
Mga Katanungan Tungkol sa Special Fixed-Sum Cash Benefit  

 

Ⅰ Target ng cash benefit 

Q1 Para kanino ang cash benefit na ito? 

 

● Sinumang nakareshistro sa basic resident register sa Abril 27, 2020 ay bibigyan ng 

100k yen bawat isa. 
●Ang technical intern at estudyanteng dayuhan na nakarehistro sa basic resident 

register sa Abril 27, 2020 ay makakatanggap nito. 

（Ang mga dayuhang bumibisita lamang (short stay) o illegal alien ay hindi 

makakatanggap dahil hindi sila rehistrado.） 

●Kung hindi makauwi sa sariling bansa dahil sa Novel Coronavirus, kung 

nakarehistro sila bago ng Abril 27 at nagrehistro ulit sila pagkatapos ng Abril 27, 

mabibigyan sila. 
 ※Kailangang palitan ang visa at gawing mid to long term stay ang short stay visa. 

（May espesyal na rule dahil sa Novel Coronavirus.） 

Magtanong sa Residential Status General Information Center ng Immigration 

Services Agency tungkol sa pagpalit ng visa. Puwede ka makipag-usap sa iba't-ibang 

wika. 

・Telepono: 0570-013904（IP, PHS, kung galing sa abrod ang tawag: 03-5796-7112） 

・Oras: Lunes-Biyernes 8：30～17：15（Sarado sa Sabado, Linggo at holiday） 

 

Q2 
Kung dahil sa sariling sitwasyon ay hindi nakarehistro sa kahita saang 

munisipyo sa Abril 27, hindi ba makakatanggap ng cash benefit? 

 

● Kahit hindi nakarehistro bago ng Abril 27, kung nakatira na kayo sa Japan sa Abril 

27, makakatanggap kayo ng cash benefit sa munisipyo kung saan kayo 

nagpagrehistro sa basic resident register pagkatapos ng Abril 27. 

 

 

Q3 

May income requirement ba? 

Makakatanggap ba ang taong exempted sa pagbayad ng Residence Tax o 

tumatanggap ng pensyon/unemployment insurance/social welfare?  

 

●Walang income requirement. 

●Makakatanggap ka ng Benefits are available regardless of whether you are receiving 

pension, unemployment insurance, or social welfare. 
● Kung ipapatunay ang income ng nag-aaplay, hindi tatanggapin an income ang 

tinatanggap sa welfare system. 

 

 

Q4 

Nakatira ako ngayon sa Osaka, pero dahil sa sitwasyon ko, hindi ko nilipat ang 

residence certificate sa Osaka. Makakatanggap ba ako ng benefit mula sa 

Osaka?  



 Kung walang espesyal na sitwasyon, ang benefit ay babayaran ng munisipyo kung 

saan nagarehistro ang residence certificate ninyo. Pero kung nasa Osaka kayo para 

tumakas mula sa pananakit ng inyong asawa o pamilya, makakatanggap kayo mula 

sa Osaka.  

 Para matanggap ito, kailangan ninyong mag-aplay. Para sa impormasyon, tignan ang  

" Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit ". 

https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/2020/04/26/teigakukyufukin/ 

 

Ⅱ Tungkol sa Pag-aaplay 

Q1 
Ano ang mga dapat gawin para matanggap ang benefit? Saan puwedeng mag-

aplay?  

●Puwede kang mag-aplay gamit ang koreo o online gamit ang computer. Walang 

planong gumawa ng tanggapan sa ward office. 

●Magpapadala ang Osaka City ng application form na nakasulat ang pangalan at 

birthday mo. Paki-sulatan ang application form, ilagay ito sa envelope na kasama 

nito at ipadala sa Osaka City. Tignan ang “Paano isulat ng application form.”  

    https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/ 

 

●Ipapadala ang application form sa Mayo 22 sa bawat isa. Hindi ito makakarating 

kaagad dahil maraming papadalhan.  

●Kung mayroon kang My Number Card, puwede ka ring mag-aplay online. Subalit 

kung magkamali ka, maaaring matagalan ang pagtanggap ng pera. Kung hindi pa 

kayo nag-aaplay, mas mabuting mag-aplay kayo gamit ang application form.  

※Ang online application ay nagtapos na noong Hunyo 10, 2020 (Miyerkules)  

 

Q2 Sino ang makakatanggap ng benefits? 

● Ang household head. 

●Ang "household head" ang representatibo ng pamilya. Siya ang breadwinner ng 

pamilya. 
 

Q3 
Kung ipapadala ang application, mayroon bang ibang dokumentong kailangan 

ipadala bukod sa application form? 

①  Identity Verification Documents (household head lamang) 

Kopya ng isa sa mga sumusunod: residence card, special permanent resident 

certificate, passport, My Number card, driver's license, health insurance card, 

pension book, Driving history certificate (inisyu pagkatapos ng Abril 1, 2012), Basic 

Resident Register card na may litrato, elderly healthcare insurance card, nursing 

insurance card, Certificate na inisyu ng public office na may litrato, tulad ng 

disability certificate, Welfare decision letter（Inisyu 3 buwan mula sa petsa ng 

aplikasyon sa special fixed-sum cash benefit）、medical treatment request certificate 

sa holidays o gabi, Employment Insurance booklet, atbp. 

※Ang My Number notification card (walang litrato) o kopya ng inyong residence 

certificate ay hindi tatanggaping identity verification documents. 

※Hindi kailangan ng kopya ng ID na hindi nakalagay ang address ninyo, tulad ng 

kopya ng likod ng driver’s license o Health insurance card.  

※Kung walang nakalagay na address sa pension booklet ninyo, paki-photocopy ng 

https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/2020/04/26/teigakukyufukin/
https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/


page na may pangalan at birthday ninyo.  
 

② Bank Account Confirmation Documents 

Kopya ng dokumentong nagpapakita ng “pangalan ng bangko, account number / 

account name", tulad ng bankbook, bank card, Internet banking screen, etc.  

→ Tignan ang . “Paano isulat ng application form.  

    https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/ 

 

Q4 Pag-aplay ng Representatibo 

●Kung ang guardian o household head ay naospital o hindi masusulatan ng household 

head ang application documents, puwedeng mag-aplay ang isang representatibo na 

binigayn ng awtoridad ng household head. 

Magsama ng dokumentong (*Note) nagpapakita ng relasyon ng household head at 

representatibo, bukod sa identification documents ng household head at 

representatibo. 

●Kung representatibo ang mag-aaplay, siguraduhing ilagay ang personal na 

impormasyon ng representatibo, tulad ng pangalan, birthday at address sa section “4 

In case of proxy application”.   

  Huwag kalimutan ang pirma/seal ng household head. 

 

 

（*Note）Mga dokumentong nagpapakita ng relasyon 

  Sino ang puwedeng 

maging 

representatibo 

Dokumentong nagpapakita ng relasyon ng 

household head at representatibo   

In principle (1) Miyembro ng 

pamilya 

(household) ng 

household head sa 

April 27 2020. 

・ Kailangang sulatan Authorization sa 

application form.  

・Hindi kailangang isama  ang dokumentong 

nagpapakita sa relasyon ng dalawa dahil 

makikita ito sa Basic Resident Registration 

kung magkasama sila sa isang pamilya. 

  (2) Legal na 

representatibo  

 ① Guardian ng 

adult  

 ②Assistant  (ang 

nabigyan ng 

awtoridad na 

tumanggap ng public 

benefits） 

 ③Legal na 

representatibo bukod 

sa taas ( Guardian ng 

Adult o Assistant, 

taong may awtoridad 

bilang magulang na 

【A letter of attorney （Regarding filling out 

the Authorization field on the application 

form ）】 

・”①Guardian ng Adult” at “②Guardian ng 

Adult o Assistant na  nabigyan ng awtoridad 

na tumanggap ng public benefits” ay hindi 

kailangang sulatan ang Authorization sa 

application form. 

・Para sa ”③Legal na representatibo bukod sa 

tass”, kailangang sulatan ang  Authorization 

sa application form.、 

【Dokumentong nagpapakita ng relasyon ng 

dalawa】 

・Sa kaso ng ”① Guardian ng Adult” magsama 

https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/


 

Q5 
Namatay ang household head pagkatapos ng Abril 28. Paano susulatan ang 

application form?  

● Ang mga application form ay isa-isang ipapadala base sa Basic Resident Registration 

System sa Abril  27. Kung kayha kasama ang pangalan ng household head na 

namatay. Subalit, kung may ibang miyembro ng pamilya, puwedeng mag-aplay ang 

bagong household head kasama na rin ang parte ng namatay.  

 

Sa kasong yan, pakitama lang ang pangalan at birthday ng household head gamit ang 

pulang bolpen at isulat ang pangala ng bagong household head sa lugar na 

pipirmahan/lalagyan ng hanko.  

Pakilagay ang bank account ng bagong household head at magsama ng identity 

confirmation documents ng bagong household head. 

 

●Para sa nakatirang nag-iisa at namatay ito pagkatapos ng Abril 27, kung namatay 

nang hindi pa nakakapag-aplay, hindi na puwedeng mag-aplay para sa tao na iyon. 

Kung nakapag-aplay na at namatay, tuturinging mana ang matatanggap na pera.   

 

nasa ibang pamilya, 

guardian ng minor na 

hindi binigyan ng 

awtoridad  na 

tumanggap ng public 

benefits )  

ng kopya ng certificate of the registered 

matters 

・Sa kaso ng  “②Guardian ng Adult or 

Assistant nabigyan ng awtoridad na 

tumanggap ng public benefits ”, bukod sa 

kopya ng certificate of registered matters, 

magsama ng kopya ng listahan ng awtoridad  

・Sa kaso ng ”③ Legal na representatibo 

bukod sa itaas”, magsama ng dokumentong 

nagpapakita ng relasayon ng principal at 

representatibo 

（ Bukod sa 

itaas ） 

（Halimbawa ng 

representatibo ） （Kailangang dokumento） 

Taong 

nakapirmi sa 

kama, taong 

may  dementia 

Kamag-anak sa ibang 

pamilya (household)  

・ Kailangang sulatan ang Authorization sa 

application form.  

・ Dokumentong nagpapakita ng relasyon ng 

principal at representatibo tulad ng kopya ng 

family register, atbp. 

Inampongtao

（Nakarehistro 

na single-

person 

household sa 

lugar ng foster 

parent） 

Foster parent ・   Kailangang sulatan ang Authorization sa 

application form. 

・Dokumentong nagpapakita na nagging 

foster parent （kopya ng notice ng desisyon na 

magiging  

foster parent） 

Taong nasa 

kulungan o 

naka-

detensyon  

Abogado ・  Kailangang sulatan ang Authorization sa 

application form.  

・Kopya ng dokumentong nagpapakita ng 

relasyon ng principal at representatibo. 



Q6 
Hindi dumadating yung application form kasi yung address ko at ang lugar na 

nakarehistro ang residence certificate ko ay iba.   

● Kung hindi ka makakatanggap ng sulat sa nakarehistrong address ninyo dahil 

lumipat o naospital kayo, tumawag kayo sa call center at padadalhan kayo ng 

Application form sa tinitirhan ninyo.  

Ipaalam ang sumusunod na impormasyon sa telepono o sa fax.  

 

・Pangalan ng household head (Kanji at Furigana)  

・Telepono 

・Birthday (ng household head) 

・Ang pangakasulukuyang address （Address na nais ninyong ipadala） 

・Ang address na nakalagay sa residence certificate ninyo ng lungsod ng Osaka noong 

Abril 27, 2020  

 

【Contact Number】 

Call Center Telephone number 0570-000238 

                      06-6121-2977 

Puwede ka ring gumamit ng fax 0570-550362 

 

Ang Email address para mag-request ipadala ulit ang application form: 

saisou@city.osaka.lg.jp 

※Masasagot lamang ang tanong tungkol sa pagpapadala ng application form. 

 
● I-che-check ang impormasyong pinadala ninyo at kapag nakumpirma puwede kayong 

makatanggap, padadalhan kayo ng application form para mapadalhan ng “Special Fixed-Sum 

Cash Benefit Application Form” sa address na binigay ninyo.  

● Kapag dumating ang appolication form para mapadalhan ng “Special Fixed-Sum Cash Benefit 

Application Form”, isulat ang kailangang impormasyon at ipadala ito kasama ng kopya ng ID 

ninyo at dokumentong nagpapakita ng pangjkasalukuyang address ninyo gamit ang kalakip na 

return envelope. Kapag pinadala niyo ito, padadalhan kayo “Special Fixed-Sum Cash Benefit 

Application Form”.  

● Ang dokumentong pinadala ninyo ay gagamitin para suriin kung puwede kayong mapadalhan 

ng “Special Fixed-Sum Cash Benefit Application Form”.  

Kung hindi naming ma-kumpirma na nakarehistro kayo noong Abril 27, 2020, sasabihan 

naming kayo.  

●  Kung kinakailangang ang representatibo ang mag-aplay (halimbawa, hindi 

matatanggap ng aplikante ang application form), pakisulat ang “pangalan ng 

aplikante 様, pangalan ng representatibo 様方 ”  pagkatapos ng address na nais ninyong 

ipadala ang application form.  
 

 

Q7 
Nagkamali ako sa pagsulat ng bank account information ko. Kailangan ba ng 

correction seal?  

● Kung nakita mong mali bago mo ito naipadala, sulatan ng dalawang linya ang mali, 

isulat ang tamang impormasyon at lagayn ng correction seal. Kung naipadala na 

ninyo ang application form, susundin kung ano ang nakalagay sa kopya ng bank book 

mo, kaya huwag kalimutang isama ang kopya ng bank book sa application form.  

 

Q8 Walang return envelope na kasama sa application form na pinadala.  

mailto:saisou@city.osaka.lg.jp


● Tumawag kayo sa call center. Papadalhan kayo ng return envelope. Kung 

nagmamadali kayo, bumili kayo ng binebentang envelope at iyon ang gamitin ninyo 

para ipadala ang application form sa address sa ibaba. Kayo ang magbabayad para sa 

stamp nito.  

 

〒530-8790 

Osaka Kita Yubinkyoku Dome 

Osaka-shi Tokubetsu Teigaku Kyufukin Jimukyoku 

 

Q9 

Nakalimutan kong isama ang kopya ng identification /bank documents noong 

ipinadala ang application form. Okay lang bang magpadala ng kopya ng mga 

dokumento? 

● Kapag nakitang may kulang o mali, isasauli ang application form kasama ng 

intstruksyon kung ano ang kulang o dapat tamain. Pagkatapos baguhin o ihanda ang 

kulang na dokumento, ipadala ninyo ulit ang mga ito.  

※Kung ang naipadala ninyo ay ang kopya ng identification/bank documents lamang, at 

hindi namin ma-check kung kanino iyon, ibabalik rin namin ito sa inyo kasama ang 

application form katulad ng sa itaas.  

 

Q10 Kailan matatanggap ang pera?  

●Sa mga nag-apply online, nagsimula na kaming magbayad mula Mayo 28.  

●Mache-check ninyo ang kalagayan ng inyong aplikasyon sa homepage. Para sa detalye, 

tignan lang ang page na ito: 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000502306.html 

Para sa mas detalyadong impormasyon, tumawag sa Call Center. 

●Paki-check lamang ang homepage “About Payment” para sa pangkalahatang progreso 

ng pagbabayad.  
●Sa mga nagpadala ng application form, magsisimula ang pagbabayad mula sa Hunyo 

9.  
●Kung may kulang o mali sa application form, matatagalan ang pagbayad. Maraming 

aplikasyon na mali ang nag-aaplay (hindi Household head), hindi tugma ang numero 

ng household, mali ang bank account information (hindi account ng Household head), 

at kulang ang dokumento.  Mag-ingat nang mabuti bago ipadala ang application form.  

 

Q11 Kailan dadating ang application form?  

●Pinapadala na ang application form mula Mayo 22 (Biyernes). Kailangan ng oras para 

makarating ang application form sa lahat ng pamilya. Pakihintay lamang nito. 

Kung nakalampas na ng kalagitnaan ng Hunyo at hindi pa ninyo natatanggap ito, 

tumawa lamang sa call center.  

●Ang mga taong lumipat ng tirahan mula Abril 28 hanggang Mayo 12 (kasama na ang 

mga taong nagpalit ng address dahil sa kanilang siwasyon) magsisimula kaming 

magpadala ng application form mula Hunyo 19. Medyo magtatagal bago ninyo 

matanggap ang application form.  
●Kung lumipat kayo sa Abril 28 o pagkatapos nito, ipapadala ang form sa address na 

nakarehistro noong Abril 27.  
●Kung nag-aplay kayo ng mail transfer sa post office, ipapadala ng post office ang form 

sa nilipatan ninyo.  Kung hindi kayo nakapag-aplay nito at bumalik ang application 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000502306.html


form sa lungsod na nagpadala nito, ipapadala ulit ito sa bago ninyong address.  
 

●Kapag dumating ang application form, siguraduhing tama ang naka-print na 

impormasyon. Kung may mali, isulat ang tama gamit ang pulang pen. 

 

 

Q 12 
Rehistrado ang residence certificate ko, pero wala akong delivery address. 

(halimbawa, Internet café) Paano ko matatanggap ang application form ? 

●Mula Hulyo 22, 2020, binibigay ang application form sa counter sa ward office. 

Magtanong sa ward office tungkol sa detalye.  

●Ipakita ang ID ninyo kapag kukuha ng application form.  

●Mas matagal ipadala ang application na may naka-print na impormasyon ninyo. 

Pakikuha ang application form sa oras na itinakda sa ward office. Makakapagbigay 

agad ang ward office ng isang blangkong application form, pero mas matagal malilipat 

ang pera sa inyong account. Mas mabilis malipat ang pera kung gagamitin ang 

application form na may naka-print na impormasyon ninyo. Kung gagamitin ninyo 

ang blangkong application form, kailangan ninyong mag-sumite ng kopya ng residence 

certificate ninyo.  

 

 

Ⅲ Paano matatanggap ang benefit 

Q1 Paano ko matatanggap ang benefit? 

● Ang pera ay ililipat sa bank account ng household head.  

● Ang ”Household head” ay pinuno ng pamilya. Ang kumikita para sa pamilya. 

 

Q2 Paano ko matatanggap ang pera kung wala akong bank account?  

●Ibibigay namin ng cash sa mga taong walang bank account. 

●Para maiwasan ang pagkumpul-kumpol ng tao at hindi kumalat ang covid-19, pipili 

kami ng araw, oras at lugar ng pagbayad ng pera at ipapaalam sa inyo gamit ang 

registerd mail. 

 ●Habang chine-check namin ang status ng aplikasyon ng mga taong walang bank 

account, sinasaayos namin ang araw ng pagbayad. Pakihintay lamang ang abiso 

galing sa amin. 

 

Q3 Ita-tax ba ang Special Fixed-Sum Cash Benefit?  

● Hindi.  

 

Ⅳ Tungkol sa iskedyul ng aplikasyon at pagtanggap ng benefit 

Q1 Kailan ako puwedeng mag-aplay ng benefit? Kailan ako babayaran? 

●Ang Special Fixed-Sum Cash Benefit Application Form na kung saan nakasulat ang 

pangalan at birthday ay ipapadala sa bawat pamilya. Naka-iskedyul ang pagpapadala 

mula Mayo 22 (Biyernes) 

●Nagsimula na kaming magbayad mula Mayo 28 sa mga nag-aplay online.  

●Sa mga nag-aplay gamit ang application form, magsisimula kaming mag-bayad mula 

Hunyo 9.  

●Mas matagal kayong maghihintay kung may maling impormasyon sa aplikasyon ninyo 



o may kulang na dokumento.  
 

Q2 Hanggang kalian tatanggapin ng munisipyo ang aplikasyon?  

● Ang deadline sa pag-aplay ay sa Agosto 25 (Martes). Kung ipapadala ninyo ang 

application form, kailangan ang postmark ay sa Agosto 25 o bago noon.  

● Ang deadline ng online application ay Hunyo 10, 2020.  

 

Ⅴ Mga katanungan 

Q1 
Magkakaroon ba ng counter para i-submit ang application form o matanggap 

ang pera sa Ward Office? 

● Sa Osaka City, para maiwasang kumalat ang novel coronavirus infection, walang 

plano ang munisipyong magbukas ng counter para maiwasang ang pagdagsa ng mga 

tao sa mga ward office.  

 

Q2 
Saan ako puwedeng magtanong tungkol sa Special Fixed-Sum Cash Benefit? 

May call center ba ang Osaka City?  

●Para sa mga katanungan tungkol sa Special Fixed-Sum Cash Benefit,tumawag 

lamang sa call center.  

Lunes hanggang Biyernes 9:00～17:30（hindi kasama ang  national holidays） 

（Sabado, Linggo at national holidays: 9:00～17:30） 

（Note）Maaaring magbago ang iskedyul sa taas. 

Tel：0570-000238 （Note）Hindi makakatawag ang 050 IP phone sa numerong ito.  

Tel.：06-6121-2977 

Puwede rin ninyong gamitin ang fax. 

Fax：0570-550362 （Hindi kami tumatanggap ng aplikasyong o mga dokumentong 

ipinadala sa fax.） 

 

● Puwede ma-check ang kalagayan ng bawat aplikasyon. Pakitignan lamang ang page 

na ito: 

   https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000502306.html 

Kung kailangan ninyo ng mas detalyadong impormasyon, tumawag lamang sa Call 

Center. 

 

●Para ma-check ang kalagayan ng impormasyon ninyo online, kailangan ng Inquiry 

Number ninyo (nakasulat ito sa application form). 

 

●Para sa mga katanungan sa iba’t-ibang wika,  

Magtanong lamang sa Osaka International House Foundation 

Puwede ang Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese, Filipino  
https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/  

 

https://www.ih-osaka.or.jp/filipino/information_center/

