
殿 Petsa ng pagsulat

【誓約・同意事項】 Terms of Agreement

 明治・大正・昭和・平成

電話

平成,令和

平成,令和

平成,令和

平成,令和

（１）　給付相当額を受領しておらず、費消されたことも承知していない。

（２）　給付相当額の一部又は全部を受領している、または費消されている。

受領した額・費消された額をわかる範囲で記入してください。

※ 例えば、①対象児童数が２人、②控除額が5万円の場合は、③は15万円となる（＝2人×10万円－5万円）

③申請額・請求額（＝①×10万円－②） 円

（裏面も確認してください。） （日本産業規格Ａ列４番）

４．申請額・請求額

①対象児童数（上記２．の人数） 人

②控除額（上記３．（２）で記入した額）
　※上記３．（１）にチェックした場合は記入不要 円

月 日

３．確認事項
令和３年度子育て世帯への臨時特別給付をすでに受給した者から、当該給付相当額を受け取っているか（以下「受領」という。）、
または給付相当額が受給者によって２．の対象児童のために費消（以下「費消」という。）されているか、を確認します。
以下のいずれか該当する欄にチェック（☑）してください。

総額 円

4 男 ・ 女
年

3 男 ・ 女

2 男 ・ 女

年 月 日

1 男 ・ 女

年

年 月 日

月 日

２．対象児童(申請時点で養育している児童)

№

（　フ　リ　ガ　ナ　）

性　別 生　年　月　日

平成15年４月２日～平成
18年４月１日生まれの児
童（高校生）に〇をつけ
てください

日
（        ）

　　　　　　　　　　　　　　申請者の旧住所
（対象児童が令和３年９月分の児童手当の対象児童である場合は令和３年８月31日時
点の住民票所在地、その他の場合は令和３年９月30日時点の住民票所在地）

住所（別居の場合のみ記入）

児童手当の受給
者変更手続きが
お済みの方は
チェックしてくださ
い。

氏　　　　　名

※上記の事項(１)～(７)に誓約・同意の
上、申請します。

DV避難者の場合
は☑を記載くださ
い

（離婚された方）
元配偶者の氏名

男・女
年 月

（1）Kung may mali sa detalye ng aplikasyon, atbp, at hindi ako karapatdapat sa benepisyo, ibabalik ko agad ang perang natanggap.
（2）Hindi pa nakatanggap ng Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata sa FY2021 mula sa ibang ward office.
（3）Upang masuri kung ako ay karapatdapat tumanggap ng "Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata（Suportang Benepisyo)", pinapayagan ko ang Osaka city na
suriin ang aking pampublikong rekord tulad ng pagbabayad ng buwis, atbp. at humingi ng mga dokumento sa ibang ahensya ng gobyerno.
（4）Kung hindi makukumpirma sa pampublikong rekord, magpapasa ako ng mga kaugnay na dokumento.
（5）Ang aplikasyong ito ay ituturing na invoice para sa mga benepisyo pagkatapos mapagpasyahan ng Osaka City ang pagbabayad dito.
（6）Matapos mapagpasyahan ng Osaka City ang pagbabayad nito, subalit hindi naisagawa ang pagbabayad dahil  hindi sapat ang impormasyon (hindi kumpleto ang dokumento para sa bank transfer, atbp), at hindi
makontak o makumpirma sa aplikante sa loob ng itinakdang panahon, ituturing ang aplikasyon na kanselado.
（7）Kung ang halaga ng kinita ko sa ikalawang taon ng Reiwa (FY2020) ay nagbago pagkatapos ko matanggap ang benepisyong ito para sa pagpapalaki ng bata, at lumagpas sa limit ng maaaring bigyan ng
benepisyong, at naging malinaw na hindi na ako karapatdapat na tumanggap ng "Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata(Suportang Benepisyo)", ibabalik ko ang
perang natanggap.

１．申請者
（　フ　リ　ガ　ナ　） (Furigana)

性別 生年月日 申請者の現住所（住民票所在地）
氏　　　　　名 (Pangalan)

(様式第５号)

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）申請書

支給市区町村（※申請時点の住民票所在市区町村）

大阪市長

記入日 令和４年　　月　　日

大阪市

受付印

Aplikasyon para sa FY2021 na Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata（Suportang Benepisyo）

Ward office na magbibigay ng pera (* Ward Office kung saan nakarehistro ang resident certificate sa araw ng aplikasyon)

Aplikante 

Kasarian 

lalaki o babae

Araw ng kapanganakan Tirahan ng aplikante sa kasalukuyan (base sa residence certificate)

telepono

※Nag-aaplay ako matapos sumang-
ayon sa (1)-(6) sa ibaba.

Lagyan ng ☑ kung 
ikaw ay DV evacuee

(Para sa nagdiborsyo) 
Pangalan ng dating asawa Dating Address ng Aplikante  

( Kung ang bata ay karapatdapat sa child allowance noong Setyembre 2021, isulat ang address kung saan nakarehistro ang
residence certificate noong Agosto 31,2021. Sa ibang kaso, isulat ang address ng residence certificate noong Setyembre 
30,2021) 

Mga anak na mai-aaplay (Mga batang inaalagaan sa panahon ng aplikasyon)

Furigana

Pangalan

Kasarian 

lalaki o
babae

Araw ng kapanganakan

Maglagay ng 〇 kung 
pinanganak mula Abril 2, 
2003 ～Abril 1, 2006.

Tirahan (punan lamang kung nakatira sa ibang lugar)

Lagyan ng check kung 
natapos na ang proseso 
ng pagbabago ng 
tatanggap sa child 
allowance. 

Checklist Para sa mga  nakatanggap ng Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata sa FY2021, kumpirmahin 
kung natanggap mo na ba ang buong halaga ng benepisyong ito (tutukuyin mula ngayon bilang "natanggap na pera"), o nagastos na ba ang halagang 
katumbas ng benepisyo para sa mga bata sa 2. (tutukuyin mula ngayon bilang "nagastos na pera").Lagyan ng check(☑) sa ibaba.

(1) Hindi ko natanggap ang buong ng benepisyo, at hindi ko alam kung nagastos ito.

(2) Natanggap ko o nagamit na ang bahagi o buong halaga ng benepisyo 

Isulat ang halagang natanggap at ang halagang nagastos sa 
abot ng iyong pagkakaalam.

Halaga
Halagang ina-aplay/ Hinihinging halaga

① Bilang ng mga anak na iaaplay. (Bilang 
ng isinulat sa 2. sa itaas)
② Ibabawas na halaga. (Halaga ng  isinulat sa 3. sa itaas)
※3. sa itaas．kung nilagyan ng check sa（１）, hindi na ito 
kailangan sulatan 

③ Application amount / billing amount (= ① × 100,000 yen－②)

※Halimbawa, kung (1) ang bilang ng bata ay dalawa at (2) ang halaga ng bawas ay 50,000 yen, (3) ay magiging 150,000 yen (= 2 tao x 100,000 yen-50,000 yen).



【受取口座記入欄】

※  Kung gagamit ka ng Japan Post Bank account, isulat ang pangalan ng branch, uri ng account, and account number (7digit) para sa bank transfer (matatagpuan ito sa ilalim ng unang pahina ng iyong bank book) 

※Huwag punan ng bank account na hindi ginamit (walang deposit/withdrawal) nang matagal na panahon.

※Kung hindi ka makapagbubukas ng bank account, at hindi makapagbibigay ng account para sa bank transfer, lagyan ng check ang kahon sa ibaba.
〇 Wala akong child allowance transfer account, kaya gusto kong makatanggap ng cash payment mula sa ward office.

[Mga magulang ng mga estudyante sa high school (kabilang ang mga civil servant) na hindi tumatanggap ng
child allowance mula sa Osaka City]
Bilang karagdagan sa mga dokumento 1 at 2 sa itaas,  ilakip ang mga sumusunod na dokumento ① hanggang ③:

　① Mga dokumentong nagpapatunay na nagdiborsiyo bago o noong Pebrero 28, 2022 (kung nag-aplay ka bago iyon, ito ay
ang petsa ng aplikasyon) (Sertipiko ng pagtanggap ng abiso sa diborsiyo, sertipiko ng mga abiso ng diborsiyo, kopya ng rehistro
ng pamilya, bahagi ng rehistro ng pamilya, atbp.) o mga  dokumentong magpapatunay na nagbago ang iyong sitwasyon
pagkatapos ng Setyembre 2021.
  ※Kung ang diborsyo ay kasalukuyang isinasagawa, ang mga dokumentong nagpapakita na ang talakayan ay isinagawa bago o
noong Pebrero 28, 2022 (o sa petsa ng aplikasyon kung nag-aaplay bago iyon) (mga dokumentong inisyu ng isang pampublikong

institusyon  o mga dokumentong ginawa ng isang third party, tulad ng abogado).

　② Residence Certificate (ng bawat miyembro ng sambahayan)

　③ Taxation & Income Certificate para sa municipal tax, tax exemption certificate ng aplikante sa FY2021 (taong 2020)
　　(Para sa mga civil servant, ang mga sumusunod na dokumento ay tinatanggap din)
　　 Kung ikaw ay nagpapalaki ng bata na nasa junior high school, kailangan ang mga dokumento na nagpapatunay na
tumatanggap ka ng allowance ng bata (pangunahing panuntunan sa benepisyo) (Kopya ng abiso ng desisyon na makakatanggap
ng bayad, abiso sa pagbabayad, abiso sa patuloy na pahintulot, atbp.)

金融機関番号 店番号

【共通事項】

　１　Kopya ng  dokumentong nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng aplikante (kopya ng lisensya sa   pagmamaneho, Health
Insurance Card, Basic Resident Registration Card, My Number Card (sa harap lang na bahagi na may larawan), kopya ng
pasaporte, atbp.)

　２　Kopya ng mga dokumentong nagpapatunay sa bank account kung saan matatanggap ang bayad (kopya ng bank book o
bank card na nagpapakita ng pangalan ng bangko, numero ng bank account, pangalan ng may-ari ng account (na may kana))
[Ang mga tumatanggap ng Child Allowance mula sa ibang ward office maliban sa Osaka City]
　　Mula March 2022,kung lilipat ang tumatanggap ng allowance (Binabayad ayon sa alintuntunan nito) para sa bata (kung
nag-aplay ng Pebrero, lugar na na-certify na magbibigay ng allowance sa petsa ng pagpasa ng aplikasyon) mula sa ibang lugar, at
makakakuha ng residence certificate sa Osaka City, kailangan ding magpasa ng mga sumusunod na dokumento:
　・ Mga dokumentong nagpapatunay na tatanggap ng Child Allowance (Binabayad ayon sa alintuntunan nito) sa petsa ng
aplikasyon (Kopya ng abiso ng desisyon na makakatanggap ng bayad, abiso sa pagbabayad, abiso sa patuloy na pahintulot, atbp.)

１　銀行
２　信用金庫
３　その他

１本店
２支店
３その他

１普通
２当座

５．受取方法

　受取口座（申請者名義の口座）を記入してください。
　また、振込金融機関口座確認書類（通帳の写し等）を必ず添付してください。

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

口　座　名　義

添付書類

（Tingnan ang likod na pahina）

Paraan ng Pagtanggap

Isulat ang bank account na tatanggap ng benepisyo （Bank account ng aplikante）.
Tiyaking maglakip ng mga dokumento sa pagkumpirma ng bank account kung saan ilalagay ang pera (kopya ng passbook, atbp.).

[Bank account na tatanggap ng pera]

Pangalan ng Bangko Pangalan ng Branch Uri
Bank Account
(Ihanay mula sa kanan)

Furigana

Pangalan ng Account holder

bank code # Branch code #

I-check 

Kalakip na 
dokumento

Pangkaraniwang kailangan


