
 

 

 

 

 
Matatanngap na Pera 
Makakatanggap ng 50,000 yen bawat bata 
 

 

Sino ang puwedeng makatanggap ng pera 

Sinumang naangkop sa alinman sa ① at ② 

① Ang taong hindi nakatanggap ng allowance sa pagpapalaki ng bata (pera sa 
mag-isang pagpapalaki ng bata)dahil nakatanggap ng pampublikong pensyon. 
Ang pampublikong pensyon ay ang pensyon ng naulila (perang puwedeng 
matanggap kapag namatay ang miyembro ng pamilya), Pensyon sa kapansanan 
(pensyon ng matatanggap ng taong may kapansanan), Pensyon sa katandaan 
(perang matatanggap ng senior citizen), Pensiyon sa aksidente sa industriya 
(perang matatanggap kapag naaksidente o nagkasakit sa trabaho),Kabayaran 
sa naulilang pamilya (perang puwedeng matanggap kapag namatay ang 
miyembro ng pamilya), atbp. 

② Pamilya na bumaba ang kita mula Pebrero 2022 nang dahil sa Covid at pareho 

sa kita ng pamilya na tumatanggap ng allowance sa pagpapalaki ng bata (pera 
sa mag-isang pagpapalaki ng bata). 

 

 

 

 

 

Para makatanggap ng pera para makatulong sa buhay ng pamilya na 

nagpapalaki ng bata at kaunti ang kinikita, kailangang mag-aplay 
2022 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at 

Nagpapalaki ng Bata 
 
 

Single Parent na Pamilya 

May mga scammer na nagnanakaw ng inyong pangalan, adres at telepono para 
makakuha ng perang matatanggap mula sa bansa at munisipyo, kung kaya't mag-ingat. 

 

Nakasulat sa likod kung papaano makatanggap ng pera 



Dapat gawin para tumanggap ng pera 
Mag-aplay para makatanggap ng pera 
Puwedeng mag-aplay gamit ang koreo.  
Puwedeng i-download ang mga dokumento sa pag-aplay sa homepage ng lungsod 
ng Osaka. 
Kung gusto ninyong ipadala ang mga dokumento sa bahay ninyo, tumawag sa 
teleponong nakasulat sa ibaba. (May mga dokumento sa ward office din) 

 

Deadline ng pag-aplay 
Ipadala ang mga dokumento para sa aplikasyon sa lungsod ng Osaka bago mag-
Pebrero 28, 2023. 
 
Saan magtatanong kapag mayroong hindi maintindihan 
Sinumang may katanungan ay tumawag lamang sa telepono na nakasulat sa ibaba. 

① Inggles, Koreano, Intsik, Filipino, Vietnamese 

Tel. 06-6773-6533 

② Wikang Hapon Tel. 06-6684-8784  

Oras ng pagtanggap ng tawag: Lunes-Biyernes 9:00-17:30 
Sarado kapag Sabado, Linggo at holiday 
 
 
 
Saan ipapadala ang dokumento kapag gagamit ng koreo  
〒550-8790 大阪市西区立売堀 4丁目 10番 18号 

子育て世帯生活支援給付金担当 

4-10-18 Itachibori, Nishi-ku, Osaka City 550-8790  
Staff ng Ayuda sa Pagsuporta sa Pamumuhay ng mga Pamilyang Nagpapalaki ng 
Bata 
 

※Kapag naibayad na ang pera at nalaman na hindi puwedeng tumanggap ng 

pera ang taong binayaran, ipapasauli ang binayad na pera.  



 

 

 

 

 

 

Matatanngap na Pera 
Makakatanggap ng 50,000 yen bawat bata 
 

 

Sino ang puwedeng makatanggap ng pera 
Taong nagpapalaki ng bata na ang edad ay mas bata sa 18 anyos sa araw ng Marso 
31, 2022 (kung may kapansanan ang bata, mas bata sa 20 anyos) at naangkop sa 

alinaman sa ① at ②. 

① Pamilya na kakaunti ang kita na hindi kaiangang mag-bayad ng residence tax. 

Pamilyang hindi kaiangang magbayad ng buwis para sa taong 2021 
 

② Pamilyang biglang bumaba ang kita 

Pamilyang bumaba ang kita dahil sa Covid at kapareho ng pamilyang hindi 
kailangang magbayad ng buwis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindi Single Parent na Pamilya 

Para makatanggap ng pera para makatulong sa buhay ng pamilya na 

nagpapalaki ng bata at kaunti ang kinikita, kailangang mag-aplay 
2022 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at 

Nagpapalaki ng Bata 
 
 

 

 

Nakasulat sa likod kung papaano makatanggap ng pera 

May mga scammer na nagnanakaw ng inyong pangalan, adres at telepono para 
makakuha ng perang matatanggap mula sa bansa at munisipyo, kung kaya't mag-ingat. 

 



 

Dapat gawin para tumanggap ng pera 
Mag-aplay para makatanggap ng pera 
Puwedeng mag-aplay gamit ang koreo.  
Puwedeng i-download ang mga dokumento sa pag-aplay sa homepage ng lungsod 
ng Osaka. 
Kung gusto ninyong ipadala ang mga dokumento sa bahay ninyo, tumawag sa 
teleponong nakasulat sa ibaba. (May mga dokumento sa ward office din) 

 

Deadline ng pag-aplay 
Ipadala ang mga dokumento para sa aplikasyon sa lungsod ng Osaka bago mag-
Pebrero 28, 2023. 
 
Saan magtatanong kapag mayroong hindi maintindihan 
Sinumang may katanungan ay tumawag lamang sa telepono na nakasulat sa ibaba. 

③ Inggles, Koreano, Intsik, Filipino, Vietnamese 

Tel. 06-6773-6533 

④ Wikang Hapon Tel. 06-6684-8784  

Oras ng pagtanggap ng tawag: Lunes-Biyernes 9:00-17:30 
Sarado kapag Sabado, Linggo at holiday 
 
 
 
Saan ipapadala ang dokumento kapag gagamit ng koreo  
〒550-8790 大阪市西区立売堀 4丁目 10番 18号 

子育て世帯生活支援給付金担当 

4-10-18 Itachibori, Nishi-ku, Osaka City 550-8790  
Staff ng Ayuda sa Pagsuporta sa Pamumuhay ng mga Pamilyang Nagpapalaki ng 
Bata 
 

※Kapag naibayad na ang pera at nalaman na hindi puwedeng tumanggap ng pera 

ang taong binayaran, ipapasauli ang binayad na pera. 


