
Nếu thu nhập của người nuôi con nhỏ hơn bảng ① dưới đây 
(giới hạn thu nhập thấp nhất) , thì số tiền có thể nhận được tiền 
trợ cấp ghi trong bảng, hoặc nhiều hơn ①nhưng nhỏ hơn ②
(giới hạn thu nhập cao nhất ), bạn có thể nhận được một khoản 
phí cố định hàng tháng là 5.000 yên tương ứng với mỗi trẻ em).

Lưu ý rằng, từ số tiền trợ cấp tháng 10 năm 2022, nếu thu 
nhập của người nuôi con là ② trở lên, bạn sẽ không thể nhận 
trợ cấp nuôi con. 
※Xin lưu ý rằng nếu thu nhập của bạn giảm xuống dưới ② sau 
khi tiền trợ cấp của con bạn không còn được trả nữa, bạn sẽ cần 
phải nộp lại đơn chứng nhận (đơn đăng ký).

※Số người thân phụ thuộc là vợ/chồng cùng sinh kế và người thân phụ thuộc theo Luật 
thuế thu nhập

(Không bao gồm trẻ em được chăm sóc bởi cha mẹ nuôi hay trẻ em được nhận vào các cơ 
sở. Sau đây gọi là "người thân phụ thuộc, v.v.") Và trẻ em không phải là người thân phụ 
thuộc, v.v., vẫn duy trì sinh kế vào ngày 31 tháng 12 của năm trước. 

Tùy thuộc vào số lượng người phụ thuộc, số tiền tối đa (cơ sở tiền thu nhập) là 380.000 
yên / người (người thân phụ thuộc là vợ / chồng có cùng sinh kế (giới hạn ở những người 
trên 70 tuổi) hoặc người phụ thuộc cao tuổi) thì trong một số trường hợp, nó sẽ là 440.000 
yên).

※ "Mức thu nhập ước tính" chỉ được tính dựa trên thu nhập từ lương. Nó chỉ là sự ước tính 
và trên thực tế, giới hạn thu nhập được xác nhận bằng số thu nhập sau khi trừ các khoản 
giảm trừ thu nhập lương, khấu trừ chi phí y tế, khấu trừ chi phí khác, v.v.

①Giới hạn thu nhập thấp nhất ②Giới hạn thu nhập cao nhất

Số người 
phụ thuộc

Tiền thu nhập
chịu thuế (vạn

yên)

Ước tính tiền 
thu nhập 
(vạn yên)

Tiền thu nhập
chịu thuế (vạn

yên)

Ước tính tiền 
thu nhập 
(vạn yên)

0 người 622 833.3 858 1071

1 người 660 875.6 896 1124

2 người 698 917.8 934 1162

3 người 736 960 972 1200

4 người 774 1002 1010 1238

5 người 812 1040 1048 1276

【Địa chỉ liên hệ】
Tòa thị chính thành phố Inuyama Phòng
tương lai trẻ em Phụ trách đào tạo
(Quầy tiếp tân số 7 tầng 1) 
Điện thoại : 0568-44-0323

Phủ nội các・Tỉnh Aichi・Thành phố Inuyama

Về nguyên tắc bạn không cần phải gửi 
báo cáo tình trạng hiện tại nữa !

1. Bởi bạn không thể nuôi trẻ, nên trẻ không còn sống
với bạn. 

2. Khi người nhận tiền trợ cấp con cái, bạn đời của họ 
hoặc trẻ thay đổi địa chỉ (bao gồm cả việc chuyển 
đến một thành phố khác hoặc ra nước ngoài) hoặc 
khi đổi tên.

3. Khi kết hôn với người cùng nuôi trẻ, hoặc khi bạn 
đời của bạn không còn. 

4. Khi lương hưu của người nhận trợ cấp trẻ em thay 
đổi (bao gồm cả khi trở thành công chức nhà nước)

5. Khi là người nuôi dạy trẻ ở trong nước và được chỉ 
định là "người cha mẹ chỉ định" do cha mẹ đang 
sinh sống ở nước ngoài.

3. Trường hợp nằm trong 1～6 điều dưới đây, 
bạn cần nộp đơn tại thành phố, thị trấn, nơi mình 
sinh sống. (Kể từ tháng 6 năm 2022)
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2. Trường hợp tiếp tục nhận trợ cấp

４ ５

Vui lòng nộp đơn xin trợ 
cấp trẻ em tại thành phố 
nơi có địa chỉ của bạn.

Chế độ thay đổi từ tháng 6 năm 2022.Về giới hạn thu nhập thấp nhất・Giới hạn thu 
nhập cao nhất

Trừ khi hoàn cảnh nuôi con thay đổi, bạn không cần 
phải nộp bản tường trình tình hình hiện tại ngoại 
trừ những người sau.

(Người cần nộp bản tường trình tình hình hiện tại)
・ Những người nhận tiền trợ cấp trẻ em, v.v. ở một 

thành phố khác với địa chỉ trong giấy chứng nhận 
cư trú do chịu hành vi bạo lực từ bạn đời, v.v.

・ Những người không có hộ khẩu của trẻ
・ Những người đang thảo luận về việc ly hôn và 

sống tách biệt với bên kia
・ Những người nhận được thông báo từ thành phố 

về việc nộp hồ sơ

* Bản báo cáo tình hình hiện tại là để nắm tình hình vào ngày 
1/6 hàng năm và xác nhận xem bạn có được nhận trợ cấp 
nuôi con 6 tháng tiếp theo hay không.

※ Nếu không nộp bản báo cáo tình hình hiện tại, bạn 
có thể sẽ không nhận được trợ cấp cho 6 tháng tiếp đó, 
xin hãy lưu ý. 



1. Theo nguyên tắc chung, sẽ được nhận trợ cấp 
nếu con bạn sống ở Nhật Bản (tùy trường hợp vẫn
có thể nhận được khoản tiền này khi du học nếu
đáp ứng một số yêu cầu nhất định).

2. Nếu cha mẹ ly thân do ly hôn, v.v ... thì ưu tiên người ở 
cùng với con.

3. Nếu cha mẹ sống ở nước ngoài và cha mẹ chỉ định  
người nuôi con ở Nhật Bản, khoản thanh toán sẽ được 
thực hiện cho người đó (người được chỉ định).

4. Trường hợp có người giám hộ của người chưa thành 
niên, tiền trợ cấp sẽ được trả cho người giám hộ của người 
chưa thành niên.

5. Nếu đứa trẻ được nuôi bởi cha mẹ nuôi hoặc được nuôi 
tại một cơ sở, về nguyên tắc, khoản thanh toán sẽ được trả 
cho cha mẹ nuôi của đứa trẻ hoặc người tại cơ sở đó.

1. Người được nhận trợ cấp
Người nuôi trẻ tới khi tốt nghiệp trung học cơ sở (đến hết 
ngày 31 tháng 3 sau sinh nhật 15 tuổi)

2. Tiền trợ cấp được nhận

※Nếu thu nhập của người nuôi trẻ bằng hoặc cao hơn giới hạn 
thu nhập (bảng ① ở mặt sau) và nhỏ hơn giới hạn thu nhập 
(bảng ② ở mặt sau), khoản thanh toán cố định 5,000 yên sẽ 
được trả như một trợ cấp đặc biệt. 

(Dưới đây, trợ cấp cho trẻ em và trợ cấp đặc biệt được gọi 
chung là "trợ cấp trẻ em, v.v." Vui lòng xem mặt sau để biết 
các giới hạn thu nhập.)

※"Con thứ ba trở lên" dùng để chỉ những đứa trẻ thứ ba 
và những đứa trẻ tiếp theo được nuôi dưỡng cho đến 
khi tốt nghiệp trung học (cho đến ngày 31 tháng 3 đầu 
tiên sau sinh nhật 18 tuổi).

3. Ngày tháng nhận
Theo nguyên tắc chung, trả trợ cấp cho tới tháng trước các 
tháng 6, tháng 10 và tháng 2 hàng năm.

Ví dụ) Vào ngày thanh toán tháng 6, khoản trợ cấp cho tháng 2 
đến tháng 5 sẽ được thanh toán.

* Về nguyên tắc, ngày thanh toán của Thành phố Inuyama là 
ngày 10 (nếu ngày 10 là ngày lễ, ngày nghỉ của ngân hàng, 
sẽ được chuyển sang ngày làm việc ngay trước đó)

4. Thu các khoản khấu trừ từ tiền trợ cấp của trẻ em, v.v.
Thành phố có thể thu các khoản thanh toán quá hạn như phí 
trông trẻ, phí sử dụng câu lạc bộ trẻ em và phí ăn trưa ở 
trường từ tiền trợ cấp của trẻ em. Vui lòng liên hệ với các 
trường tiểu học và trung học cơ sở, nhà trẻ và câu lạc bộ trẻ 
em nơi con bạn theo học.

～ Về trợ cấp trẻ em ～

Tuổi của trẻ
Tiền trợ cấp (Số tiền hàng tháng cho 

mỗi người)

Dưới 3 tuổi Đồng nhất 15,000 yên

Từ 3 tuổi cho tới trước 
khi vào tiểu học

10,000 yên
(Từ con thứ 3 trở đi : 15,000 yên)

Trung học Đồng nhất 10,000 yên

Thủ tục là …

● Đăng kí

Khi trẻ em sinh ra hoặc chuyển đến từ nơi khác, cần phải 
nộp (xin) "Phiếu xác nhận" cho nơi ở hiện tại (đối với trường 
hợp là công chức nhà nước, nộp cho nơi làm việc).
Theo nguyên tắc chung, nếu được thành phố chứng nhận, 
bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp cho tháng tiếp theo tháng bạn 
đăng ký. Hãy nộp đơn càng sớm càng tốt.

* Bạn có thể được yêu cầu gửi các tài liệu đính kèm nếu cần, 
chẳng hạn như giấy tờ ghi số tài khoản của ngân hàng, 
v.v. đứng tên của người nộp đơn.

※ Cần phải điền mã số cá nhân của người đăng kí vào 
“Phiếu xác nhận”

1. Việc đầu tiên cần thực hiện

Quy định của chế độ trợ cấp trẻ em

Theo nguyên tắc, tiền trợ cấp trẻ em
sẽ được thanh toán vào tháng tiếp theo
tháng nộp đơn.
Tuy nhiên, nếu ngày sinh hoặc ngày

chuyển tới (ngày di chuyển) rơi vào gần cuối tháng, thì
cho dù nộp đơn vào tháng tiếp theo, và ngày nộp đơn
trong khoảng15 ngày kể từ ngày chuyển tới, thì bạn sẽ
vẫn được thanh toán. kể từ tháng nộp đơn. Xin lưu ý rằng
nếu hồ sơ của bạn nộp chậm thì về nguyên tắc bạn sẽ
không được nhận tiền trợ cấp của tháng chậm nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày sinh 
hoặc chuyển tới. 

Trường hợp là công chức nhà nước, bạn sẽ được 
nhận trợ cấp trẻ em từ nơi làm việc. Trong những 
trường hợp dưới đây, vui lòng nộp đơn xin tại nơi làm 
việc và thành phố, phường, thị trấn nơi có địa chỉ của 
bạn trong vòng 15 ngày. 

※ Về nguyên tắc nếu nộp đơn chậm, bạn sẽ không nhận 
được trợ cấp của tháng bị chậm, xin lưu ý. 
※ Cần nộp bản Copy đơn xin nghỉ việc khi làm thủ tục 
xin Phiếu xác nhận.
※ Để làm thủ tục nộp đơn hủy lý do xin nhận, bạn cần 
nộp Copy bản thông báo tuyển dụng .

Bạn cần nộp đơn tới thành phố nơi bạn chuyển tới trong 
vòng 15 ngày kể từ ngày sau ngày chuyển tới(ngày dự 
định chuyển đi) !

Trong vòng 15 ngày kể từ sau khi sinh, bạn cần nộp đơn 
đến thành phố nơi có địa chỉ của bạn!
※ Kể cả khi bạn sinh bé tại nhà bố mẹ đẻ, tạm thời xa 
thành phố nơi mình sống, hãy nộp hồ sơ nơi thành phố có địa 
chỉ của bạn. 

1. Khi bé được sinh ra

2. Trường hợp chuyển tới từ đô thị khác, hay từ
nước ngoài

Trường hợp 
đặc biệt 15 

ngày

１ ２ ３

Đối với công chức nhà nước

○ Nếu bạn trở thành công chức nhà nước

○ Nếu bạn nghỉ việc và không còn là công chức nhà nước

○ Nếu bạn là công chức nhà nước, và đang đổi chỗ làm

Giới thiệu về dịch vụ nuôi dưỡng trẻ em One Stop
Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn hảo của Mainapotaru, 

bạn có thể đăng ký trực tuyến bằng Thẻ cá nhân của mình
mà không cần phải đến quầy tiếp tân của thành phố.


