
Về việc đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt (10 man yên) của thành phố Nagoya 

 

Do ảnh hưởng của chủng mới virus Corona (covid19) chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho mọi người 

dân sống ở nhật mỗi người 10 man yên. Những người có thể nhận 10 man yên là những người có tên 

trong sổ đăng ký thường trú cơ bản ừ ngày 27 tháng 4. Người nước ngoài nếu đủ điều kiện nêu trên 

cũng được nhận. 

 

<Hình thức đăng ký. Thời gian bắt đầu đăng ký> 

Đăng ký online:Từ  ngà y 9 thà ng 5 có  thể  đà ng ky  (tuy nhiể n chỉ  nhừ ng ngừờ i có  thể  My Numbểr) 

Đăng ký qua đường bưu điện:Khoảng từ cuối tháng 5, thành phố sẽ gửi giấy hướng dẫn và tờ khai 

đăng ký tới từng hộ gia đình. Chủ hộ phải điền vào tờ khai đăng ký sau đó gửi ngược lại  

 

<Kỳ hạn đăng ký> Đến (thứ 3) ngày 1 tháng 9 năm 2020 

 

<Bà t đà u nhà  n 10 màn yể n> 

Từ tháng 6 

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản đã được viết trong tờ khai đăng ký 

 

Nếu có điều gì không biết liên quan đến tiền trợ cấp cố định đặc biệt, vui lòng gọi tới tổng đài để được 

tư vấn.(có  thể  từ và n bà ng tiể ng nừờ c ngóà i) 

 

* Tổng đài trợ giúp về tiền trợ cấp cố định đặc biệt của Thành Phố Nagoya 

Điện thoại: 050‐3085‐7656 

Thời gian hỗ trợ: Từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều (làm việc tất cả các ngày kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày 

lễ) 

Hỗ trợ ngôn ngữ: Tiể ng Nhà  t , Tiể ng Anh, Tiể ng Trung Quó c, Tiể ng Bó  Đà ó Nhà, Tiể ng Tà y Bàn 

Nhà, Tiể ng Hà n Quó c, Tiể ng Viể  t Nàm, Tiể ngTàgàlóg,  

Tiể ng Nểpàl (từ  thừ  2 để n thừ  6) 

 

 

 

* Về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt ( thông báo từ chính phủ) 

Tiếng Việt Nam  https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/22_document_vi-VN.pdf 

 

*Vể  My Numbểr 

Tiếng Việt Nam  https://www.càó.gó.jp/bàngóusểidó/pdf/làng/26.pdf 

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/22_document_vi-VN.pdf
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/lang/26.pdf

