
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Người có thể nhận trợ cấp 

Người đáp ứng điều ① hoặc ② dưới đây 

① Người không được nhận trợ cấp nuôi con (tiền hỗ trợ nuôi con cho bố mẹ đơn 

thân) của tháng 4 năm 2022 vì đã nhận tiền lương hưu công... 

Các loại tiền lương hưu công bao gồm: lương hưu tang quyến (số tiền có thể 

nhận khi người thân trong nhà mất), lương hưu thương tật (số tiền có thể nhận 

khi bị tàn tật), lương hưu trí (số tiền có thể nhận khi đến tuổi về hưu quy định), 

lương hưu tai nạn (số tiền có thể nhận khi bị bệnh hay tai nạn lao động), bồi 

thường tang quyến (số tiền có thể nhận khi người thân trong nhà mất)... 

② Gia đình bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến thu nhập từ tháng 2 năm 

2022 bị giảm xuống bằng với thu nhập của những gia đình đang nhận trợ cấp 

nuôi con (tiền trợ cấp nuôi con cho bố mẹ đơn thân) 

 

 

C 

Thủ tục nhận tiền trợ cấp. 

Cần làm thủ tục đăng ký để nhận được tiền trợ cấp sinh hoạt đặc biệt 

cho gia đình đang nuôi con có thu nhập thấp 

Gói trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt 

dành cho hộ gia đình nuôi con nhỏ có thu nhập thấp năm 2022 

 

 

NGƯỜI THUỘC GIA ĐÌNH BỐ MẸ ĐƠN THÂN 

Cách đăng ký nhận tiền ghi ở mặt sau 

Hãy cảnh giác với những kẻ xấu tìm cách lấy cắp thông tin cá nhân như họ tên,  

địa chỉ, số điện thoại v.v.. hoặc lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp từ nhà nước 

hay địa phương của bạn. 

Số tiền có thể nhận 

Mỗi trẻ có thể nhận được 50.000 yên 

 



 

Thủ tục để nhận được tiền trợ cấp 

Hãy làm thủ tục đăng ký để nhận được tiền 

Có thể đăng ký bằng cách gửi bưu điện.  

Có thể tải mẫu đơn đăng ký tại trang web của thành phố Osaka 

Trường hợp muốn gửi mẫu đơn đăng ký đến tận nhà, vui lòng liên hệ số điện thoại 

bên dưới. (Đơn đăng ký cũng được để sẵn tại Ủy ban quận) 
   
   

Hạn đăng ký 

Hạn chót gửi đơn đăng ký về Ủy ban thành phố Osaka là đến ngày 28/2/2023 
     

Liên hệ giải đáp thắc mắc 

Nếu có điều gì chưa hiểu rõ, vui lòng gọi đến số điện thoại ghi bên dưới 

① Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Philipin, tiếng Việt 

Số điện thoại ０６－６７７３－６５３３ 

② Tiếng Nhật Số điện thoại ０６－６６８４－８７８４  

Thời gian làm việc: (Ngày thường) thứ hai～thứ sáu, 9:00～17:30 

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ. 

 
   

Địa chỉ gửi đơn đăng ký 

〒550-8790  大阪市西区立売堀 4 丁目 10 番 18 号 (Osaka-shi, Nishi-ku, Itachibori 4-10-18) 

子育て世帯生活支援給付金担当  

 

※ Tiền trợ cấp sẽ bị thu hồi lại nếu phát hiện người nhận tiền không phải thuộc 

đối tượng được nhận trợ cấp 



 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng được nhận trợ cấp 

Tại thời điểm ngày 31/3/2022, gia đình có con dưới 18 tuổi (hoặc con bị khuyết 

tật dưới 20 tuổi) đáp ứng điều ① hoặc ② dưới đây 

① Gia đình có thu nhập thấp dưới mức phải đóng thuế thị dân 

(Là những gia đình không cần phải đóng thuế của năm 2021) 

 

② Gia đình có thu nhập bị giảm đột ngột 

(Là những gia đình do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến thu nhập từ tháng 

1/2022 bị giảm xuống giống như các gia đình có thu nhập thấp không cần phải 

đóng thuế) 

 

 

 

 

Hãy cảnh giác với những kẻ xấu tìm cách lấy cắp thông tin cá nhân như họ tên,  

địa chỉ, số điện thoại v.v.. hoặc lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp từ nhà nước hay 

địa phương của bạn. 

 

Cách đăng ký nhận tiền ghi ở mặt sau 

NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ GIA ĐÌNH BỐ MẸ ĐƠN THÂN 

Số tiền có thể nhận 

Mỗi trẻ có thể nhận được 50.000 yên 

 

Cần làm thủ tục đăng ký để nhận được tiền trợ cấp sinh hoạt đặc biệt 

cho gia đình đang nuôi con có thu nhập thấp 

Gói trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt 

dành cho hộ gia đình nuôi con nhỏ có thu nhập thấp năm 2022 

 

 



 

Thủ tục để nhận được tiền trợ cấp 

Hãy làm thủ tục đăng ký để nhận được tiền 

Có thể đăng ký bằng cách gửi bưu điện.  

Có thể tải mẫu đơn đăng ký tại trang web của thành phố Osaka 

Trường hợp muốn gửi mẫu đơn đăng ký đến tận nhà, vui lòng liên hệ số điện thoại 

bên dưới. (Đơn đăng ký cũng được để sẵn tại Ủy ban quận) 
   
   

Hạn đăng ký 

Hạn chót gửi đơn đăng ký về Ủy ban thành phố Osaka là đến ngày 28/2/2023 
     

Liên hệ giải đáp thắc mắc 

Nếu có điều gì chưa hiểu rõ, vui lòng gọi đến số điện thoại ghi bên dưới 

③ Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Philipin, tiếng Việt 

Số điện thoại ０６－６７７３－６５３３ 

④ Tiếng Nhật Số điện thoại ０６－６６８４－８７８４  

Thời gian làm việc: (Ngày thường) thứ hai～thứ sáu, 9:00～17:30 

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ. 

 
   

Địa chỉ gửi đơn đăng ký 

〒550-8790  大阪市西区立売堀 4 丁目 10 番 18 号 (Osaka-shi, Nishi-ku, Itachibori 4-10-18) 

子育て世帯生活支援給付金担当  

 

※ Tiền trợ cấp sẽ bị thu hồi lại nếu phát hiện người nhận tiền không phải thuộc 

đối tượng được nhận trợ cấp 


