
殿

【誓約・同意事項】

 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

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）

（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

月 日

３．確認事項
Tôi xác nhận đã nhận khoản tiền tương đương tiền trợ cấp này từ người được nhận Trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình nuôi con nhỏ năm tài chính

2021 trước đó (Dưới đây gọi là "Biên nhận".), hay xác nhận việc người được nhận khoản tiền trợ cấp tương đương đã chi tiêu cho các trẻ ở mục 2. (Dưới đây

gọi là "Chi tiêu").

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

①Trong trường hợp giả mạo thông tin điền trên đơn đăng ký, trường hợp sai khác không đủ điều kiện để nhận trợ cấp, tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả lại tiền trợ cấp đã nhận được.

②Tôi chưa nhận tiền Trợ cấp đặc biệt tạm thời cho hộ gia đình nuôi con nhỏ năm tài chính 2021 từ thành phố/quận/phố/thôn khác.

③Trong trường hợp cần xét duyệt điều kiện để nhận tiền Trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình nuôi con nhỏ (tiền trợ cấp hỗ trợ), tôi đồng ý với việc thành phố Osaka thực hiện

kiểm tra thông tin thuế cần thiết được lưu trữ trên hệ thống công, hay yêu cầu các cơ quan hành chính khác cung cấp những giấy tờ cần thiết.

④Trong trường hợp không thể xác nhận được thông tin trên hệ thống công, tôi đồng ý nộp những giấy tờ, hồ sơ liên quan.

⑤Trong trường hợp đã được thành phố Osaka thông qua quyết định đủ điều kiện được nhận trợ cấp, tờ đơn đăng ký này sẽ được xem như là phiếu yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp.

⑥Sau khi được thành phố Osaka thông qua quyết định đủ điều kiện được nhận trợ cấp, do lỗi ghi thiếu sót trong đơn đăng ký này dẫn đến việc không thể hoàn thành quá trình chuyển khoản,

hoặc trong thời hạn thành phố Osaka quy định, không thể liên lạc, xác nhận được với người làm đơn, yêu cầu thanh toán, thành phố Osaka sẽ coi là đơn đăng ký đã bị hủy.

⑦Sau khi nhận được tiền trợ cấp, trong những trường hợp như tiền thu nhập năm 2020 có sự thay đổi, vượt quá hạn mức giới hạn thu nhập của Trợ cấp nhi đồng, dẫn tới việc không còn

thuộc diện hộ gia đình được nhận Trợ cấp đặc biệt tạm thời (tiền trợ cấp hỗ trợ) cho hộ gia đình nuôi con nhỏ, tôi sẽ hoàn trả lại khoản tiền Trợ cấp đặc biệt tạm thời (tiền trợ cấp hỗ trợ) cho

hộ gia đình nuôi con nhỏ.

１．申請者
（　フ　リ　ガ　ナ　）

性別 生年月日 申請者の現住所（住民票所在地）
氏　　　　　名

(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

Đơn đăng ký trợ cấp đặc biệt tạm thời cho hộ gia đình nuôi con nhỏ năm tài chính 2021 (tiền trợ cấp hỗ trợ)

Thị trưởng thành phố Osaka

Thành phố/quận/phố/thôn trợ cấp (※Là nơi đăng ký cư trú tại thời điểm đăng ký)

Ngày điền đơn đăng kí tháng        ngày

Điều khoản cam kết, đồng ý

Người đăng ký

Phiên âm katakana 

Họ và tên

Giới tính

Nam/ Nữ

Ngày sinh

Năm       tháng     ngày

Nơi ở hiện nay của người đăng ký (Địa chỉ trên giấy đăng ký cư trú)

Điện thoại

Địa chỉ cũ của người đăng ký

(Trường hợp trẻ là đối tượng nhận Trợ cấp nhi đồng phần tháng 9/2021, là địa chỉ trên giấy đăng ký cư trú 

thời điểm ngày 31/8/2021, trường hợp khác là địa chỉ trên giấy đăng ký cư trú thời điểm ngày 30/9/2021)

Tôi đồng ý, cam kết những điều khoản từ 

(1) ~ (7) trên đây và xin đăng ký nhận trợ 

Người đang lánh 

nạn do bạo hành thì 

tích vào ô dưới (Người đã ly hôn) 

Họ tên vợ/chồng cũ

Trẻ thuộc nhóm đối tượng được nhận trợ cấp (trẻ đang được nuôi dưỡng tại thời điểm đăng ký )

Phiên âm katakana

Họ và tên

Giới

tính Ngày sinh

Năm       tháng     ngày
Nam/Nữ

Trẻ nào sinh từ ngày 

2/4/2003 ~ 1/4/2006 

(học sinh trung học 

phổ thông) hãy viết 

O vào đây

Địa chỉ (Chỉ ghi trong trường hợp sống riêng)

Nếu đã làm xong 

thủ tục thay đổi 

người nhận Trợ 

cấp nhi đồng thì 

tích vào ô.

Điều khoản xác nhận

(1) Tôi chưa nhận được số tiền trợ cấp tương đương, chưa biết về việc đã chi tiêu.

Hãy điền số tiền đã nhận/đã chi tiêu trong phạm vi biết được.

Tổng số tiềnSố tiền đăng ký, yêu cầu thanh toán

người

yên

yên

yên

①Số trẻ là đối tượng được nhận trợ cấp

②Số tiền trừ đi (Số tiền ghi trên mục 3. (2) )

※Nếu tích vào mục 3. (1) thì không cần điền

③Số tiền đăng ký, yêu cầu thanh toán

(= ①×100,000 - ②）

※ Ví dụ, ①số trẻ được nhận trợ cấp là 2 người, trường hợp ②số tiền trừ đi là 50,000 yên, thì ③ sẽ là 150,000 yên (= 2 người × 100,000 yên -50,000 yên)

Hãy xác nhận tiếp thông tin ở mặt sau.

(2) Tôi đã nhận hoặc đang chi tiêu 1 phần hay toàn bộ khoản tiền trợ cấp tương đương.



【受取口座記入欄】

※Ngoài ra, những người không thể mở tài khoản ngân hàng, không có tài khoản chỉ định chuyển tiền hãy tích vào cột bên dưới.

〇Vì không có tài khoản nhận tiền Trợ cấp nhi đồng, tôi muốn nhận tiền mặt tại quầy của ủy ban thành phố, quận, phố, thôn.

【高校生の保護者の方等（公務員の方含む）大阪市から児童手当を受給していない方】
　  上記1・２の書類に加え、次の①～③の書類を添付してください。

　① 令和４年２月28日（それ以前に申請する場合は申請日時点）までに離婚したこと
　　 がわかる書類（離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本
　　 等）又は９月以降の事情変更に関する必要な書類
 　  ※離婚協議中の場合は、令和４年２月28日時点（それ以前に申請する場合は申請日時点）
  　   で協議中であることがわかる書類（公的機関から発行された書類又は弁護士等、
 　    第三者により作成された書類）を添付してください。

　② 住民票（世帯全員分）

　③ 申請者の令和３年度（令和２年分）市区町村民税課税証明書・非課税証明書
　　（公務員の方の場合は、次の書類でも可）
　　 中学生以下の児童を養育している場合は、児童手当（本則給付）の受給者である
　　 ことがわかる書類（支給決定通知書、支払通知書、継続認定通知書等の写し等）

金融機関番号 店番号

【共通事項】

　１　申請者の本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、
　　　個人番号カード（顔写真のある表面のみ）、旅券等の写し等）

　２　振込先金融機関口座確認書類（金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が
　　　分かる通帳やキャッシュカードの写し）

【大阪市以外の市町村から児童手当を受給している方】
　　令和４年３月分の児童手当（本則給付）の認定市町村（２月中に申請する場合は
　　申請時点における児童手当支給の認定市町村）から転居し、申請日時点において
　　大阪市に住民票がある場合は、次の書類も提出してください。

　・　申請日時点において児童手当（本則給付）の受給者であることが分かる書類
　　　（支給決定通知書、支払通知書、継続認定通知書等の写し等）

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

※Trường hợp chọn gửi bằng ngân hàng bưu điện Yucho, hãy điền thông tin [tên ngân hàng, phân loại tài khoản tiền gửi, số tài khoản

(7 chữ số) dùng để chuyển khoản] (được ghi ở phần phía dưới mặt sau trang bìa của sổ ngân hàng).

※Lưu ý không ghi tài khoản trong thời gian dài không thực hiện giao dịch.

５．受取方法

Hãy ghi tài khoản ngân hàng muốn được chuyển khoản (chủ tài khoản là tên người đăng ký). Ngoài ra, cần phải đính kèm giấy tờ có thể xác

nhận được các thông tin liên quan tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản (như bản sao của sổ ngân hàng)

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

チェック欄

添付書類

Hãy xác nhận tiếp thông tin ở mặt sau.

Cách thức nhận

Khung điền tài khoản ngân hàng

Tên ngân hàng, cơ quan tiền tệ Tên chi nhánh

Mã số ngân hàng, cơ quan tiền Mã số chi nhánh

Phân loại 

Số tài khoản ngân hàng

Ghi lần lượt từ ô 

cuối cùng bên phải
Tên phiên âm bằng katakana

Tên chủ tài khoản ngân hàng

Tích dấu vào ô 

Hồ sơ đính kèm

Bản sao giấy tờ tùy thân của người đăng ký (giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, thẻ cư trú, thẻ mã số 

cá nhân (chỉ mặt thẻ có ảnh), hộ chiếu..v.v..)

Hồ sơ xác minh tài khoản ngân hàng dùng để chuyển khoản (bản sao thẻ hoặc sổ ngân hàng có ghi tên 

ngân hàng, số tài khoản, tên chủ thẻ (tên bằng katakana))

【Người nhận Trợ cấp nhi đồng từ thành phố, phố, thôn khác ngoài thành phố Osaka】

Trường hợp chuyển nơi ở từ thành phố/phố/thôn công nhận tiền trợ cấp nhi đồng phần tháng 3/20222

(trường hợp đăng ký trong tháng 2 thì sẽ là thành phố/phố/thôn công nhận chi trả Trợ cấp nhi đồng tại thời 

điểm đăng ký), vào ngày đăng ký, có địa chỉ trên giấy đăng ký cư trú ở thành phố Osaka, vui lòng nộp cả các 

Hồ sơ xác nhận được là người nhận Trợ cấp nhi đồng vào ngày đăng ký.

(Bản sao giấy thông báo quyết định trợ cấp, giấy thông báo chi trả, giấy thông báo chấp nhận tiếp tục trợ 

cấp...v.v..)

【Mục chung】

【Phụ huynh (bao gồm công viên chức nhà nước) có con là học sinh trung học phổ thông, hiện 

không nhận Trợ cấp nhi đồng từ thành phố Osaka 】

① Hồ sơ xác nhận được đến ngày 28/2/2022 (trường hợp đăng ký trước đó thì sẽ là ngày đăng ký) đã ly hôn 

(Giấy chứng nhận thụ lý đơn xin ly hôn, giấy chứng nhận thông tin ghi trên đơn xin ly hôn, sổ hộ khẩu, hay 

trích lục sổ hộ khẩu), hoặc hồ sơ cần thiết liên quan đến việc thay đổi sau tháng 9.

※Trường hợp đang trong thời gian ly hôn thỏa thuận, thì nộp kèm hồ sơ xác nhận được tại thời điểm ngày 

28/2/2022 đang trong thời gian thỏa thuận (hồ sơ được cấp bởi cơ quan nhà nước hay hồ sơ được luật sư, bên 

thứ 3 soạn thảo).

② Giấy đăng ký cư trú (Toàn bộ thành viên trong hộ khẩu)

③ Giấy chứng nhận nộp thuế, Giấy chứng nhận miễn thuế thị dân năm tài chính 2021 (tức là phần thuế của 

năm 2020) của người đăng ký.

(Trường hợp là công viên chức nhà nước, có thể nộp các hồ sơ như sau)

Trường hợp đang nuôi trẻ học sinh trung học cơ sở trở xuống, thì nộp hồ sơ có thể xác nhận được là người 

đang nhận trợ cấp nhi đồng (Bản sao giấy thông báo quyết định trợ cấp, giấy thông báo chi trả, giấy thông báo 

chấp nhận tiếp tục trợ cấp...v.v..)


