
Para sa mga taong bumaba sa 

kalahati ang kita sa sales dahil sa 

self-restraining period 

 

Sustainable Benefits（持続化給付金） 

Kapag ang 1 buwang kinita sa loob ng taong 2020 ay 

mababa ng kalahati o higit pa    kumpara sa kinita sa 

parehong buwan nuong nakaraang taon, ay 

makakatanggap mula sa bansa ng kinalkulang halaga 

base sa ibinabang halaga ng kinita sa taong ito. 

Sustainable Benefits Project Call Center 

📞 0120-115-570 

 

  



 

Ang taong nag-utos sa 

empleyado o trabahador na 

huwag pumasok sa kumpanya 

o pinagtatrabahuan 

 

Pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang pagtugon sa 

employment adjustment (para lamang sa may kinalaman sa 

Coronavirus)（雇用調整助成金(コロナ特例)） 

Makakatanggap ang employer mula sa pamahalaan ng bansa 

ng 1 parte ng halaga na kaniyang ibinayad sa empleyado na 

pansamantalang hindi pinapapasok. 

Hello Work 

 

  



 

Ang taong may empleyado o 

trabahador na may anak 

 

Pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang pagtugon sa 

pansamantalang pagsasara ng elementarya at iba pa（小学校休業等対応

助成金） 

Makakatanggap ng pera mula sa pamahalaan ng bansa ang 

employer kapag ang empleyado ay kumuha ng “paid vacation 

leave” dahil sa alinmang rason: pansamantalang pagsasara ng 

paaralan, kinapitan ng bagong uri ng Coronavirus ang anak, 

mayroong karamdaman na nasa malaking peligro ang anak. 

Call Center para sa pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa pansamantalang pagsasara ng paaralan at iba pa / 

pinansyal na suporta / pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa employment adjustment 

📞 0120-60-3999 



 

  



Para sa mga Freelance na 

mayroong anak 

 

Pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang pagtugon sa 

pansamantalang pagsasara ng elementarya at iba pa 

（小学校休業等対応助成金） 

Makakatanggap ng pera mula sa pamahalaan ng bansa ang 

tao na hindi nagampanan ang trabaho dahil sa alinmang 

dahilan: pansamantalang pagsasara ng paaralan, kinapitan ng 

bagong uri ng Coronavirus ang anak, mayroong karamdaman 

na nasa malaking peligro ang anak. 

Call Center para sa pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa pansamantalang pagsasara ng paaralan at iba pa / 

pinansyal na suporta / pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa employment adjustment 

📞 0120-60-3999 



 

Para sa mga taong 

nangangailangan ng pera sa 

pamamahala ng negosyo 

 

Special loan para sa mga apektado ng Bagong Uri ng 

Coronavirus（新型コロナウイルス感染症特別貸付） 

Ito’y pansamantalang pagpapahiram sa mga taong 

may-ari ng kumpanya na nalugi at ang pera para dito ay 

magmumula sa bansa. 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 

 



Special loan for environmental drastic changes 

（衛生環境激変対策特別貸付） 

Ito’y pansamantalang pagpapahiram sa mga may-ari ng 

hotel at restaurant na nalugi at ang pera para dito ay 

magmumula sa bansa. 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 

 


