
Agosto 31, 
2021

Tingnan ang "Mga Madalas Itanong" sa likod.

Impormasyon tungkol sa FY2021 na
Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mga

Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata
（Suportang Benepisyo）

Para sa mga nagdiborsiyo, atbp.

Kailangang 
Mag-

apply!

Junior 
Highschool at 

mas bata

Setyembre 30, 
2021

Highschool atbp.

Sino ang makakatanggap

(Para sa mga magulang ng mga bata na karapat-dapat para sa child allowance (Binabayad ayon sa alituntunan nito)

Mangyaring tapusin ang aplikasyon para sa pagtanggap ng child allowance sa
Pebrero!

Punan ang mga kinakailangang impormasyon
sa application form, at ipadala ito sa koreo. 
Tandaan na magkaiba ang mga
kinakailangang dokumento na dapat ipasa ng 
mga magulang na tumatanggap ng child 
allowance at ng mga magulang na hindi
tumatanggap ng child allowance tulad ng mga
magulang ng mga nasa high school.

Paano mag-apply?

Ipadala ito sa address sa ibaba bago mag-Marso 31, 
2022.

〒550-0012
4-10-18 Itachibori, Nishi-ku, Osaka, 4th Floor
Osaka City Children and Youth Bureau para sa

“Benepisyo para sa mga Sambahayan na
Nagpapalaki ng Bata (Suportang Benepisyo)”

Saan ipapadala?

Ito ay benepisyo (katulad ng100,000 yen lump-
sum na benepisyo, pero may restriksyon sa kita ng 
sambahayan) para suportahan ang mga magulang
na naging bagong tagapag-alaga at nagpapalaki
ng batang dapat tumanggap ng "Pansamantalang
Isahang Espesyal na Benepisyo", subalit hindi
nakatanggap nito. (100,000 yen lump-sum na
benepisyo)

Ano ang Suportang
Benepisyo? 

100,000 yen para sa bawat bata.

* Subalit kung may bahagi ng benepisyo na
natanggap na ng dating tagapag-alaga o 
nagamit para sa bata, ibabawas ang halagang
ito.

Magkano ang Matatanggap?

Osaka City

Makakatanggap ang mga nagpapalaki
ng mga anak ngunit hindi nakatanggap 
ng benepisyo noong Pebrero 28, 2022 
dahil sa nagdiborsyo pagkatapos ng 
mga petsa sa kaliwa.
(*) Para sa mga detalye, tingnan ang "Mga Madalas Itanong" 
sa likod.



P a r a  s a m g a K a t a n u n g a n
Call center ng Osaka City Children and Youth Bureau 
para sa “Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa
mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”

06ｰ6684ｰ8776
Oras:（Lunes – Biyernes 9:00～17:30）
(hindi kasama ang holiday)

Mag-ingat sa mga “scam na nagpapadeposito ng pera” at “scam para makuha ang iyong personal           
na impormasyon” na nauugnay sa [Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na

Nagpapalaki ng Bata].
Maaaring tumawag ang Osaka City sa iyong tahanan o opisina, ngunit hindi namin kailanman hihilingin sa iyo na magsagawa ng 
anumang transaksyon sa ATM (automated teller machine) o magbayad sa pamamagitan ng bank transfer para matanggap mo ang 
benepisyong ito. Kung sakaling makatanggap ka ng kahina-hinalang tawag, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa service counter ng 
Osaka City o sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o tumawag sa police hotline (# 9110).

！

Mga Madalas Itanong

Search

※ Para sa detalye, tingnan ang website:

(https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html)

Ｑ． Sino ang maaaring tumanggap ng benepisyo? (Taong karapat-dapat na
tumanggap)

Ａ．Sa pangkalahatan, ang mga sumusunod ay karapat-dapat tumanggap:
①Mga hindi tumanggap ng child allowance para sa Septyembre 2021 pero naging tagapag-
tanggap ng child allowance para sa Marso 2022. (Para sa mga mag-a-apply ng suportang
benepisyo bago mag-Pebrero 28, 2022: ang aplikasyon para sa "pagbabago sa tatanggap ng 
child allowance" ay dapat makumpleto sa pagitan ng Setyembre 1,2021 hanggang sa araw ng 
aplikasyon, at ang aplikante ay tagapagtanggap na ng child allowance sa oras ng aplikasyon).
② Hindi tagapag-alaga ng high school na estudyante, atbp. noong Setyembre 30, 2021, ngunit
tagapag-alaga na ng batang nasa high school, atbp. sa Pebrero 28,2022 (kung nag-apply ng 
suportang benepisyo bago ng Pebrero 28, ang petsa ng aplikasyon).
③Iba pang katumbas nito (kung ang proseso para sa mga espesyal na probisyon sa DV / mga
espesyal na probisyon sa pasilidad ay hindi pa naisagawa at ang tumatanggap ng benepisyo ay 
hindi pa nababago, o kung ang tagapag-alaga ay napalitan dahil sa pag-ampon o pagbabalik
mula sa ibang bansa. atbp. )
Ｑ．Mayroon bang mga kinakailangang dokumento?
A. Kung sa Osaka City mag-aapply at tapos na ang pagbabago ng tatanggap ng child allowance 

sa Osaka City, kailangan mong ipasa ang application form, mga dokumento para makumpirma
ang pagkakakilanlan, at mga dokumento para makumpirma ang bank account . Kung tagapag-
alaga ka ng isang bata na hindi karapat-dapat para sa child allowance (nag-aalaga ng batang
nasa edad para mag-aral sa high school), ang mga sumusunod na dokumento ay kinakailangan:
①Mga dokumentong nagpapatunay ng diborsiyo (Sertipiko ng pagtanggap ng abiso sa
diborsiyo, sertipiko ng report ng abiso sa diborsyo, kopya ng rehistro ng pamilya, bahagi ng 
rehistro ng pamilya, atbp.) bago ang Pebrero 28,2022 (kung nag-aplay ka bago sa araw na ito, 
ito ay magiging petsa ng aplikasyon) 
② Residence Certificate (Juuminhyo)
③Municipal Tax Certificate/ Tax Exception Certificate ng Aplikante sa FY 2021 (Taong 
2020)
Ｑ．Ano ang halagang ginastos ng dating tagapag-alaga ng bata na karapat-dapat
ibawas mula sa 100,000 yen?
Ａ．Mga ginastos ng dating tagapag-alaga gamit ang benepisyo, para sa pagsuporta sa bata, 

tulad ng pagbili ng school bag at desk, na alam ng bagong tagapag-alaga sa panahon na mag-
aaplay ito, na bina-base sa pag-report nito.  

Cabinet Office Pansamantalang Espesyal na Benepisyo

para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata


