Gửi đến những người lo lắng về đời sống bởi ảnh hưởng
của bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới

Tư vấn miễn phí

Hướng dẫn quầy tư vấn về đời sống như tiền bạc, công việc, nhà ở v.v.

Bạn có lo lắng về đời sống của mình, ví dụ như giảm thu nhập do sự lây lan của bệnh
truyền nhiễm vi rút corona chủng mới và ngân sách hộ gia đình khó khăn hay không?
Tại thành phố, phố, thôn đã thiết lập quầy tư vấn, và các tư vấn viên chuyên môn sẽ lắng
nghe chuyện của bạn ví dụ như đời sống hàng ngày, công việc v.v., và đưa ra những đề xuất
để giải quyết hay giúp bạn cho đến khi giải quyết được. Đừng giữ lấy một mình, bất kể
chuyện gì cũng được, trước tiên hãy cho nghe chuyện của bạn.

Thu nhập giảm và ngân sách
hộ gia đình khó khăn

Có nợ
tiền điện nước ga

Không có ai
để tư vấn

Thất nghiệp,
không trả được tiền nhà

Hoạt động tìm việc
không thuận lợi

Khó khăn
để trả nợ

Trình tự tư vấn
(Dịch vụ hỗ trợ tư vấn tự lập)
Giải quyết việc khó khăn

Xem lại kế hoạch

Cung cấp menu hỗ trợ

Lập kế hoạch hỗ trợ

Sắp xếp các vấn đề tình
trạng đời sống

Tiếp nhận tư vấn

Ví dụ menu hỗ trợ
Hỗ trợ đi làm / Hỗ trợ chuẩn bị đi làm

Hỗ trợ cải thiện ngân sách hộ gia đình

■Thực hiện đưa ra lời khuyên về việc đi làm
hay hỗ trợ khai thác tuyển dụng riêng v.v.
■Bên cạnh đó, trong trường hợp ôm nỗi bất an
về việc đi làm, hoặc không giỏi giao tiếp, thì sẽ
thực hiện hỗ trợ tham gia khóa học kiểu trải
nghiệm hay trải nghiệm đi làm.

■Bằng cách "hiển thị hóa" tình trạng ngân sách
hộ gia đình, thì có thể nắm được tình trạng
ngân sách hộ gia đình và giới thiệu các khoản
cho vay v.v.
■Bên cạnh đó còn hỗ trợ để sử dụng các chế độ
như nộp chậm tiền nhà, tiền thuế, tiền điện
nước ga v.v., hay các loại chế độ trợ cấp v.v.

Tiền trợ cấp đảm bảo chỗ ở

Hỗ trợ đời sống tạm thời

■Chi phí thuê nhà sẽ được trợ cấp trong một
thời gian nhất định, cho người mất chỗ ở do
khó khăn về tài chính bởi thôi việc v.v, hoặc
những người có nguy cơ này, với điều kiện là
hoạt động tìm việc làm v.v.

■Đối với những người bị mất chỗ ở, thì sẽ thực
hiện hỗ trợ cần thiết cho đời sống thường ngày
ví dụ như ăn mặc ở v.v. trong thời gian nhất
định.

