
 明治・大正・昭和・平成

※下記の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

 明治・大正・昭和・平成

電話

※下記の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

平成,令和

平成,令和

平成,令和

平成,令和

平成,令和

※同居・別居の別については令和３年９月30日時点の状況を選択してください。

【誓約・同意事項】

   　　　  〇公務員の方は、右のチェック欄にチェックを入れてください

（　フ　リ　ガ　ナ　）

配偶者の現住所（住民票所在地）※申請者と同じ場合は記入不要
氏　　　　　名

男・女

1

３．対象児童

（        ）

（日本産業規格Ａ列４番）

4 男 ・ 女

5 男 ・ 女 同 ・ 別
年 月 日

（裏面も確認してください。）

3 男 ・ 女

日

日月年

年 月

№ 住所（別居の場合のみ記入）

男 ・ 女

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

年 月
同 ・ 別

日

2 男 ・ 女

１．申請者 案内文書に記載されている世帯管理番号を記入してください

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（一括給付金）申請書　

記入日 令和４年　　月　　　日

男・女

(様式第３号)

（　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

月 日年

大阪市長
殿

電話

世帯管理番号７ケタ 

同 ・ 別

年 月

同居・別居
の別

申請者の住所（令和３年９月30日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

配偶者の住所　（令和３年９月30日時点の住民票所在地） ※現住所と同じ場合は記入不要 

結婚してい
る場合○を
つけてくださ

い

生　年　月　日

　　無　　有

・Chỉ ghi tên của trẻ đang theo học trung học phổ thông hoặc tương đương. Đối với cán bộ công viên chức nhà nước hãy ghi cả tên của trẻ học cấp bậc trung học cơ sở và những bậc học thấp hơn.

・Số lượng trẻ thuộc nhóm đối tượng được nhận trợ cấp trên 6 người, có thể ghi vào một tờ giấy khác (không cần theo mẫu) hoặc ghi vào phần giấy trắng ở mặt sau.

同 ・ 別

日

性　別

配偶者の有無２．配偶者
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続　柄

日
（        ）

月年
同 ・ 別

性別 生年月日

氏　　　　　名

受付印

Đơn đăng kí hỗ trợ đặc biệt, tạm thời dành cho hộ gia đình có con nhỏ năm 2021 (Tiền hỗ trợ một lần)

Thị trưởng thành phố Osaka

Người đăng kí
Hãy điền mã số quản lý hộ gia đình được ghi tại bìa thư

Mã số quản lý hộ gia đình (7 chữ số)

Ngày điền đơn đăng kí tháng        ngày

Họ và tên

Giới tính Ngày sinh

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

Những người là công viên chức nhà nước, hãy tích vào ô bên phải

Địa chỉ người đăng kí (Địa chỉ ghi trên giấy đăng kí cư trú vào ngày 30/9/2021)
※Nếu trùng với địa chỉ hiện tại thì không cần ghi.

Vợ /chồng
Có vợ/ chồng chưa Có Không

Họ và tên

Giới tính Ngày sinh

Nơi ở hiện nay của vợ/ chồng (Địa chỉ hiện tại trên giấy đăng kí cư trú)

※Nếu trùng với địa chỉ của người đăng kí thì không cần ghi.

Địa chỉ cư trú của vợ (hoặc chồng) (Địa chỉ ghi trên giấy đăng kí cư trú vào ngày 30/9/2021)

※Nếu trùng với địa chỉ hiện tại thì không cần ghi.

Trẻ thuộc nhóm đối tượng được nhận trợ cấp

Hãy khoanh 

tròn vào 

những trẻ 

(học sinh 

trung học 

phổ thông) 

có ngày sinh 

trong 

khoảng từ 

2/4/2003 

~1/4/2006)

Sống chung 

hoặc sống 

riêng

Nếu đã kết 

hôn thì hãy 

khoanh tròn

Địa chỉ (Chỉ ghi trong trường hợp sống 
Họ và tên Mối 

quan 

hệ

Giới Ngày sinh

Mục sống chung hay sống riêng với cha mẹ sẽ được căn cứ vào thời điểm 30/9/2021

Hãy xác nhận tiếp thông tin ở mặt sau

Bản tiếng Việt. Hãy tham khảo bản dịch này và điền vào đơn đăng kí tiếng Nhật 

Nam/ Nữ
Năm       tháng     ngày

Điện thoại

Nam/ Nữ
Năm       tháng     ngày

Điện thoại

Chung/riêng

Nam/Nữ
Năm       tháng     ngày

Tôi đồng ý, cam kết những khoản mục từ (1) ~ (6) dưới đây và xin đăng kí nhận trợ cấp.

Tôi đồng ý, cam kết những khoản mục từ (1) ~ (6) dưới đây và xin đăng kí nhận trợ cấp.

Phiên âm

Phiên âm

Phiên âm

Khoản mục cam kết, đồng ý
Trong trường hợp giả mạo thông tin điền trên đơn đăng kí, 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.

Trong trường hợp cần xét duyệt điều kiện để nhận tiền "trợ cấp đặc biệt 1 lần dành cho hộ gia đình đang nuôi con (Trợ cấp một lần)", 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.

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

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

cấp

Sau khi được thành phố Osaka thông qua quyết định đủ điều kiện được nhận trợ cấp, do lỗi ghi thiếu sót trong đơn đăng kí 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 đăng kí, yêu cầu than h toán, thành phố Osaka sẽ coi là đơn đăng kí 

đã bị hủy. 

Sau khi nhận được tiền trợ cấp, trong những trường hợp như tiền thu nhập vào 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 1 lần (trợ cấp 1 lần) cho hộ gia đình đang nuôi con nhỏ", t ôi sẽ hoàn trả lại khoản "tiền trợ cấp đặc biệt 1 lần 

(trợ cấp 1 lần) cho hộ gia đình đang nuôi con nhỏ".



【受取口座記入欄】

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

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

〇Tôi muốn nhận tiền trực tiếp tại quầy

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

　受取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。

５．受取方法

金　融　機　関　名

金融機関番号 店番号

※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]

Tích dấu vào ô này

添付書類

Cách thức nhận

Hãy ghi tài khoản ngân hàng muốn được chuyển khoản

Khung điền tài khoản ngân hàng

Tên ngân hàng, cơ quan tiền tệ Tên chi nhánh Phân loại 

Số tài khoản ngân hàng

Ghi lần lượt từ ô cuối 

cùng bên phải

Tên chủ tài khoản ngân 

hàng

Tên phiên âm bằng katakana

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

Tài liệu cần đính kèm

Bản sao giấy tờ tùy thân (bản sao giấy phép lái xe, thẻ cư trú, thẻ mã số cá nhân (chỉ mặt thẻ có ảnh), hộ 

chiếu)

Giấy tờ 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 vui lòng nộp thêm những giấy tờ sau】

Giấy tờ xác nhận việc đang nhận trợ cấp nhi đồng phần tháng 9 năm 2021 (Bản sao giấy quyết định 

được nhận trợ cấp, bản sao giấy thông báo gởi tiền, bản sao giấy chứng nhận gia hạn) 

【Người làm đơn xin hoặc vợ/chồng mà không phải là người nhận trợ cấp nhi đồng, chuyển đến 

sinh sống tại thành phố Osaka sau ngày 2/1/2021 vui lòng nộp thêm các loại giấy tờ sau】

Giấy tờ xác minh thu nhập trong năm 2020 (bản sao giấy chứng nhận đóng thuế cư trú cho địa phương 

đang sinh sống hoặc bản sao giấy xác nhận không phải đóng thuế năm tài chính 2021)

【Trẻ thuộc nhóm đối tượng được nhận trợ cấp nhưng có địa chỉ cư trú không phải là thành phố 

Osaka hãy nộp thêm những giấy tờ sau】

Bản sao giấy đăng kí cư trú có tên của toàn bộ thành viên bao gồm tên của trẻ thuộc nhóm đối tượng 

được hưởng trợ cấp)


