เรื่ องแจ้งสาคัญสาหรับครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว

ข้ อมูลเกีย่ วกับเงินช่ วยเหลือพิเศษชั่วคราวสาหรับครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
ได้ มีการมอบเงินช่ วยเหลือเพื่อช่ วยเหลือครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
1. เงินช่ วยเหลือขั้นพื้นฐาน
เงินช่ วยเหลือสาหรับผู้ทมี่ คี รอบครัวเลีย้ งเดี่ยว ฯลฯ ที่ได้ รับค่าเลีย้ งดูบุตร *¹
● ผู้มส
ี ิทธิ์ได้ รับเงินช่ วยเหลือ

■ ผูท้ ี่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งจาก (1) ถึง (3) ด้านล่าง
(1) ผู้ที่ได้ รับเงินค่าเลีย้ งดูบุตรในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020

(2) ผู้ที่ได้ รับเงินบานาญสาธารณะ ฯลฯ *² และจะถูกระงับการได้ รับเงินค่าเลีย้ งดูบุตรทั้งหมด
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 *³
(3) ผู้ที่มรี ายได้ อยู่ในระดับเดียวกับผู้ที่ได้รับเงินค่าเลีย้ งดูบุตร เช่น การเงินในครัวเรื อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหันเนื่องจากได้รับผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19)
*¹ "ผู้ปกครอง" ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการเลี้ยงดูบุตรก็มีสิทธิ์ ได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกัน
*² เงินบานาญสาหรับครอบครัวผูเ้ สี ยชีวิต เงินบานาญผูท้ ุพพลภาพ เงินบานาญชราภาพ เงินบานาญอุบตั ิเหตุจากการทางาน เงินชดเชยสาหรับครอบครัว
ผูเ้ สี ยชีวิต ฯลฯ
*³ นอกจากผูท้ ี่ผ่านการรับรองว่ามีสิทธิ์ ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรแล้ว ผู้ทยี่ ื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าเลีย้ งดูบตุ รและคาดว่ าจะถูกระงับการได้ รับเงินค่า
เลีย้ งดูบุตรทั้งหมดหรื อบางส่ วนในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 ก็มีสิทธิ์ เช่นเดียวกัน
● จานวนเงินช่วยเหลือ

50,000 เยน ต่อหนึ่งครอบครัว และสาหรับลูกคนที่ 2 เป็ นต้นไปจะได้รับ 30,000 เยน ต่อคน

2. เงินช่ วยเหลือเพิม่ เติม
เงินช่ วยเหลือแก่ผ้ทู กี่ ารเงินในครัวเรื อนเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันเนื่องจากได้รับผลกระทบของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่จนทาให้ รายได้ ลดลง
● ผู้มส
ี ิทธิ์ได้ รับเงินช่ วยเหลือ

ผูท้ ี่เข้าข่ายข้อ (1) หรื อ (2) ของผูม้ สี ิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน และเป็ นผูท้ ี่การเงินในครัวเรื อนเปลี่ยนแปลง
อย่างกะทันหันเนื่องจากได้รับผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่จนทาให้รายได้ลดลง
● จานวนเงินช่ วยเหลือ

50,000 เยน ต่อหนึ่งครอบครัว
กรุณาอ่านวิธีการดาเนินการและอื่นๆ ที่ด้านหลัง

ขั้นตอนการจ่ายเงินช่ วยเหลื อ
ผู้ทไี่ ด้ รับเงินค่าเลีย้ งดูบุตรในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 (ผู้ที่เข้าข่าย (1) ในหน้ าแรกข้อ 1.)
▶ ไม่ จาเป็ นต้ องดาเนินการเพื่อขอเงินช่ วยเหลือขั้นพื้นฐาน
▶ ในช่ วงประมาณเดือนสิ งหาคม จะมีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีที่รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรในส่ วนของเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2020
[ข้ อควรระวัง]
*กรณีที่ไม่ ต้องการเงินช่ วยเหลือ กรุณาส่ งแบบฟอร์ มคืน
*ในกรณี ที่อาจเกิดปัญหาในการรับเงินช่วยเหลือ เช่น ได้ทาการยกเลิกบัญชีที่ใช้รับ เงินค่าเลี้ยงดูบุตรไปแล้ว
ขอความกรุ ณาดาเนินการตามขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงบัญชีสาหรับโอนเงิน

▶ จาเป็ นต้ องยื่นความประสงค์ ในการขอรั บเงินช่ วยเหลือเพิ่มเติม
▶ ต้องทาการยื่นความประสงค์ที่รายได้ลดลงด้วยวิธีง่ายๆ พร้ อมกับตอนยืนยันสถานะปั จจุบนั ตามรอบที่กาหนด (ช่วง
เดือนสิ งหาคม) หลังจากนั้นจะทาการตรวจสอบรายละเอียดและโอนเงินโดยเร็ วที่สุดเท่ าที่จะเป็ นไปได้

อื่น ๆ (ผู้ที่เข้าข่าย (2), (3) ในหน้ าแรกข้อ 1.)
▶ จาเป็ นต้ องยื่นความประสงค์ เพื่อขอรั บเงินช่ วยเหลือขั้นพื้นฐานและเงินช่ วยเหลือเพิม่ เติม (เฉพาะข้อ 1.(2))
▶ กรุ ณากรอกบัญชีสาหรับโอนเงิน ฯลฯ ในเอกสารยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารที่จาเป็ น โดยนาไปยื่นโดยตรงที่
เคาน์ เตอร์ รับเรื่ องของหน่วยงานท้องถิน่ ที่คุณอาศัยอยูห่ รื อส่ งทางไปรษณีย์
▶ ดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดการยืน่ ความประสงค์ของผูท้ ี่เข้าข่ายตามเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือและจะโอนเงิน
ไปยังบัญชีที่กาหนดโดยเร็ วที่สุดเท่ าที่จะเป็ นไปได้
(1) ยื่นความประสงค์ขอรับเงินช่ วยเหลือ

ครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว

(1) กรุ ณาส่ งเอกสารยื่นความประสงค์โดยตรงที่เคาน์เตอร์รับเรื่ องของหน่วยงานท้องถิ่นที่คุณอาศัย
อยู่หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์

หน่วยงานท้อง
ถิ่นที่อาศัยอยู่

(2) โอนเงินไปยังบัญชีที่กาหนด
(2) จะดาเนินการโอนเงิน หลังจากพิจารณาเอกสารยื่นความประสงค์ที่ส่งเข้ามา
แล้วตรงตามเงื่อนไขการได้รับเงินช่วยเหลือ

ติดต่อสอบถาม
คอลเซ็นเตอร์ "เงินช่วยเหลือพิเศษชัว่ คราวสาหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว"
0120-400-903 (เวลาที่รับเรื่ อง : วันธรรมดา 9.00-18.00 น.)

○ กรุ ณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยืน
่ ความประสงค์ได้ทเี่ คาน์เตอร์ รับเรื่ อง "เงินช่วยเหลือพิเศษชัว่ คราวสาหรับครอบครัว

เลี้ยงเดี่ยว“ ของเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่

โปรดระมัดระวัง "การหลอกโอนเงิน" และ "การหลอกขอข้ อมูลส่ วนบุคคล"
จาก "เงินช่วยเหลือพิเศษชัว่ คราวสาหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว"
หากมีโทรศัพท์หรื อจดหมายที่น่าสงสัยซึ่งอ้างว่าเป็ นเจ้าหน้าที่จากจังหวัด เขตเทศบาล หรื อกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และอื่นๆ ติดต่อมาที่บา้ นหรื อที่ทางาน
ฯลฯ ของคุณ กรุ ณาติดต่อไปยังเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยูห่ รื อสถานีตารวจทีใ่ กล้ที่สุด (หรื อโทรไปยังเบอร์สาหรับขอคาปรึ กษาก ับตารวจ (#9110))

