
2. Số tiền trợ cấp

Thông báo quan trọng

Hướng dẫn về tiền trợ cấp đặc biệt nhằm
hỗ trợ cuộc sống của các hộ gia đình đang 

nuôi con

Thực hiện cấp tiền trợ cấp mới nhằm hỗ trợ các hộ gia đình đang

nuôi con!

1. Đối tượng được trợ cấp

Những người thỏa mãn cả hai điều kiện (1) và (2) dưới đây (*Trừ những
người đã nhận tiền trợ cấp dành cho hộ gia đình cha mẹ đơn thân)

Cha mẹ, v.v. đang nuôi dưỡng

trẻ em dưới 18 tuổi (dưới 20 tuổi đối với trẻ em tàn tật)

tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2022

(1)

(2)

■Người được miễn thuế cư trú (tỷ lệ bình quân) năm 2022

hoặc

■Người có biến động đột ngột trong thu nhập tính từ ngày 1 tháng 1 năm

2022 trở đi khiến mức thu nhập giảm xuống thành tương đương với
mức được miễn thuế cư trú

Đồng đều là 50.000 yên cho mỗi một trẻ

■Để nhận trợ cấp, có trường hợp không cần phải đăng ký và có trường

hợp cần phải đăng ký.

Nhất thiết phải kiểm tra thủ tục cấp được ghi ở mặt sau giấy này.

■Tổng đài Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

0120-400-903 (Thời gian tiếp nhận: 9:00 đến 18:00

các ngày trong tuần)
Để biết thêm chi tiết về cách thức đăng ký, vui lòng liên hệ tới “Bộ phận phụ trách tiền trợ 

cấp đặc biệt nhằm hỗ trợ cuộc sống của các hộ gia đình đang nuôi con (trừ hộ gia đình cha 

mẹ đơn thân) của địa phương nơi đang sinh sống.

(*Trẻ sơ sinh được sinh ra tính đến cuối tháng 2 năm 2023, v.v. cũng thuộc đối tượng 
được trợ cấp.)

Dành cho những người không phải là hộ gia đình cha mẹ đơn 

thân (đã nhận tiền trợ cấp lần này)

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại dưới đây:



3.Thủ tục cấp tiền trợ cấp

I. Người được nhận Trợ cấp trẻ em hoặc Trợ cấp nuôi trẻ đặc biệt phần của tháng 4 năm

2022 và được miễn thuế cư trú

▶ Được nhận tiền trợ cấp mà không cần phải đăng ký.

* Trường hợp không muốn nhận tiền trợ cấp, vui lòng gửi trả lại Bản thông báo từ chối nhận trợ

cấp.

* Trường hợp có nguy cơ cản trở việc cấp tiền trợ cấp ví dụ như đã hủy tài khoản được chỉ định

là tài khoản để cấp Trợ cấp trẻ em hoặc Trợ cấp nuôi trẻ đặc biệt, v.v. vui lòng làm các thủ tục

cần thiết ví dụ như thay đổi tài khoản được chỉ định làm tài khoản chuyển tiền, v.v.

Những điều cần lưu ý:

II. Những người khác các trường hợp ghi trên (Ví dụ: Người chỉ đang nuôi con là 

học sinh trung học phổ thông hoặc Người có biến động đột ngột về thu nhập)

▶ Cần phải đăng ký để nhận tiền trợ cấp.

Hãy nộp bằng cách mang trực tiếp đến 
quầy tiếp nhận của địa phương nơi đang 

sinh sống hoặc gửi qua bưu điện.

(1) Thủ tục đăng ký tiền trợ cấp

(2) Chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định 

Người 

thuộc đối 

tượng được 

cấp tiền trợ 

cấp

Địa phương 

nơi đang 

sinh sống

Nếu có điện thoại hoặc bưu phẩm đáng ngờ gọi đến hoặc gửi đến nhà riêng hoặc nơi làm

việc, v.v. giả danh nhân viên các tỉnh, thành hoặc Bộ Y tế, lao động và Phúc lợi, v.v. vui lòng

liên lạc với địa phương nơi đang sinh sống hoặc trạm cảnh sát gần nhất hoặc đến số điện

thoại chuyên tư vấn của cảnh sát (#9110).

Xin hãy lưu ý về “Lừa đảo chuyển khoản” và “Lừa đảo thông tin cá nhân”

có liên quan đến “Tiền trợ cấp đặc biệt nhằm hỗ trợ cuộc sống của các hộ gia đình 

đang nuôi con”.

▶ Chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung đăng ký và chuyển tiền vào tài khoản đã

được chỉ định cho những người đáp ứng đủ các điều kiện cấp tiền trợ cấp.

▶ Vui lòng điền thông tin tài khoản dùng để chuyển tiền, v.v. vào đơn đăng ký

và nộp cùng với các giấy tờ cần thiết bằng cách mang trực tiếp đến quầy

tiếp nhận của địa phương nơi đang sinh sống hoặc gửi qua bưu điện.

▶ Chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản đang được dùng để cấp Trợ cấp

trẻ em hoặc Trợ cấp nuôi trẻ đặc biệt phần của tháng 4 năm 2022 sớm

nhất trong khả năng có thể cho từng địa phương.

!


