Giải thích của tiền trợ cấp cố định đạc biệt
Quan trọng !
Để không lây
nhiễm dịch covid19, càng không đi
cơ quan nhà nước
càng đăng ký!

Khó khăn trong sinh hoạt của mình.
Vì thế mình muốn nhận tiền trợ cấp cố
định đạc biệt nhanh.

Vậng

Tự đăng ký

※Đang ký cho cơ quan nhà nước của bạn có
Phiếu cư dân ở chỗ .

◇KOCHI・・・từ ngày 1 tháng 5
◇Khác quê・・・khoảng từ thượng tuần trong tháng 5 hoặc trung tuần trong 5.

or

Không

Chờ đợi đến thư (giấy đăng ký)
① Được thư đến nhà.
Thư đó có giấy đăng ký.
◇KOCHI ＝khoảng trung tuần trong tháng 6
◇khác quê ＝khoảng hạ tuần trong tháng 5

１．Khi nào đăng ký được không ?

２．Bạn phải chọn 1 các đăng ký.
●Trực tuyển ： https://myna.go.jp/
Chỉ có mạng thẻ My number có thể đăng ký
●Qua đường bưu điện ＝ Thư
Giấy đăng ký in được từ trên internet của cơ quan nhà
nước những viết trong đó. Bạn nhân được giấy đăng ký đó
ở trung tâm cửa sổ thỉ KOCHI.

Được thư đến nhà

やくしょ

Phải sao chép

Cũng sao chép này gửi với giấy đăng ký .
• Giấy tờ tùy thân
＊Xuất trinh thẻ cư trú、hộ chiếu、giấy phép lái xe .v..v..
• Sao chép của bản sao sổ ngân hàng ,thẻ tiền mặt,thể hiện tên
tổ chức tài chinh mình

Không quên！
Đăng ký có kì hạn nên khác nơi.Có kì han nơi sẽ xong nhanh vào hạ tuần
tháng 7.Nếu bạn không kịp đăng ký đến kì hạn thì bạn không thể nhận tiền
trợ cấp cố định đặc biệt .

やくしょ

①
②

Gửi thư

② Sau viết bạn cần gửi thư cho cơ quan nhà nước

Nếu bạn có khó khăn ,muốn biết về điều
không hiểu và muốn trao đổi thì sẽ
liên lạc dưới đây.

Gửi
Quan trọng！

Ngày 7 tháng 5 năm 2020
Phiên bản tiếng Việt
Hiệp hội giao lưu quốc tế KOCHI

Có cần chờ đợi để nhận.
Tiền trợ cấp cố định đặc
biệt vào tài khoản lần
lượt.

Ngân hàng

・Các viết như thế nào đăng ký🌎Các loại ngôn ngữ
https://soeasy.tokyo/users/2174

・MIC
0120-260020 🌎Các loại ngôn ngữ
8：30～17：30 （Nghỉ thứ bảy /chủ nhật /lễ
hội）
・Ở trung tâm trao dổi sinh hoạt người
nước ngoài KOCHI（KCCFR)
088-821-6440🌎Các loại ngôn ngữ
9:00-17:00 (Nghỉ chủ nhật/lễ hội）

