
Kinakailangan na salapi para sa pamumuhay 

Para sa mga taong malaki 

ang ibinaba ng kita 

 

General Support Fund (Special Loan)（総合支援資金（特例貸付）） 

Magpapahiram ng salapi sa mga mamamayang nawalan 

ng trabaho at nahihirapan sa pamumuhay. 

Social Welfare Council ng bawat Ward 

 

  



tirahan 

Para sa mga taong walang 

tirahan, at mga taong maaaring 

mawalan ng tirahan 

 

Housing Security Benefits（住宅確保給付金） 

Mabibigyan ng perang pang-upa ng tirahan ang mga taong 

walang tirahan at ang mga taong mawawalan ng tirahan.  

Ngunit, maaaring hindi mabigyan ang indibidwal batay sa 

kanyang resident status. 

Nagoya City: Support Center para sa Trabaho at Sariling 

Pagsuporta sa Pamumuhay Nagoya Station / Kanayama / Oozone 

📞 Nagoya Station: 052－446－7333   

Kanayama: 052－684－8131    

Ozone: 052－508－9611 

 

 



Para sa mga taong nawalan 

ng tirahan, at mga taong 

maaaring mawalan ng tirahan 

 

Pabahay hatid ng Munisipalidad（市営住宅の提供） 

Maaaring tumira sa Pabahay ng Munisipalidad ang 

mamamayang nawalan ng trabaho at nawalan ng 

tirahan (may bayad, hanggang 1 taon). Maaaring 

manirahan dito ng higit 1 taon batay sa kondisyon ng 

paglaganap ng impeksiyon ng Coronavirus. 

Nagoya City Public Housing Administration Division 

📞 052-523-3875 

 

  



Buwis 

 

Para sa mga taong hindi 

makapagsumite o 

makakabayad ng buwis 

 

Pagpapahaba ng palugit sa Personal na Buwis sa Munisipyo 

at Prefecture（個人市民税・県民税の申告期限の延長） 

Hahabaan ang palugit sa pagsumite ng Personal na 

Buwis sa Munisipyo at Prefecture 

Tax Office ng bawat lungsod 

 

 

 

 



 

Grace Period System sa pagbabayad ng Buwis（納税の猶予制度） 

Maaaring habaan ang panahon ng palugit sa 

pagbabayad ng buwis para sa mga taong malaki ang 

ibinaba ng sahod. 

Tax Office ng bawat lungsod 

 

  



utility bills 

 

Para sa mga taong hindi 

makabayad ng utility fees 

 

Konsultasyon sa grace period ng palugit sa bayarin sa 

Waterworks & Sewarage（上下水道料金の支払い猶予等の相談） 

presyo ng tubig para sa 2 buwan ay magiging libre. At 

para sa mga taong hirap makapag bayad ng bayarin sa 

tubig ay maaaring kumonsulta para mabigyan ng grace 

period sa palugit ng pagbabayad, hanggang katapusan 

ito ng Disyembre 2020. 

Waterworks & Sewarage Bureau ng bawat district incharge 

management office 

 

 

 



edukasyon 

Para sa mga taong mayroong 

pinag-aaral na anak sa 

paaralan o nursery e 

 

Pinansyal na tulong para sa pag-aaral（就学援助） 

Ang munisipalidad ng Nagoya ay magbibigay ng 

pinansiyal na tulong para sa mga magulang na 

nahihirapang itaguyod ang pag-aaral ng anak, upang 

may pambayad sa pagkain o kyushoku at pambili ng 

mga gamit pampaaralan. 

Board of Education Secretariat Educational Affairs Division 

📞 052-972-3217 

 

 



 

 

Exempted ang Entrance Fee o Maaaring bumaba o maging 

exempted ang matrikula para sa Senior High School ng 

Munisipalidad（市立高等学校入学料免除・授業料減免） 

Wala ng babayarang Entrance Fee at matrikula para sa 

mga nahihirapan itaguyod ang pag-aaral ng anak sa 

dahil sa pinansiyal na dahilan. 

Mapapasukan o Paaralan ng Senior High School 

 

Mababang halaga sa bawat araw na bayarin (child care fee) 

ng anak（利用者負担額（保育料）の日割り計算による減額） 

Maaaring bawasan ang bayarin sa child care fee ng 

anak, sa pansariling desisyong dahilan ng magulang 

kung kaya’t hindi ipinasok sa nursery ang anak. 

Child & Youth Affairs Bureau Nursery Planning Office 

📞 052-972-3083 

 



 

 

Programang Suporta upang makapag-aral sa Senior High 

School o Kolehiyo（高等教育の修学支援制度） 

Makakatanggap ng pinansiyal na tulong sa edukasyon 

ang pamilyang lumiit ang kita. 

Bawat Paaralan 

 

Japanese Students Support Organization Pinansiyal na tulong 

sa edukasyon (Loan-type na Scholarship) 

（日本学生支援機構奨学金（貸与型奨学金）） 

Makakahiram ng pinansiyal na tulong sa edukasyon ang 

pamilyang lumiit ang kita. 

Bawat Paaralan 

 

 

 

 



 

 

Sistema na maaaring bumaba o maging exempted ang 

matrikula（授業料減免制度） 

Ang pamilyang nabawasan ang kita ay maaaring mag-

apply upang mabawasan ang matrikula kung aayon sa 

alituntunin ng paaralan. 

Bawat Paaralan 

 

 

 

 


