
Tiề n cầ n thiề t cho sinh hoầ t 

 

Những người đã mất nhiều 

thu nhập 

 

Quỹ hỗ trợ toàn diện (khoản vay đặc biệt)（総合支援資金（特例貸付）） 

Những người mất việc làm và gặp khó khăn trong việc 

trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày có thể vay tiền. 

Hội đồng phúc lợi xã hội ở mỗi khu 

 

  



Nơi ơ   

 

Những người không có nhà để 

ở hoặc những người có khả 

năng bị mất nhà 

 

Phúc lợi về bảo đảm nơi ở（住宅確保給付金） 

Những người không có nhà ở hoặc những người có khả 

năng bị mất nhà có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy 

nhiên, phúc lợi này có thể không được áp dụng tùy thuộc 

vào tình trạng cư trú của quý vị. 

Trung tâm hỗ trợ sống/làm việc độc lập tại ga Nagoya, 

Kanayama và Ozone của thành phố Nagoya 

📞 Ga Nagoya: 052-446-7333   

Kanayama: 052-684-8131   



Ozone: 052-508-9611 

 

Những người không còn nhà 

để ở hoặc những người có 

khả năng bị mất nhà 

 

Cung cấp nhà ở xã hội（市営住宅の提供） 

Những người mất việc làm, mất nhà có thể ở trong nhà ở 

xã hội. Trong một năm có nộp phí. Tuy nhiên, tùy thuộc 

vào diễn biến của dịch bệnh do virus corona chủng mới 

gây ra, có thể gia hạn thời gian hơn một năm. 

Phòng hành chính, bộ phận quản lý dự án công về cung cấp 

nhà ở thành phố Nagoya 

📞 052-523-3875 

 



  



Tiề n thuề       

Những người không thể đóng 

hoặc nộp thuế 

 

Gia hạn ngày nộp thuế cho cá nhân đối với thuế cấp tỉnh và 

thành phố（個人市民税・県民税の申告期限の延長） 

Có thể gia hạn ngày nộp thuế cấp tỉnh và thành phố. 

Mỗi phòng thuế thành phố 

 

 

Hệ thống hỗ trợ hoãn nộp thuế（納税の猶予制度） 

Có thể gia hạn thời gian nộp thuế cho những người bị giảm 

lương đáng kể. 

Mỗi phòng thuế thành phố 

 



  



Chi phí sinh hoầ t    

 

Những người không thể 

thanh toán chi phí sử dụng 

dịch vụ tiện ích công cộng 

 

Tư vấn về việc hoãn thanh toán tiền nước và phí dịch vụ xử lý 

nước thải（上下水道料金の支払い猶予等の相談） 

Miễn phí dịch vụ cấp nước cơ bản trong 2 tháng. Nếu gặp 

khó khăn về thanh toán tiền nước và phí dịch vụ xử lý 

nước thải, có thể trao đổi ý kiến về việc hoãn thanh toán 

cho đến cuối tháng 12 năm 2020. 

Phòng kinh doanh của mỗi khu thuộc Cục quản lý nước và nước thải 

 

 

 



Giáo dụ c  

 

Những người có con đang 

học tại trường hoặc được gửi 

tại cơ sở trông giữ trẻ 

 

Hỗ trợ học phí（就学援助） 

Những người gặp khó khăn về việc cho con đi học vì lý do 

tài chính có thể nhận khoản hỗ trợ từ thành phố Nagoya 

để trang trải tiền ăn trưa và dụng cụ học tập cho con. 

Bộ phận hỗ trợ học tập, Phòng hội đồng giáo dục 

📞 052-972-3217 

 

 

 



 

 

Miễn phí tuyển sinh và học phí tại trường trung học phổ thông 

trong thành phố（市立高等学校入学料免除・授業料減免） 

Những người gặp khó khăn về tài chính mà không thể cho 

con đi học trung học phổ thông không phải nộp phí tuyển 

sinh và học phí. 

Trường trung học phổ thông sẽ nhập học hoặc đã theo học. 

 

 

  



 

 

 

Giảm phí người sử dụng dịch vụ (phí trông giữ trẻ) được tính 

theo tỷ lệ.（利用者負担額（保育料）の日割り計算による減額） 

Nếu bạn đã quyết định không sử dịch vụ trông giữ trẻ thì 

có thể được giảm phí trông giữ trẻ. 

Phòng kế hoạch chăm sóc trẻ, Cục tài trợ chăm sóc, giáo dục 

trẻ em và thanh thiếu niên 

📞 052-972-3083 

 

 

Hệ thống hỗ trợ học đại học（高等教育の修学支援制度） 

Các hộ gia đình có thu nhập thấp có thể nhận học bổng. 

Mỗi trường học 

 



 

 

 

 

Học bổng của Tổ chức cấp học bổng Nhật Bản (học bổng theo 

hình thức khoản vay)（日本学生支援機構奨学金（貸与型奨学金）） 

Các hộ gia đình có thu nhập thấp có thể nhận học bổng 

theo hình thức khoản vay. 

Mỗi trường học 

 

 

Hệ thống miễn/giảm học phí（授業料減免制度） 

Hộ gia đình có thu nhập thấp có thể nộp đơn xin giảm học 

phí nếu họ tuân thủ các nội quy của nhà trường. 

Mỗi trường học 

 

 



      


