インドネシア語

Orang asing pun bisa mendapatkan 100.000 Yen/orang
Akibat virus corona baru (covid19), pemerintah Jepang akan memberikan 100.000 yen/orang untuk semua orang yang
tinggal di Jepang.Orang yang bisa mendapatkan 100.000 yen adalah semua orang yang terdaftar di Juminkihondaicho/
Resident Registration System pertanggal 27 April. Orang asing juga bisa mendapatkan uang.
MIC (Ministry Internal Aaffairs and Communication) telah mengemukakan pada tanggal 20 April.
Untuk orang asing, mendapatkan uang tersebut perlu beberapa proses berikut sebelum tanggal 27 April.
-

Memiliki zairyu card / residence card untuk menyatakan tinggal di jepang lebih dari 3 bulan

-

Mendaftarkan Juminhyo/Surat Domisili di Kantor pemerintah tempat tinggal Anda.

Akan dikirim formulir pendaftaran untuk mendapatkan uangnya dari kantor pemerintah kota dimana anda telah
mendaftar Juminhyo/Surat Domisili anda. Pada formulir tersebut, mengisi Nama kepala keluarga (seperti ayah), tanggal
lahir (tahun bulan dan tanggal), tempat tinggal (alamat tinggal) dan Nomor rekning bank anda yang ingin ditransfer serta
formulir tersebut dikirim ke kantor pemerintah kota. Sertakan juga foto copy buku tabungan dan kartu ID yang
menyatakan bahwa pendaftar adalah diri anda sendiri.
Jika anda memiliki kartu my number, Anda bisa mendaftar secara online. Tanggal sampainya formulir pendaftaran di
rumah Anda atau tanggal diberikan uangnya berbeda tergantung kota dimana anda tinggal. paling cepat bulan Mei sudah
bisa diterima. Jika anda yang ingin mengetahui tentang "Juminkihondaicho/ Resident Registration System" atau
"Juminhyo/ Surat Domisili" Anda dapat konsultasi lewat telepon. Operator call center akan mentranslate dan
menghubungi kantor kota.
Call center MIC
0570-066-630 (navi dial)
03-6436-3605 (jika anda menelepon dari telp IP atau PHS)
8：30～17：30 libur: Hari sabtu, hari Minggu, dan tanggal merah
Anda bisa konsultasi dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea , bahasa Spanyol, bahasa Portugis,
bahasa Vietnam, bahasa Thailand, Bahasa Indonesia, Bahasa Tagalog dan bahasa Nepal.
Ada penjelasan mengenai "Juminkihondaicho/ Resident Registration System" untuk orang asing. Ada juga terjemahan
bermacam-macam bahasa.
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
Sumber:
「外国人も 1 人 10 万円(100,000YEN)をもらうことができます」（やさしい日本語ニュース／withhnews・朝日新
聞 2020 年 4 月 21 日）
URL:https://www.facebook.com/yasashiinews/
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