Para a família que tenha(m) criança(s) que irá ingressar na escola
primária （shougakko）・ secundária （chugakko ）no ano 2019

PROCEDIMENTO PARA RECEBER
“SHIN NYUGAKU IWAI KIN”
(DOAÇÃO EM DINHEIRO CELEBRANDO O INGRESSO DA CRIANÇA NA ESCOLA PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA)

Período para requerimento：
03 de Dezembro de 2018（segunda）～28 de Dezembro（sexta）

PROJETO DE ENTREGA DE DOAÇÕES
“SHIN NYUGAKU IWAI KIN“

O projeto “FUNDO COMUNITARIO Pena Vermelha” terá início em 1º de outubro em todo o Japão. Todos os anos
recebemos doações de cidadãos de Hamamatsu e esta doação será entregue às famílias que moram em Hamamatsu,
que estão necessitadas e precisando desta ajuda (excluindo as famílias que já estão recebendo o SEIKATSU-HOGO).
Ler com atenção os ítens abaixo para fazer a requisição. O formulário deverá ser entregue dentro da data especificada
para o pedido.
1. Famílias que se enquadram
①No mês de abril de 2019、família que tenha criança que irá entrar no shogakko e ou chugakko
※ Consideramos família, um grupo de pessoas que mesmo não tendo relação consanguínea,
moram no mesmo endereço ou local.
※ Não se enquandram famílias que quando for receber a doação (em janeiro) a criança forr
para algum tipo de instalação, se estiver internada a longo prazo ou se for internar, e
também pelo motivo de mudança de residência o endereço for diferente do quando fez a
requisição
① Você se enquadra nos ítens 1,2 e3?
1. Estar com o endereço registrado no município de Hamamatsu em 1º de decembro de 2018
(Atenção! Em fevereiro o marco, para receber a doação, deverá estar com o endereço registrado em Hamamatsu).
2. Não estar recebendo o Auxílio Subsistência (SEIKATSU-HOGO)
Não enquadro
※ Em relação às famílias beneficiárias ou não do Auxílio Subsistência (Seikatsu Hogo), o Shakyo irá confirmar diretamente
com a Prefeitura de Hamamatsu.
3. Famílias na qual a criança irá ingressar no shogakko ou chugakko。
※

Para receber a doação,a criança deverá ter nascido
conforme abaixo。
該当する

●Para criança entrar no chogakko（nascido entre 02 /abril /2012～01 /abril/2013）
●Para criança entrar no chugakko（nascido entre 02/abril/2006～01/abril/2007）

Enquadro B
Enquadro B
Não
Ａ．Todos os membros da família devem estar isentos de pagamentos de impostos該当しない
Enquadro

municipais e provinciais.
Ｂ．Por razão econômica precisa de ajuda.
※Serão excluídas famílias que recebem ajuda de parentes e famílias que possuam
該当する
renda de algum imóvel.

Náo enquadro

②Sua Família seEnquadro
enquadra
no A ou B ou C？
B

C．Pessoas que estao recebendo Auxilio Infantil(jidou teate)

Família alvo

Ａに該当

Enquadro B

Enquadro A
①

Requerimento

②documento a anexar

（１）、documento a anexar （２）Ａを提

出

Ｂに該当

①

Requerimento ②Documento a anexar
（１）、 documento a anexar（２）Ｂを提出

Enquadro C
①

Requerimento ②Documento a anexar
（１） 、documento a anexar（２）C を提
出

2. Entregar os documentos
①「Requerimento」
・Preencher o requerimento e carimbar。
（Não pode ser o carimbo automático）
・「Ｂ.Famílias que por motivos financeiros precisam de ajuda」Se se enquadrar 《Ｂ》favor
escrever o motivo no requerimento。

②Documentos a anexar
（１） Documento emitido pela organização pública para comprovar a data de nascimento da
criança【Seguro de Saúde, Cartão de ajuda de despesas médicas

e ou outros】

（２）Ａ．Se todos os membros da família estão isentos de pagamentos de impostos
municipal e provincial
Algum documento para provar que a família é isenta de pagar estes impostos（apenas
um）

・Certificado de isenção da Taxa de imposto da

Prefeitura/província ano

30(30nendo Shiminnzei kenminzei Kazei Shoumeisho 29nendo bun)
・Certificado de Contribuição especial ano 30 Valor Seguro para“Kaigo“ (30
nendo tokubetsu choshusho Kaigo hoken ryo)
※Consideramos família, um grupo de pessoas que mesmo não tendo relação consanguínea,
moram no mesmo endereço ou local.

Ｂ．Se for Família que por razão econônica precisa de ajuda
・Apresentar a cópia dos holerites dos últimos 3 meses (8,9e10) de todos que
tenham renda (a avaliação será efetuada conforme a renda bruta anual）
※Se a renda for apenas a aposentadoria apresentar Notificação de depósito da aposentadoria
(nenkin furikomi Tsuchisho)。

※Se está desempregado recentemente apresentar o comprovante de salário ou comprovante de
afastamento de trabalho (rishokuhyo) ou comprovante do seguro desemprego (koyouhoken
jikyusha shikakushasho)

※Consideramos “família”, um grupo de pessoas que mesmo não tendo relação
consanguínea, moram no mesmo endereço ou local.

[B

Valor padrão （padrão se for por holerite）]

Família com

2人

integrantes

※Salário Anual Bruto conforme abaixo

２，２４４，０００円（mensal １８７,０００円）

3人

“

２，７３６，０００円（mensal ２２８,０００円）

4人

“

３，２２８，０００円（mensal ２６９,０００円）

5人

”

３，７３２，０００円（mensal ３１１,０００円）

６人

“

４，２９６，０００円（mensal ３５８,０００円）

（＊O valor estabelecido tem como referência o Auxilio Subsistência Seikatsu Hogo）
Shakai Hoken(seg.saúde)
Shotokuzei(imp.renda)

Valor sobra
(retirado
Desconto)

Salário Bruto
※O valor terá de ser menor que o valor padrão indicado acima。

[BValor Padrão(Valor Padrão para aqueles que vivem de aposentadoria）]
２人 integrantes

Família com

３人

２，０１９,０００円（mensal １６８,２５０円）

“

４人

“

２，３４４,０００円（mensal １９４,５００円）
２，６４９,０００円(mensal ２２０,７５０円）

C．Se pessoas que estao recebendo Auxilio Infantil(jidou teate)
・Apresentar a cópia Auxilio Infantil(jidou teate)
[Observações quanto aos documentos anexados]
① Aqueles que deram entrada para receber a “Ajuda Mútua de Fim de Ano” e anexou um documento
para comprovação de renda, para receber esta doação não precisará comprovar a renda, mas
precisará anexar um documento para comprovar a idade da criança.
③

Os documentos utilizados para o requerimento não serão devolvidos.

④

Documentos incompletos ou com preenchimento incorretos não serão aceitos.

⑤

Caso necessário, poderá ser solicitado o Atestado de Residência(jyuminhyo).

⑥

Quanto ao conteúdo do requerimento.
O Conselho do em Estar Social de Hamamatsu(Hamamatsu-shi Shakai Fukushi Kyougi
Kai)poderá entrar em contato com os encarregados da Comissão de Assistência Infantil e da
Comissão do Bem Estar Social do Bairro (Minsei Iin Jidou Iin) para obter informações em relação
ao conteúdo do requerimento.

.
３．Local para entrega dos documentos:
Entregar aos encarregados da Conselho do Bem Estar Social (Shakai Fukushi Kyougi Kai)
colocando em um envelope.
※Obs.: Pode colocar em qualquer envelope, porém não sera aceito entrega via correio.

４. Período para apresentação do requerimento

03 de decembro de 2018 até 28 de decembro de 2018 (Dia da semana)
※Para as famílias transferidas de outra cidade etc, para a cidade de Hamamatsu,
mesmo após o período de apresentação, devido aos preparativos para a entrega desta,
até meados de dezembro aceitaremos a apresentação do requerimento.
５. Valor da doação
６. Realização

（por

criança）１０，０００円

Conselho do Bem Estar Social de Hamamatsu（Colaboração：Comissão de

Assistência Infantil e da comissão do Bem Estar Social do Bairro“ Minsei Iin Jidou Iin“）
７. Avaliação/Forma de doação
● O Conselho do Bem Estar Social de Hamamatsu fará a avaliação dos documentos para decidir
ser receberá ou não a doação.
● A quantia fixada para a doação é de até10,000ienes para cada criança, mas poderá ser
modificada conforme a quantia de arrecadação e a quantia de famílias alvo para receber a
ajuda.

● As famílias enquadradas receberão as doações através da Comissão de Assistência Infantil e
da Comissão do Bem Estar Social do Bairro em Fevereiro o Março.
● As famílias não enquadradas para receber a doação, serão informadas por correspondência em
Fevereiro o Março.
８. Alterações no requerimento
Se houver alterações na situação da família após ter sido apresentado o requerimento, informar
imediatamente ao Conselho do Bem Estar Social de Hamamatsu mais próximo do bairro.
９. Outros
Os panfletos informativos em português e inglês estarão à disposição no site abaixo
（http://www.hamamatsu-syakyou.jp/）

Informações: Hamamatsushi Shakai Fukushi Kyougi Kai(Matriz)Naka-ku Naruko-cho140-8 ℡ 453-0580
Tempo de recepção 8:30~17:15( Dia da semana)
Bairro(KU)
Naka
Minami

Higashi

Nishi

Central do Conselho do Bem Estar Social e Escritórios
Regionais
Hamamatsu
chiku Center

Higashi Jimusho

Nishi

Hamakita

453-0553

Higashi-ku ryutsumotomati20-3

422-3737

Higashi Kuyakusho2 andar

596-1730

Kita-ku Hosoe_cho Kiga 4581 Hosoe Kaigo Yobou Center

527-2941

Kita-ku Inasa-cho Iinoya 616-5 Inasa Chiiki Kyodo Center

542-3486

Mikkabi Jimusho

Kita-ku Mikkabi-cho Uji 803 Mikkabi Sougou Fukushi Center

524-1514

Hamakita chiku Center

Hamakita-ku Kobayashi 1272-1 Hamakita Koreisha Fureai Fukushi Center

586-4499

Inasa Jimusho

Tenryuchiku Center

Haruno Jimusho
Tenryu

Naka-ku Naruko-cho fukushi kouryu Centerー1andar

Nishi-ku Maisaka-cho Maisaka 2701-9 Maisaka Chiki Kyodo Center 1 andar

chiku Center

Kitachiku Center
Kita

Telefone

Sakuma Jimusho
Misakubo Jimusho
TatsuyamaJimusho

Tenryu-ku Futamata-cho Futamata 530-18 Tenryu Health Welfare Center
Tenryu-ku Haruno-cho Miyagawa 1330 Haruno fukushi Center
Tenryu Sakuma-cho Nakabe 18-11 Sakuma Kyodo Center
Tenryu-ku Misakubo-cho 2980-1 Misakubo Chiiki Kyodo Center
Tenryu-ku Tatuyama-cho Tokura 711-2 Tatsuyama Hoken Center Yasuragi

926-0322
989-1261
965-0294
982-0046
969-0082

The household which has the child who enroll in elementary school
or junior high school in April 2019
Information for the application
Application period: Ｍonday, December 3, 2018 ~ Friday, December 28,2018

YEAR 2018 “Congratulatory gift for entering elementary/junior high school” project.

From October 1st, the "Community Chest" began across Japan, every year donations are received from
the goodwill of many citizens, this goodwill is used to provide financial support for those households who
live in Hamamatsu city which have difficulty supporting themselves (Exclude households that receiving
public assistance.), and the household which has the child who enroll in elementary school or junior high
school in April 2019. Please read the following application form and submit your application.
1. Target household of application
The household which has the child who enroll in elementary school or junior high school in April
2019 and the household which fulfill the conditions bellow.（（A）～（Ｃ））

（Ａ）Households that all members are exempt from city/prefectural tax
（Ｂ）Households that have financial reasons for requiring support
※Households that have income from real estate or are receiving financial support from family
members, etc., are not eligible.
（Ｃ）Households that receiving the Child-Rearing Allowance

●The target age of the child who enroll in elementary school (born on April 2, 2012-April 1, 2013.)
●The target age of the child who enroll in junior high school (born on April 2, 2006-April 1, 2007.)
[Attention]
※Those for whom all household members are no longer living at the same address as when the
application was submitted due to reasons such as being moved, or those admitted to an institution
or a hospital during the presentation period (February~March), are no longer eligible. Institutions
include: special nursing homes, geriatric health services facilities, etc. Care houses and group
homes are also included.
※All household members” means all those living with you regardless of blood relation.

2. Documents to submit
①

Application for “Congratulatory gift for entering elementary/junior high school “
※ Fill out the application and stamp ( don’t use shachihata stamp )

②

Formal documents that evidence the date of the birth who enroll in elementary school or a junior
high school in April 2019. (for example: insurance certificates and stipendiary certificates of medical
expenses, etc.)

③

Documents to attach.
A. If all members of your household are exempt from city and prefectural taxes…
A copy of one of the following documents to prove all members of the household are exempt
from tax.
Municipal & Prefectural Inhabitant Tax Certificate 2018(for the previous year), Long Term
Insurance Contribution Special Collection Notification, etc.
Note: The term "household", regardless of the blood relationship, refers to all those who
live in the same address and on-site. If you have been household separated on a resident's
card live in the same address, the site shall be the same household.

B. If you need support for economic reasons…
Copies of documents for each household member that show income details for the past 3
months (July, August and September)
Pay slips, etc. (If unemployed, then a Letter of Unemployment, Pension Payment Notification, etc.)
The term "household", regardless of the blood relationship, refers to all those who live in the same
address and on-site. If you have been household separated on a resident's card live in the same
address, the site shall be the same household.

[Standard Amounts for B]
Standard amounts are given below.
・Maximum possible annual income
Household with： 2 people

¥2,244,000 (¥187,000/month)

3 people

¥2,736,000 (¥228,000/month)

4 people

¥3,228,000 (¥269,000/month)

5 people

¥3,732,000 (¥311,000/month)

6 people

¥4,296,000 (¥358,000/month)
(*These are set based on the livelihood protection standard)

・Income from the pension
Household with： 2 people
3 people

¥2,019,000 (¥168,250/month)
¥2,344,000 (¥194,500/month)

C. If your household is receiving the Child-Rearing Allowance….
A copy of the Child-Rearing Allowance

[Notes Regarding Attached Documents]
※Household who apply to “ Provision of Financial Support from Year-end Fundraising Collection” doesn’t need to submit the
documents of (A) or (B).
※We will not return any documents related to the application.
※If there is a problem with the attached documents, we cannot accept the application.
※If necessary, we may ask you to submit a certificate of residence or other materials.
※You do not need to attach documents for individuals below 18 years of age.
For students such as college or specialty school students, please attach proof of student status such as a copy of a student
ID. (For cases such as correspondence colleges, you may be asked to attach a copy of a document showing earned income)
※About inquiries regarding application details
The Hamamatsu City Social Welfare Council may contact the City Hall or the Social Worker Child Committee Member
Group to cross reference information regarding your application.

3. Place to submit your application form
Please submit your form in an envelope directly to your nearest Social Welfare Council Ward
Division Center/Office.

※ Any envelope will do. We can NOT accept applications by mail.

4. Application Submission Period: Dec3rd (Mon.) to Dec 28st (Fri.), 2018
5. maximum ¥10,000 / per child
6. Sponsor: Hamamatsu City Social Welfare Council
7. Cooperative Organization: Hamamatsu City Social Worker/Child Committee Member Group
8. Method of assessment
● Assessment and decision eligible households will be done at the Hamamatsu City Social Welfare
Council Office.
● Households which have been selected will receive the Financial Support from the Social Worker
Child Committee Member Group in February~March.
● Households which have not been selected will be notified by mail in February.
9. Regarding any changes
If there are any changes to your address or household situation after you have applied, please contact
as soon as possible the Social Worker Child Committee Member Group where you submitted your
application.
10. Other
For the information guide in Portuguese and English, please visit the website. (http://www.hamamatsusyakyou.jp/)

Enquiries・Contact details
Hamamatsu City Social Welfare Council

Naka-ku Naruko-cho 140-8

℡ 453-0580

※ Open between 8:30 ~ 5:15

Ward

Naka Ward/Minami
Ward/Higashi Ward

Name of Social Welfare Council/HQ/Ward Division Center/Office
Hamamatsu Ward
Division Center
Higashi Ward Office

Naka-ku, Naruko-cho 140-8
Welfare & Exchange Center 1F
Higashi-ku, Ryutsumoto-cho 20-3
Higashi Ward Office 1F

Nishi Ward

Kita Ward

Nishi Ward
Division Center

Nishi-ku, Maisaka-cho, Maisaka 2701-9

Kita Ward

Kita-ku, Hosoe-cho, Kiga 4581

Division Center

Hosoe Care Prevention Center

Inasa Office

Kita-ku, Inasa-cho, Iinoya 616-5

Maisaka Collaboration Center 3F

Inasa Community Collaboration Center
Mikkabi Office

Kita-ku, Mikkabi-cho, Ushi 803
Mikkabi General Welfare Center

Hamakita Ward

Hamakita Ward
Division Center

Hamakita Senior Citizens Welfare and

Tenryu-ku, Hutamata-cho Hutamata 530-18

Division Center

Tenryu Health welfare center

Sakuma Office

Haruno-cho, Miyagawa 1330

Sakuma-cho, Chubu 18-11
Sakuma Health Kyodo Center

Misakubo Office

Misakubo-cho, Okuryoke 2980-1
Misakubo Community Collaboration Center

Tatsuyama Office

422-3737
596-1730
527-2941

542-3486
524-1514

586-4499

Exchange Center

Haruno Welfare Center

Tenryu Ward

453-0553

Hamakita-ku, Kobayashi 1272-1

Tenryu Ward

Haruno Office

Telephone
Number

Tatsuyama-cho, Tokura 711-2
Tatsuyama Health Center Yasuragi

926-0322

989-1261

965-0294

982-0046

969-0082

Có sinh viên được ghi danh vào các trường tiểu học và các trường trung học cơ sở mùa xuân
này

Hướng dẫn ứng dụng hiện nay trường mới
Thời gian áp dụng:12/３ -1２/２８

Tháng ba 30 năm học kỷ niệm chương cho các bài trình bày

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3 năm sau, một chiến dịch
quyên góp chung đang được tổ chức trên toàn quốc. Mỗi năm từ các cư dân của nhiều
người ấm tốt nhận được,Hộ gia đình này tốt chỉ trong thành phố Hamamatsu và cuộc sống

người nghèo cần giúp đỡ (seikatu Hogo)
Các sẽ được trình bày như một lối vào lễ kỷ niệm tiền mới. Xin vui lòng đọc kỹ những điều sau
đây, và gửi Yêu cầu người nộp đơn trước ngày đáo hạn.

1. Hộ gia đình sẽ có đủ điều kiện cho
①Trẻ em được nhận vào các trường trung học cơ sở và theo học ở trường tiểu học 4/2019 cho hộ gia đình của bạn
※Đề cập đến tất cả mọi người sống tại cùng một địa chỉ, ngay trong khuôn viên, bất kể mối quan hệ máu và
"gia đình". Thậm chí nếu người dân bỏ phiếu đã tách rời ban nhạc sống tại cùng một địa chỉ, ngay trong
khuôn viên, và các hộ gia đình.
* Trình bày cơ sở trẻ em thời gian (1 tháng) và bệnh viện thừa nhận và nhập viện không, cũng sẽ được di
chuyển
Nếu không phải một địa chỉ cư trú khi áp dụng cho một lý do không đủ điều kiện.

①ア、イ、ウ Áp dụng cho tất cả các bạn?
ア．1２/１/201８ bây giờ có địa chỉ trong thành phố Hamamatsu hộ.
※Người không cư trú tại thành phố Hamamatsu trong quá trình bày ngày tháng sẽ được miễn.

Không áp dụng

イ．Hộ gia đình không nhận được hỗ trợ công cộng.
※Truy vấn về gia đình về lợi ích phúc lợi với hội đồng thành phố sẽ hỏi Hamamatsu.
ウ．Trẻ em học trung học và ghi danh theo học tại trường tiểu học ở 4/2018 cho hộ gia đình của bạn.
該当する

※Trường hiện tại trình bày chương trình mới cho ngày sinh của đứa trẻ là như sau.
●Trẻ em bước vào độ tuổi tiểu học (4/2/2012-4/1/2013-born)
●Trẻ em bước vào độ tuổi trung học cơ sở (4/2/2006-4/1/2007-sinh)

dụng

Ａ． Hộ gia đình, thành phố và tỉnh thuế miễn trừ.
Ｂ． Hộ gia đình cần sự trợ giúp vì
lý do kinh tế.
該当する
※Bất động sản thu nhập, những người đủ điều kiện nhận được hỗ trợ từ các thành viên gia đình, vv.

C． Những người nhận trợ cấp nuôi con
VCCCC．

Vui lòng gửi mẫu đơn đăng ký và các tài liệu cần thiết kèm theo.

Không đủ điều

Không áp

kiện

②Ａ、ＢÁp dụng cho tiêu chí thu nhập?

2. Các tài liệu được gửi

①"Trường học hiện tại ứng dụng mới.
・Điền vào các thông tin cần thiết, xin con dấu con dấu. Bàn chải
・"B... hộ gia đình cần sự trợ giúp vì lý do kinh tế" vì các lý do nộp đơn "B nếu ứng dụng
trích dẫn" theo yêu cầu xin vui lòng chắc chắn.

②Các tài liệu đính kèm
（１）Bằng chứng về công chúng thấy sự ra đời của trẻ em mới đăng ký [thẻ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế, v.v..]
（２）Ａ．Nếu hộ gia đình, thành phố và tỉnh thuế sẽ được miễn.・・・
Một bản sao của tài liệu xác nhận rằng miễn là các gia đình (hoặc một)
・Tài chính 30 năm municipal thuế và giấy chứng nhận công cụ thuế tỉnh thuế
・Tài chính 30 năm thuế thông báo đặc biệt (bảo hiểm)

※Tất cả mọi người những người sống tại cùng một địa chỉ, ngay trong khuôn viên, bất kể mối
quan hệ máu và "gia đình"Điểm. Nếu người dân bỏ phiếu đã tách rời ban nhạc và sống
tại cùng một địa chỉ, ngay trong khuôn viên, và các hộ gia đình.

Ｂ．Hộ gia đình cần hỗ trợ vì lý do kinh tế nếu...
・Gia đình đầy đủ của qua 3 tháng (8, 9, 10 tháng) thu nhập (tiền lương

phiếu,

vv)Dự án (xem xét trong tổng doanh thu hàng năm. )
※ Trợ cấp thu nhập chỉ nếu pension chuyển thông báo nộp và chấp hận.
※ Nếu bạn để lại cuối cùng để nộp một từ chức dưới hình thức và việc làm yêu cầu bồi
thường bảo hiểm đủ điều kiện cho phép.

※Đề cập đến tất cả mọi người sống tại cùng một địa chỉ, ngay trong khuôn
viên, bất kể mối quan hệ máu và "gia đình". Thậm chí nếu người dân
bỏ phiếu đã tách rời ban nhạc sống tại cùng một địa chỉ, ngay trong
khuôn viên, và các hộ gia đình.

[BSố lượng tài liệu tham khảo (nếu báo cáo lương kèm theo tiêu chí)]
※Tổng doanh thu hàng năm là nhiều hơn số tiền được liệt kê dưới đây
Số lượng thành viên gia đình

2人

２，２４４，０００円（Hàng tháng １８７,０００円）

3人

２，７３６，０００円（Hàng tháng ２２８,０００円）

4人

３，２２８，０００円（Hàng tháng ２６９,０００円）

5人

３，７３２，０００円（Hàng tháng ３１１,０００円）

６人

４，２９６，０００円（Hàng tháng ３５８,０００円）
（＊Trợ giúp thiết lập số lượng tài liệu tham khảo để bảo vệ cuộc
sống.）

Khoản đóng góp bảo hiểm

xã hội
Thuế thu nhập
Take-home

(Đã để lại tiền)

Tổng thu nhập
※Tổng thu nhập theo các tiêu chí nêu trên.

[BSố lượng tài liệu tham khảo (nếu chỉ tiêu chuẩn thu nhập hưu trí)]
Số lượng thành viên gia đình

2人

３人

２，０１９,０００円（Hàng tháng １６８,２５０円）
２，３４４,０００円（Hàng tháng １９４,５００円）

４人

C.

２，６４９,０００円（Hàng tháng ２２０,７５０円）

Những người nhận trợ cấp nuôi con
・Bản sao phụ cấp hỗ trợ nuôi con

[Các tài liệu đính kèm để có biện pháp phòng ngừa]
① nộp tài liệu để chứng minh thu nhập, những người đã áp dụng cho hỗ trợ tiền trình bày dự án tài
chính year‑endĐó là cũng không phải gửi các tài liệu để chứng minh thu nhập, nếu bạn chỉ là tốt. Tuy
nhiên, việc nhập học mớiXin vui lòng gửi các tài liệu đính kèm Hiển thị ngày sinh của trẻ em

② Hồ sơ dự tuyển sẽ không được trả lại.
⑦ nếu các tài liệu hỗ trợ là không đầy đủ các ứng dụng.
⑧ bạn có thể yêu cầu gửi tài liệu, nơi cư trú nếu cần thiết
⑨ xác minh liên quan đến các ứng dụng
Hamamatsu City đồng an sinh xã hội có liên quan đến người nộp đơn cho khu vực ban
phúc lợi trẻ em Ủy ban, Hamamatsu
Có sẽ là hiển thị tại hội trường thành phố.
３．Nộp mẫu đơn
Vui lòng gửi tài liệu đến trung tâm hội đồng phúc lợi xã hội và văn phòng trong một
phong bì.
* Phong bì có thể những gì nó là như thế. Xin lưu ý rằng không thể chấp nhận được trong thư xin vui
lòng.

４. Chấp nhận ứng dụng thời gian

1２/３/201８ -1２/２８/201８(Chỉ trong tuần)

５.Trình bày giá mỗi (trẻ em)１０，０００円
６. Thực hiện chủ yếu là xã hội công ty Hamamatsu hội đồng thành phố của an sinh xã hội
(cộng tác viên: Hamamatsu City Ủy ban con ban đàm phán)
７. Kiểm tra & trình bày
●Hội đồng thành phố Hamamatsu phúc lợi xã hội được kiểm tra, xác định và trình bày.
●Chúng tôi sẽ trình bày cho các hộ gia đình mục tiêu thông qua Ủy ban Thiếu nhi
từ cuối tháng Hai đến giữa tháng Ba.

●Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng đường bưu điện vào cuối tháng 2 cho các hộ
gia đình không đủ điều kiện.

８. Về việc thay đổi nội dung
Xảy ra sau khi các thay đổi ứng dụng chẳng hạn như địa chỉ hoặc hộ gia đình liên lạc với
thành phố Hamamatsu đồng an sinh xã hội ở các quận trung tâm và văn phòng ngay lập
tức.
９. Khác
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha các phiên bản giấy hướng dẫn, tiếng Anh, tiếng Việt, Hamamatsu City co., Ltd. website!

ホームページ

浜松市社協

検索

（http://www.hamamatsu-syakyou.jp/）

Đồng an sinh xã hội liên hệ-liên hệ--thành phố Hamamatsu, Hamamatsu-Shi Nakaku naruko town 140-8 ℡ 453-0580

Ward

Naka Ward/Minami
Ward/Higashi Ward

Name of Social Welfare Council/HQ/Ward Division Center/Office
Hamamatsu Ward
Division Center
Higashi Ward Office

Naka-ku, Naruko-cho 140-8
Welfare & Exchange Center 1F
Higashi-ku, Ryutsumoto-cho 20-3
Higashi Ward Office 1F

Nishi Ward

Kita Ward

Nishi Ward
Division Center

Nishi-ku, Maisaka-cho, Maisaka 2701-9

Kita Ward

Kita-ku, Hosoe-cho, Kiga 4581

Division Center

Hosoe Care Prevention Center

Inasa Office

Kita-ku, Inasa-cho, Iinoya 616-5

Maisaka Collaboration Center 3F

Inasa Community Collaboration Center
Mikkabi Office

Kita-ku, Mikkabi-cho, Ushi 803
Mikkabi General Welfare Center

Hamakita Ward

Hamakita Ward
Division Center

Hamakita Senior Citizens Welfare and

Tenryu-ku, Hutamata-cho Hutamata 530-18

Division Center

Tenryu Health welfare center

Sakuma Office

Haruno-cho, Miyagawa 1330

Sakuma-cho, Chubu 18-11
Sakuma Health Kyodo Center

Misakubo Office

Misakubo-cho, Okuryoke 2980-1
Misakubo Community Collaboration Center

Tatsuyama Office

422-3737
596-1730
527-2941

542-3486
524-1514

586-4499

Exchange Center

Haruno Welfare Center

Tenryu Ward

453-0553

Hamakita-ku, Kobayashi 1272-1

Tenryu Ward

Haruno Office

Telephone
Number

Tatsuyama-cho, Tokura 711-2
Tatsuyama Health Center Yasuragi

926-0322

989-1261

965-0294

982-0046

969-0082

ポルトガル語

Tipo 1
Formulário de pedido de doação da “SHIN NYUGAKU IWAI KIN” do ano de 2018
Data de pedido:

Ano

Mes

Dia

Ao Presidente do Conselho de Bem Estar Social de Hamamatsu
≪Consentimento≫ Eu,concordo que a Prefeitura de Hamamatsu e a Comissão do Bem Estar Infantil e Social façam a avaliação do pedido que estou
fazendo para receber a Ajuda Mútua de Final de Ano.

※O carimbo no formulário de inscrição servirá como consentimento.

※Ｑ O Sr(a) Fez o requerimento para receber a” Ajuda Mútua de Fim de Ano”。 【sim ・ não 】
Furigana

－

〒（

Nome do requerente

印

(titular)

Ligação

Nome

Data de

）

Endereço

Hamamatsu-shi

Telefone

（

－

－

）

cellfone

（

－

－

）

Idade
(em 1º de

nascimento

Onde trabalha, nome da
escola e outros

outubro)

Situação de renda
(valor dos salários dos meses 8, 9 e 10)
*Aos isentos nos impostos não é necessário preencher.

Composição Familiar

Requerente

◆Assinalar com um ○ os documentos anexados:
(1) Documento emitido pela organização pública para comprovar a data de nascimento da criança【Seguro de Saúde, Cartão de ajuda de despesas médicas
(2)A

.
.
B

Membros da família em que todos estão isentos de pagar a Taxa de Imposto da Prefeitura/Estado (Shi-Kenminzei Hikazei)
Cetificado de Isenção da Taxa de Imposto da Prefeitura/Estado ano 30 referente ao ano 29
Certificado da Contribuição Especial ano 30

Valor Seguro para” Kaigo”

(30 nendo Shiminzei-Kenminzei Kazei Shoumeisho 29 nen bun)

(30 nendoTokubetsuchoshusho

kaigo hoken ryo)

Famílias que por razões econômicas estão precisando da ajuda

.
.

Holerites dos 3 últimos meses (8,9 e 10) de todos os integrantes da família que possuam renda
Comprovante de Afastamento de Trabalho (Rishokuhyo)

. Koyohokenjikyushikakushasho

. Notificação de depósito da aposentadoria (nenkin Furikomi Tsuchisho)

. outros

C Pessoas que estao recebendo Auxilio Infantil (jidou teate)
・ Auxilio Intantil(jiou teate)
≪No caso “B”, não esquecer de escrever o motivo≫

As informações preenchidas neste formulário serão usadas somente pelo Conselho de Previdência Social e não será usada para outros propósitos ou passados para terceiros.

P r az o d e a pr e s e nt a ç ão d e s t e re q u e r i me n t o: 2 8 de D e z e mb r o d e 2 0 1 8

Representante da Pessoa

Nome do bairro

Nome da região

Nome do assistente social

e ou outros】

ポルトガル語

Tipo 1
Formulário de pedido de doação da

“SHIN

NYUGAKU IWAI KIN” do ano de 2018
Data do pedido: 30 Ano 10 Mès

2 Dia

Ao Presidente do Conselho de Bem Estar Social de Hamamatsu
≪Consentimento≫ Eu concordo que a Prefeitura de Hamamatsu e a Comissão do Bem Estar Infantil e Social façam a avaliação do pedido que estou
fazendo para receber a Ajuda Mútua de Final de Ano.

※O carimbo no formulário de inscrição servirá como consentimento.

※Ｑ O Sr(a) Fez o requerimento para receber a” Ajuda Mútua de Fim de Ano”。 【sim ・ não 】
Furigana

Hamamatsu Taro

〒（○○○－○○○○ ）
Endereço

Nome do requerente

Hamamatsu Taro

Naruko-cho ○○－○

印

(titular)

Ligação

Telefone

(XXX-XXX-XXXX)

cellfone

(XXX-XXX-XXXX)

Idade

Data de

Nome

Hamamatsu-shi Naka-ku

Situação de renda

Onde Trabalha, nome da
escola e outros

(em 1º de

nascimento

(valor dos salários dos meses 8, 9 e 10)
*Aos isentos nos impostos não é necessário preencher.

outubro)

Composição Familiar

Requerente

Esposa

Filha

Filho

Hamamatsu
Taro

Hamamatsu
Hanako
Hamamatsu
Sakura
Hamamatsu
Fukushi

100 mil no mês 7,100 mil no mês 8, a

S51．4．1

42

S53．9．1

40

H 18．8．1

12

H 24．6．1

6

Desempregado
Empregada

partir do mês 9 não tive remuneração

(tempo

30 mil por mês

parcial, “paato”)
6ª Série

xxxxxx

Não

shogakko
3ª

ano

xxxxx

Não

yotien

◆Assinalar com um ○ os documentos anexados:
(1) Documento emitido pela organização pública para comprovar a data de nascimento da criança【Seguro de Saúde, Cartão de ajuda de despesas médicas
(2)A

B

Membros da família em que todos estão isentos de pagar a Taxa de Imposto da Prefeitura/Estado (Shi-Kenminzei Hikazei)

.

Certificado de Isenção de Isenção da Taxa de Imposto da Prefeitura/Estado ano 30 referente ao ano 29 (30 nenndo Shiminzei-Kenminzei Kazei Shoumeisho29 nen bun)

.

Certificado da Contribuição Especial ano 30 Valor Seguro para “Kaigo” (30 nendo Tokubetsuchoshusho kaigo hoken ryo)

Famílias que por razões econômicas estão precisando da ajuda

.
.

Hokerites dos 3 últimos meses ( 8,9,10 ) de todos
Comprovante de Afastamento de Trabalho (Rishokuhyo)

os integrantes da família que possuam renda

. Koyohokenjikyushikakushasho

. Notificação de depósito da aposentadoria (nenkin Furikomi Tsuchisho)

. outros

C Pessoas que estao recebendo Auxilio Infantil (jidou teate)
・ Auxilio Intantil(jiou teate)
≪No caso “ B”, não esquecer de escrever o motivo≫

As informações preenchidas neste formulário serão usados somente pelo Conselho de Previdência Social e não será usado para outros propósitos ou passados para terceiros.

P r az o d e a pr e s e nt a ç ão d e s t e re q u e r i me n t o: 2 8 de o ut u b r o de 2 0 1 8

Representante da Pessoa

Nome do bairro

Nome da região

Nome do assistente social

e ou outros】

Application Form for “Congratulatory gift for entering elementary/junior high school” project 2018
【Application Form Fill-in Sample】
英語
To the Chairman of Hamamatsu Social Welfare Council

Date of Application: Yr

M

D

Social welfare corporation Hamamatsu City Social Welfare Council addressed to the President
≪Confirmation of Agreement≫
Hamamatsu City Social Welfare Council Chairman

I agree to any cross referencing (with the Mayor of Hamamatsu and the relevant Social Worker/Child
Committee Member Group) which may be done by the Social Welfare Council Chairman in order to confirm the
information contained in the application form.

I would like to apply for Financial Support as I am an eligible household. (Fill in all boxes)

※Did you apply for Financial Support from Year-end Fundraising Collection ?
ふりがな Furigana

住

〒

所

Yes / No

－

Address
電話番号

申請者氏名
（世帯主）Applicant name

Tel No.
印
○

(Head of Household)

（

）

－

（

）

－

携帯番号
Cellphone
No.

続柄
Household Members

世

Position

生年月日
氏

名 Name

Date of
Birth

職業（正社員・ﾊﾟ
年齢
収入状況（総収入）
ｰﾄ等）又は学校名
12 月１日
（8・9・10 月給料額等）
（学年）
現 在
＊非課税世帯の方は記入不要です
Occupation
Age (as of
Income (monthly wage for
(FT/PT) or School
1st Dec)
July, August, September)
Name (Year)

帯
構
成
等

◆ Confirmation of Attached Documents (Please circle those that apply)
・Formal documents that evidence the date of the birth who enroll in elementary school or a junior high
school in April 2019. (for example: insurance certificates and stipendiary certificates of medical expenses, etc.)
Ａ Households with all members exempted from Municipal & Prefectural Inhabitant(2018)
Tax(Municipal & Prefectural Inhabitant Tax Certificate, Long Term Insurance Contribution Special
Collection Notification)
B Households which requires support due to financial reasons
Copies of Pay slips from the past 3 months ( August, September and October), Letter of Unemployment,
Pension Payment Notification etc.
C Households that receiving the Child-Rearing Allowance
Copy of the Child-Rearing Allowance
≪Reasons for applying for Category B≫
Any personal information recorded on your application form will only be used appropriately by the Social Welfare Council
and will not be distributed to 3rd parties

Name of Applicant
法定地区名

地区

民生委員
児童委員
氏
名

(民生委員番号

)

Application Form for “Congratulatory gift for entering elementary/junior high school” project 2018
【Application Form Fill-in Sample】
英語
To the Chairman of Hamamatsu Social Welfare Council

Date of Application: Yr 2018 M12 D3
Social welfare corporation Hamamatsu City Social Welfare Council addressed to the President
≪Confirmation of Agreement≫
Hamamatsu City Social Welfare Council Chairman
I agree to any cross referencing (with the Mayor of Hamamatsu and the relevant Social Worker/Child Committee Member
Group) which may be done by the Social Welfare Council Chairman in order to confirm the information contained in the
application form.

I would like to apply for Financial Support as I am an eligible household. (Fill in all boxes)

※Did you apply for Financial Support from Year-end Fundraising Collection ?
ふりがな Furigana

Hamamatsu Taro

申請者氏名
（世帯主）Applicant name

所

〒（○○○－○○○○）

Address

浜松市 naruko-cho 140-8

住

電話番号
Hamamatsu Taro

印
○

Stamp

(Head of Household)

Tel No.
携帯番号
CellphoneNo.

続柄
Household Members

世
帯

Position

等

氏

名 Name

Wife
Child
Child

Date of
Birth

Applicant Hamamatsu Taro

構
成

生年月日

Hamamatsu
Hanako
Hamamatsu
Sakura
Hamamatsu
Fukushi

Yes / No

（○○○）○○○－○○○○

（○○○）○○○○－○○○○

職業（正社員・ﾊﾟ 収 入 状 況 （ 総 収 入 ）
年齢
ｰﾄ等）又は学校名 （8・9・10 月給料額等）
10 月１日
（学年）
＊非課税世帯の方は記入
現 在
Occupation
不要です Income
Age (as of
(FT/PT)
or
School
(monthly
wage for July,
1st Oct)
Name (Year)
August, September)

S51．4．1

42

S53．9．1

40

H 18．8．1

1２

H 24．6．1

6

Unemployed

150,000 for August, no
income from September

Company employee

Average

(PT)

month

30000

per

○ ○ Shogakko 6 ｓ ｔ
grade
○○

yochien 3th

grade

◆ Confirmation of Attached Documents (Please circle those that apply)
・Formal documents that evidence the date of the birth who enroll in elementary school or a junior
high school in April 2019. (for example: insurance certificates and stipendiary certificates of
medical expenses, etc.)
Ａ Households with all members exempted from Municipal & Prefectural Inhabitant(2018)
Tax(Municipal & Prefectural Inhabitant Tax Certificate, Long Term Insurance Contribution Special
Collection Notification)
B Households which requires support due to financial reasons
Copies of Payslips from the past 3 months (August, September and October), Letter of Unemployment,
Pension Payment Notification etc.
C Households that receiving the Child-Rearing Allowance
Copy of the Child-Rearing Allowance
≪Reasons for applying for Category B≫
The head of household lost his job from August, and has not had any fixed employment since then, so it is very
difficult to support the family.
Any personal information recorded on your application form will only be used appropriately by the Social Welfare Council
and will not be distributed to 3rd parties

Name of Applicant
○○ ○○

法定地区名

地区

民生委員
児童委員
氏
名

(民生委員番号

)

ベトナム語

Mẫu điền đơn thỉnh cầu tiền viện hộ Tasuke Ai Tất Niên năm Bình Thành 30
Ngày thỉnh cầu : Bình Thành năm

tháng

ngà y

< Mục xác nhận đồng ý>
Kính gửi Hội trưởng hội Hiệp Nghĩa Phúc Lợi Xã Hội tỉnh Hamamatsu
Trong việc gửi tặng tiền viện hộ Tasuke Ai Tất Niên, để xác nhận nội dung thỉnh cầu mà ngài Hội trưởng hội Hiệp Nghĩa Phúc Lợi Xã Hội tỉnh
Hamamatsu phân phối thẩm tra, tôi xin đồng ý việc cung cấp thông tin cho Ủy viên ban Nhi Đồng , Ủy viên ban Dân Sinh khu vực, và ngài
Thị trưởng Hamamatsu.
Q. Bạn đã nộp đơn xin Trợ giúp hỗ trợ cuối đời ?

Có

/

Không

Phiên âm

〒 (

Họ tên

Địa chỉ

(Chủ gia đình)

Số Điện
Chữ kí

－

Hamamatsu-shi

Thoại
điện thoại
di động

Quan hệ

Họ tên

Ngày tháng

Thành
phần

Tuổi

Năm sinh

)

－

－

－

－

tên công ty
Hoặc tên trường

Tình hình thu nhập( thu nhập tháng
8,9,10 etc...)

Người làm đơn

Gia
đình

⚫
(1)

Mục xác nhận giấy tờ kèm theo (Hãy khoanh tròn vào phần thích hợp)
Bằng chứng công khai rằng ngày sinh của đứa trẻ được biết đến

( 2 ) A Bản sao chép các giấy tờ chứng minh miễn thuế
(Giấy CM thuế người dân của Huyện, Tỉnh, giấy thông báo tiền hưu trí nhận từ chủ Xí nghiệp,giấy cho phép trì hoãn việc nộp tiền
thuế điều dưỡng etc.....)
B Chứng minh việc gia đình có hoàn cảnh kinh tế và cần thiết phải nhận sự trợ cấp
Sao chép các giấy tờ làm rõ thu nhập trong 3 tháng gần đây ( Phiếu thanh toán lương tháng 8,9,10 Giấy nghỉ việc, Giấy thông báo trả tiền hưu trí etc...)
C Những người nhận trợ cấp nuôi con
Bản sao phụ cấp hỗ trợ nuôi con
Lý do đăng ký trường hợp B

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân được dùng trong bản tường trình này sẽ chỉ được sử dụng trong công việc Hiệp nghĩa Xã hội, được
quản lí thích hợp trong Hiệp hội, và sẽ không tùy tiện công khai cho bên thứ 3 biết.
Tên khu vực
pháp định

Khu vực

Tên Ủy viên dân sinh
Ủy viên ban Nhi đồng

ベトナム語

Mẫu điền đơn thỉnh cầu tiền viện hộ Tasuke Ai Tất Niên năm Bình Thành 30
Ngày thỉnh cầu : Bình Thành năm 30

tháng 10 ngày 3

< Mục xác nhận đồng ý>
Kính gửi Hội trưởng hội Hiệp Nghĩa Phúc Lợi Xã Hội tỉnh Hamamatsu
Trong việc gửi tặng tiền viện hộ Tasuke Ai Tất Niên, để xác nhận nội dung thỉnh cầu mà ngài Hội trưởng hội Hiệp Nghĩa Phúc Lợi Xã Hội tỉnh
Hamamatsu phân phối thẩm tra, tôi xin đồng ý việc cung cấp thông tin cho Ủy viên ban Nhi Đồng , Ủy viên ban Dân Sinh khu vực, và ngài
Thị trưởng Hamamatsu.
Q. Bạn đã nộp đơn xin Trợ giúp hỗ trợ cuối đời ?

Có

/ Không

Hamamatsu Taro

Phiên âm

〒 (○○○－○○○○)
Địa chỉ

Họ tên
(Chủ gia đình)

Hamamatsu Taro

Hamamatsu-shi naka-ku narukocho-○○-○○

Số Điện
Chữkí

○○○－○○○○－○○○○

Thoại
điện thoại

○○○－○○○○－○○○○

di động
Quan hệ

Họ tên

Thành
phần

Ngày tháng

Tuổi

tên công ty

Năm sinh

Hamamatsu

Người làm đơn

Gia

S51. 4. 1

Hoặc tên trường
42

Không nghề nghiệp

Taro

đình

Vợ

Hamamatsu

Hamamatsu

8,9,10 etc...)
Tháng 8, tháng 9 100nghìn,
Không có thu nhập từ tháng 10

S53. 9. 1

40

Hanko
Con

Tình hình thu nhập( thu nhập tháng

Nhân viên công ty (làm

Mỗi tháng khoảng 3 vạn

thêm)
H18.8.1

12

Lớp 6 trường tiểu học○○

Không có

H24.6.1

6

Lớp mẫu giáo

Không có

Hanayo
Con

Hamamatsu

3 năm ●●

Ichiro
⚫

Mục xác nhận giấy tờ kèm theo (Hãy khoanh tròn vào phần thích hợp)

(1)

Bằng chứng công khai rằng ngày sinh của đứa trẻ được biết đến

( 2 ) A Bản sao chép các giấy tờ chứng minh miễn thuế
(Giấy CM thuế người dân của Huyện, Tỉnh, giấy thông báo tiền hưu trí nhận từ chủ Xí nghiệp,giấy cho phép trì hoãn việc nộp tiền
thuế điều dưỡng etc.....)
B Chứng minh việc gia đình có hoàn cảnh kinh tế và cần thiết phải nhận sự trợ cấp
Sao chép các giấy tờ làm rõ thu nhập trong 3 tháng gần đây ( Phiếu thanh toán lương tháng 8,9,10 Giấy nghỉ việc, Giấy thông báo trả tiền hưu trí etc...)
C Những người nhận trợ cấp nuôi con
Bản sao phụ cấp hỗ trợ nuôi con
Lý do đăng ký trường hợp B

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân được dùng trong bản tường trình này sẽ chỉ được sử dụng trong công việc Hiệp nghĩa Xã hội, được
quản lí thích hợp trong Hiệp hội, và sẽ không tùy tiện công khai cho bên thứ 3 biết.
Tên khu vực
pháp định

Khu vực

Tên Ủy viên dân sinh
Ủy viên ban Nhi đồng

