
Kung ang kita ng taong nagpapalaki sa bata ay mas mababa 
sa talahanayan (1) sa ibaba (limitasyon ng kita), ang taong ito ay 
makakatanggap ng halagang pinakikita sa talahanayan. kung 
ang kita ay nasa pagitan sa talahanayan sa ibaba (1) at (2) 
(limitasyon ng kita), ang taong ito ay makakatangap ng espesyal 
na benepisyo (ang flat rate na halaga sa isang  buwan ay 5,000 
yen bawat bata).

Kung ang kita ng nag papalaki sa bata ay mas mataas sa 
talahanayan②ang allowance ng bata at iba pa ay hindi 
makukuha mula sa halagang binayaran noong Oktubre 2022.

※ Pakitandaan na kung ang kita ay bumaba  sa talahanayan 
sa ibaba(2) pagkatapos na hindi na maibigay ang allowance ng 
bata at iba pang benipisyo. Mangyaring tandaan, na kailangan 
na magsumite ng bagong kahilingan para sa sertipikasyon ng 
(aplikasyon).

※Ang bilang ng mga dependent at bilang ng mga mag-asawa na nakadepende ng 
pareho ang pamumuhay sa ilalim ng batas sa buwis sa kita.(kasama ang mga batang 
ipinagkatiwala sa foster parents at mga naninirahan sa isang institusyon). Sa ibaba nito 
ay tinutukoy ang mga【Dependents 】at iba pa. ang bilang ng mga bata na hindi 
nanatiling nakadepende ang mga  kabuhayan noong Disyembre 31, ng nakaraang 
taon. Depende sa bilang ng mga dependents, Ang maximum amount ay 380,000 yen 
bawat tao(batay sa kita) or 440,000 yen sa dependent na kasamang namumuhay ng 
asawa. (limitado sa mga 70 taong gulang o mas matanda) o nakadepende sa 
matatanda.

※Ang 【tinatayang halaga ng kita 】ay kinakalkula batay lamang sa kita ng suweldo. 
Ito ay isang gabay lamang, at sa katotohanan, ang limitasyon ng kita ay kinokunpima 
sa halaga ng kita pagkatapos ng mga deductions ng kita sa trabaho, mga gastos sa 
medikal at ibat iba pang mga binabawas.
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0 Tao 622 833.3 858 1071

1 Tao 660 875.6 896 1124

2 Tao 698 917.8 934 1162

3 Tao 736 960 972 1200

4 Tao 774 1002 1010 1238

5 Tao 812 1040 1048 1276

【Makipag ugnayan sa】
Inuyama City Hall 
Kodomo MiraiKa Division Training
(1st Floor Window ⑦)

Telephone No. 0568-44-0323

Sa tanggapan ng opisina・Aichi ken・Inuyama Shi

Sa alituntunin, Hindi na kinakailangan 
magsumite ng status report.

１．kapag wala nang anak dahilan sa hindi  nag 
pagpapalaki o nag alaga ng mga anak at iba pa.

2. kapag ang isang tao na tumatanggap ng child 
allowance para sa bata, kapag nagbago ang 
tirahan ng asawa o anak (kabilang na din ang 
paglipat sa ibang munisipalidad o sa ibang bansa) 
at nagbago ang pangalan

3.  kapag nagpakasal  sa isang tao, at  magkasama na 
nagpapalaki ng mga anak, o kaya naman ay wala 
nang kasamang asawa

4. Kapag ang isang tao ay tumatanggap ng allowance 
ng bata at iba pa, at nagbabago ang tinatanggap 
niyang pensiyon (kabilang din  kung naging isang 
empleyado ng gobyerno).

5. kapag ang tao, bilang isang nagpapalaki ng isang 
bata sa japan ay itinalaga bilang isang "Designated 
parents", ng mga magulang na nakatira sa ibang 
bansa

3. Kung alinman ang naangkop sa inyo para  
sa mga sumusunod na 1-6, kailangan na 
mag report sa inyong lokal na munisipalidad 
(pagkatapos ng Hunyo 2022)

P a t a k a r a n n g  
s i s t e m a s a C h i l d  

A l l o w a n c e

２．Sakaling magpatuloy sa pagtanggap 

ng benipisyo

４ ５

Mag apply ng child 
allowance sa

Munisipalidad na kung 
saan nasasakupan ng 

tinitirahan

Magbabago ang sistema mula Hunyo２０２２

Tungkol sa limitasyon ng kita at sa mga maximum 

na limitasyon sa kita), 

Kung hindi nagbago ang mga pangyayari,na kung saan
pinalaki ang anak, hindi na kailangan na magsumite ng 
kasalukuyan ulat ng pagbabago sa stado. Maliban
lamang sa mga sumusunod na mga tao. 

(Ang mga kailangang magsumite ng kasalukuyang ulat
sa stado）

・Ang mga tumatanggap ng child allowance sa isang
munisipalidad na iba sa lugar ng tirahan sa kanilang
resident registration card dahil sa karahasan ng 
kanilang kasal at iba pa.

・Mga taong walang rehistro ng mga pamilya ng mga
bata at iba pa.

・Mga mag asawang pinag uusapan ang diborsiyo at 
paghihiwalay sa kanilang mga kapareha. 

・Ibang tao na naimbitahan na magsumite ng 
aplikasyon mula sa munisipyo.

※Ang layunin ng kasalukuyang ulat sa stado ay upang
alamin ang stado o katayuan ng aplikante
pagkatapos ng Hunyo 1, ng bawat taon ng 
makunpirma kung ang aplikante ay karapat dapat o 
hindi sa pagtanggap ng child allowance at iba pang 
mga benipisyo para sa buwan ng Hunyo at sa mga
susunod pa. 

※Pakitandaan na kung hindi magsusumite ng  
kasalukuyang ulat ng stado o katayuan, hindi ka
makakatanggap ng allowance pagkalipas ng Hunyo.



1. Sa mga taong makakakuha o makakatangap

Sa mga nagpalaki ng anak na magtatapos hanggang
sekondarya, pagkatapos ng ika 15 taong gulang na
kaarawan hanggang sa unang petsa ng ika 31st ng Marso.

2. Halaga ng matatanggap

※ Limitasdo ang kita ng taong nagpapalaki ng anak na nasa
itaas (sa may space sa likod①) nasa itaas ang pinaka mataas
na kita. (sa may space sa likod②)Kung ito ay mas mababa, 
ang isang flat na buwanang pagbabayad na 5000 yen ay 
gagawin bilang isang espesyal na benepisyo
（Sa mga sumusunod, ang allowance ng bata at ang espesyal
na benepisyo ay sama-samang tinutukoy bilang「allowance 
ng bata, atbp」. Pakitingnan sa may likuran na bahagi para 
sa mga mga limitasyon ng kita
※ 「Sa kasunod ng pangatlong bata」 tinutukoy nito
pagkalampas ng tatlong anak na magtatapos ng senior High 
school, pagkatapos ng kanilang kaarawan sa ika 18 taong
gulang hanggang sa unang petsa ng ika 31 ng Marso. 

3.Pagtanggap sa Buwan at Araw

Sa pangkalahatang tuntunin, ito ay binibigay sa kani kaniyang
buwan kada taon sa buwan ng  Hunyo, Oktubre at Pebrero. 
(Hal.）Sa buwan ng Hunyo, binibigay ang allowance na ito sa
pagitan ng buwan ng Pebrero hanggang Mayo.
※Ang petsa ng pagbibigay ng Inuyama City, Sa tuntunin ay 
ipinapadala ito sa ika 10 ng petsa ng buwan at kung Holiday 
ay ipinadadala ito ng mas maaga sa petsang nabanggit. 

４. Koleksyon mula sa Child allowance ng bata at iba pa.
Ang lunsod ay maaring mangolekta sa mga atrasadong
bayarin sa mga sumusunod, pag papaalaga ng bata, 
paggamit ng children’s club, pagkain sa tanghalian sa
paaralan at iba pang mapagkukunan mula sa child 
allowance.Maaring makipag usap sa lungsod ng munisipyo
kung saan maaring pumasok ang inyong mga anak ng 
elementarya at sekondarya, children’s club at sa hinaharap
na paaralan.

～Tungkol sa Child allowance～

Edad ng Bata Halaga ng Child allowance（Halaga ng 
ng bawat buwan sa isang bata）

Hanggang 3 taon
gulang

Flat rate  o saktong halaga 15,000 yen

3 taon gulang pataas
hanggang magtapos
sa Elementarya

10,000 Yen (15,000 yen) para sa
pangatlo at sa mga susunod pa

Junior High School Flat rate o saktong halaga 10,000 Yen

Ang Pamamaraan

●Aplikasyon
Kapag ang isang bata ay ipinanganak at lumipat sa ibang

munisipalidad, kinakailangan na mag aaply sa munisipyo at 
dapat na magsusumite ng isang “request for authorization” 
para sa kasalukuyang tirahan o kaya naman ay (sa employer 
kung empleyado ng gobyerno).

※ Maaring humiling sila ng mga attachments kung 
kinakailangan. tulad ng account sa bangko o iba pang 
account number na naka pangalan sa taong nag-a-apply

※ Kinakailangan punan ng aplikante ang certification 
request form at My number at iba pa sa taong mag aapply.

1.Ano ang unang gagawin

Patakaran ng sistema sa 
ChildAllowance

1．Sa alituntunin, ito ay ibinibigay kapag ang bata
ay nakatira sa Japan( Maari din itong makuha
kung mag aaral sa ibang bansa para mag 
aral upang matugunan ang ilang mga
pangangailanagn. 

2. Kung ang mga magulang ay nakatirang hiwalay, 
halimbawa sa panahon ng patuloy na diborsyo, ang
prayoridad ay ibibigay sa taong kasama ng bata

3. Kung ang mga magulang ay nakatira sa ibang bansa,  
at  nagtalaga ng taong magpapalaki ng bata sa Japan. 
Sa taong Ito ibibigay ang allowance dahil siya ang
itinalaga sa pag papalaki sa kanyang anak

4. Kung mayroon na tagapag alaga ng menor de edad, sa
menor de edad na tagapag alagang ito ibibigay ang
allowance

5. Kung ang bata ay ipinagkatiwa sa Foster parents o iba
pang tagapag alaga o kaya naman ay nakipag
ugnayan sa institusyon, Sa alituntunin sa foster parents, sa
ibang taggapag alaga o sa nakipag ugnayan sa
institution na ito ibibigay ang allowance . 

Sa alituntunin, ang child allowance at
iba pa ay makukuha sa susunod na

mga buwan pagkatapos ng buwan

na pag apply.

Gayunpaman, kung ang petsa ng kapanganakan o
paglipat ay malapit sa katapusan ng buwan, ang

allowance ay ibibigay sa buwan ng napunan pag applay

sa loob ng 15 araw mula sa araw ng kapanganakan o

pagkatapos ng petsa ng paglipat kahit na ang petsa ng

paglipat ay sa susunod pang buwan. Pakitandaan lamang

na kung huling nag apply, Sa tuntunin ay hindi

makakatanggap ng allowance sa buwan ng naantala o

sa buwan ng hindi naiapply.

Ang pag aaply ay dapat gawin sa loob ng 
15 araw ng kapanganakan o sa paglipat!

Kung isang pampublikong empleyado, ang allowance ng bata ay babayaran ng employer, 

Sa mga sumusunod na kaso, Kinakailangan na ipaalam at mag apply sa munisipyo tungkol sa 

tirahan at trabaho sa loob ng 15 araw mula sa mga susunod na araw. 

※Pakitandaan lamang na base sa alituntunin, kung huling mag aaply, ay hindi matatanggap 

ang buwan na naantala o ang hindi naiapply na buwan.  

※ kinakailangan na isumite ang kopya ng resignation letter kasama ng certification request

※ Kinakailangan na isumite ang kopya employment letter ng pagreretiro, kalakip ang abiso sa 

kadahilanan para makatanggap ng benipisyo.

Kinakailangang mag apply sa munisipyo sa loob ng 15 
araw kung saan lilipat pagkatapos ng paglipat (kung saan 
petsang naka eskedyul ng paglipat).

Kinakailangan na mag apply sa munisipyo kung saan 
nakatira sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos ng 
panganganak

※ Kung ang ina ay pansamantala na wala sa kanyanng 
munisipalidad na tinitirhan dahil sa panganganak sa bahay at 
sa iba pang mga dahilan. Kinakailangan pa rin siyang mag 
apply kung siya nakatira. 

1．Kapag ipinanganak ang Bata

２．kapag lumipat sa ibang 
munisipalidad o sa ibang bansa.

Espesyal na 
pagbubukod 
para 15 araw 

１ ２ ３

Kung Empleyado ng gobyerno

○Kung naging Empleyado ng gobyerno

○Kung hindi na isang empleyado ng gobyerno dahil sa pagreretiro o sa iba pang dahilan.

○Kung empleyado ng gobyerno at may pagbabago sa opisina na pinagtatrabahuhan.

Tungkol sa one-stop serbisyo sa
pangangalaga ng bata

Magagamit ang serbisyo ng My number portal, 
maaring mag apply online gamit ang inyong personal 
My number card ng hindi na pupunta pa sa opisina ng 
munisipyo.


