Pemberitahuan penting
Bagi orang non-rumah tangga orang tua tunggal
(belum terima dana manfaat kali ini)

Panduan Manfaat Khusus Bantuan
Hidup Rumah Tangga yang
Mengasuh Anak

Pembayaran manfaat baru

dijalankan untuk membantu

rumah tangga yang mengasuh anak!

1. Sasaran penerima
Orang yang memenuhi ① dan ② (*Kecuali orang yang telah menerima dana manfaat
rumah tangga orang tua tunggal)

①

Per 31 Maret 2021 merupakan ayah, ibu, dll. yang mengasuh
anak berusia kurang dari 18 tahun (kurang dari 20
tahun untuk anak penyandang disabilitas)
(*Termasuk anak yang baru lahir hingga akhir Februari 2022.)

②

■Orang yang tidak kena pajak penduduk (per
kapita) tahun fiskal 2021
Atau
■Orang dengan pendapatan berubah signifikan setelah
1 Januari 2021 dan masuk ke dalam pendapatan yang
tidak kena pajak penduduk

2. Nominal pembayaran manfaat
Seragam 50

ribu yen per anak

■Terkait pembayaran manfaat, ada yang tidak memerlukan pengajuan
permohonan dan ada yang perlu.
Pastikan untuk memeriksa prosedur pembayaran di halaman belakang.
*Silakan telepon nomor di bawah ini bila ada pertanyaan.

■Pusat panggilan MHLW

0120-811-166

(Jam layanan: hari biasa 9.00 -18.00)

Untuk cara mengajukan permohonan lebih detail, silakan hubungi “Loket penanggung
jawab dana manfaat khusus bantuan hidup rumah tangga yang mengasuh anak (selain
rumah tangga orang tua tunggal)” di kelurahan tempat tinggal Anda

3. Prosedur pembayaran dana manfaat
I. Orang penerima tunjangan anak atau tunjangan mengasuh anak khusus bulan April 2021 dan
tidak kena pajak penduduk

▶ Dana manfaat dapat diterima

tanpa permohonan .

▶ Setiap kelurahan sesegera mungkin akan mentransfer ke rekening penerima
tunjangan anak atau tunjangan mengasuh anak khusus bulan April 2021.
[ P e r h a t i a n ]
* Bila tidak ingin menerima pembayaran dana manfaat, silakan kirim formulir penolakan
penerimaan.
* Bila ada kemungkinan muncul gangguan dalam pembayaran dana manfaat karena sudah
menutup rekening yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tunjangan anak atau
tunjangan mengasuh anak khusus, mohon lakukan prosedur perubahan rekening transfer
yang ditunjuk, dll.

II. Orang selain di atas (contoh: orang yang mengasuh anak SMA saja, orang
dengan pendapatan berubah signifikan)

▶

Perlu mengajukan permohonan untuk menerima dana manfaat.

▶ Tuliskan rekening transfer ke dalam formulir permohonan lalu serahkan langsung
ke loket atau lewat pos ke kelurahan tempat tinggal Anda bersama dengan
dokumen yang diperlukan.
▶ Konfirmasi isi permohonan akan dilakukan terhadap orang yang memenuhi syarat
pembayaran dana manfaat dan dana tersebut akan ditransfer ke rekening yang
ditunjuk.
① Prosedur permohonan dana manfaat
Sasaran
penerima
dana
manfaat

Serahkan langsung atau via pos
ke loket kelurahan tempat tinggal.

Kelurahan
tempat
tinggal

②Transfer ke rekening yang ditunjuk

!

Hati-hati terhadap “penipuan transfer” atau “pencurian data
pribadi” terkait “dana manfaat khusus bantuan hidup rumah tangga yang
mengasuh anak”.

Bila ada telepon atau barang pos yang mencurigakan datang ke rumah atau tempat
kerja Anda yang mengaku sebagai kelurahan atau prefektur maupun MHWL
(termasuk petugasnya), silakan hubungi kelurahan tempat Anda tinggal atau kantor
polisi terdekat, atau hubungi telepon khusus konsultasi polisi (#9110).

