
Nếu bạn sẽ có thể nhận
thư từ thị sảnh thì bạn
phải chuẩn bị vã sẽ gửi
cho thị sảnh trong 3 
tháng nhé !
Nếu bạn gửi quên thì
bạn không thể nhận tiền.

Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Phiên bản tiếng Việt
Hiệp hội giao lưu quốc tế KOCHI（KIA)

Đăng ký của của tiền trợ cấp cố định đạc biệt ②

Thị sảnh đã gửi cho các người thư vào tháng 5 rồi.

Đến gửi rồi.
Có giấy đăng ký trong thư.

Thị sảnh Kochi sẽ gửi thư cho bạn.

Khoảng ngày 12 ～ngày 15 tháng 6 đến nhà của bạn.
Có giấy đăng ký trong thư.

Một nơi không 
ở thanh phố Kochi Thành phố KOCHI

Chuẩn bị để đăng ký

×

① Giấy đăng ký
②Giấy tờ có thể xác nhận bản thân
Đưa thẻ cư trú của chủ hộ ・
Sao chép của giấy phép lái xe v.v..

③Sổ ngân hàng hoặc thẻ rút tiền
Sao chép của số tài khoản , tên của chủ hộ

Gủi rồi ! Bây giờ sẽ gửi .

Chờ đơi

・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）

Chuẩn bị rồi gửi đi.  

Thị sảnh Thị sảnh

Thị sảnh

Các viết giấy đăng ký

※Chủ hộ ＝đại biểu của gia đình
＝Người viết thư ghi địa chỉ thư từ thị sảnh.

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

🌎các loại ngôn ngữ VIDEO【Hiệp hội giao lưu 
quốc tế tỉnh Saga】
https://www.spira.or.jp/topic/kyufukin_shinseisyonokak
ikata/

🌎Giải thích loại ngôn ngữ 【MIC】

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/download/

🌎các loại ngôn ngữ VIDEO【(株)ORJ×soeasy】
https://soeasy.tokyo/movies/21785

Nếu bạn
không đến
giấy này thì
xin hãybạn
sẽ xác nhân 
cho thị sảnh
hoặc KCCFR.

※※※cẩn thận※※※
Không có máy tinh và điện thoại
・Khổng thể đắng trực tuyến từ
ngày 19 tháng 5.
・Không thể tải xuống giấy đăng 
ký từ ngày 29 tháng 5 .

※Giấy tường trú của bạn vào ngày
27 tháng 4 năm 2020 ở đâu vậy？


