
Hướng dẫn về「Trợ cấp đặc biệt một lần cho những gia đình 
đang nuôi con nhỏ năm tài chính Reiwa thứ 3 - 2021」 cần 

làm đơn xin.

Tiền trợ cấp một lần nhằm giúp đỡ chi phí sinh hoạt cho những hộ gia đình đang nuôi con nhỏ!

2．Số tiền được trợ cấp là bao nhiêu? (Mức trợ cấp)
Đối tượng theo học trường trung học phổ thông hoặc tương đương, mỗi người được

nhận 100.000 Yên.

1．Những ai có thể nhận được tiền trợ cấp (đối tượng được hưởng trợ
cấp)

Trợ cấp sẽ được chi trả cho phụ huynh, người có thu nhập nhiều hơn, có con là học 
sinh trung học phổ thông hoặc tương đương (sinh từ ngày 2 tháng tư năm 2003 đến 
này 1 tháng tư năm 2006) tính đến thời điểm ngày 30 tháng 9. (Ngoại trừ những người 
có mức thu nhập không nằm trong đối tượng được hưởng trợ cấp nhi đồng (trợ cấp 
tiêu chuẩn))

3．Làm thế nào để được nhận trợ cấp (Cách xin trợ cấp)
Điền vào những mục cần thiết trên đơn xin nhận được, gửi kèm theo các loại giấy tờ

xác nhận (giấy tờ tùy thân, giấy tờ có thể xác nhận được số tài khoản ngân hàng nhận
chuyển khoản) để xin trợ cấp.

4．Khi nào sẽ nhận được trợ cấp (Thời gian nhận trợ cấp)
Sau khi điền vào các mục cần thiết trên đơn xin nhận được, hãy bỏ vào phong bì đã

được gửi kèm và gửi trở lại cho chúng tôi. Sau khi thụ lý đơn, chúng tôi sẽ tiến hành
kiểm tra nội dung đơn xin và sẽ lần lượt tiến hành chuyển khoản tiền trợ cấp vào số tài
khoản được chỉ định.

Thông tin liên hệ

Phòng quản lý - Bộ phận hỗ trợ chăm sóc trẻ em - Cục Thanh thiếu niên và Trẻ em thành phố Osaka
Bộ phận phụ trách trợ cấp đặc biệt một lần cho những gia đình đang nuôi con nhỏ.
Điện thoại: 06-6684-8776 Fax: 06-6684-8796
(Chú ý) Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (ngoại trừ ngày lễ), từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều.

｢Xin hãy chú ý về “lừa đảo chuyển khoản” hay “lừa đảo thông tin cá nhân” liên quan đến 「Trợ cấp đặc 
biệt một lần cho những gia đình đang nuôi con nhỏ」

Có trường hợp thành phố Osaka sẽ gọi điện đến nhà hoặc nơi làm việc, nhưng tuyệt đối không có những
việc như yêu cầu thao tác tại máy ATM (máy rút tiền tự động) hay yêu cầu chuyển khoản lệ phí trợ cấp.
Nếu nhận được những cuộc gọi đáng ngờ, hãy lập tức liên lạc với thành phố Osaka hoặc đồn cảnh sát gần
nhất.

Bản tiếng việt


