Thông tin 
ngân hàng
Yucho

Số tài khoản:
Hãy điền từ bên phải.

Họ tên người đứng tên tài khoản:
*Họ tên người đứng tên tài khoản phải giống với đơn đăng ký (chủ hộ gia 

đình).
*Bắt buộc phải viết bằng tên đã khai với bưu điện hoặc ngân hàng. Người đã khai 
bằng chữ Katakana thì viết bằng chữ Katakana, người đã khai bằng chữ cái Latin thì 
viết bằng chữ cái Latin.
*Người đã quên mình viết bằng kiểu chữ nào thì hãy xác nhận với ngân hàng rồi viết.

④

Tên ngân hàng

Tên chi nhánh và mã số chi nhánh*
*Quý vị có thể kiểm tra mã số chi nhánh trên thẻ ATM hoặc sổ ngân hàng.

Ký hiệu sổ ngân hàng:
Nếu có 6 chữ số, hãy điền vào *

○○ ○○
○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Zaidan, Taro

ザイダン タロウ



Phần này là dành cho người đăng ký thay. Nếu 
quý vị là người đăng ký thì hãy bỏ qua (giản 
lược) phần này. 

Giấy tờ xác nhận nhân thân người đăng ký.
Dán bản phô-tô một trong các giấy tờ sau đây.

- Bản phô-tô thẻ lưu trú
- Bản phô-tô bằng lái
- Bản phô-tô "thẻ mã số cá nhân (thẻ nhựa có hình)"
- Bản phô-tô thẻ bảo hiểm sức khỏe
- Bản phô-tô sổ lương hưu v.v.

Trường hợp đăng ký (nhận) thay, hãy đính kèm cả
bản phô-tô của giấy tờ xác nhận nhân thân của người 
đại diện.

Giấy tờ xác nhận tài khoản cơ quan tài chính 
nơi sẽ chuyển khoản

Hãy dán bản phô-tô một trong các giấy tờ sau đây.

- Bản phô-tô sổ ngân hàng (phần có viết số tài 
khoản và họ tên người đứng tên tài khoản)
- Bản phô-tô thẻ ATM v.v.

Danh sách kiểm tra
Bắt buộc kiểm tra các hạng mục sau đây và đánh dấu
☑ vào ô đánh dấu.
☑ Vui lòng kiểm tra lần nữa xem có điền sót hay 
nhầm lẫn không.
☑ Đặc biệt, hãy kiểm tra xem số sổ ngân hàng đã
điền có trùng khớp với số của bản phô-tô sổ ngân
hàng đính kèm không.
☑ Hãy kiểm tra xem có thiếu giấy tờ đính kèm
không.

☑

☑

☑

⑤


