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Năm Tháng NgàyNgày đăng ký

Địa chỉ 

Họ tên
Ký tên (tự ký tên) *

※Vui lòng điền số điện thoại có thể liên lạc được trong ngày.

*Trường hợp đăng ký 

người đại diện

(phiên âm Furigana)
Họ tên người đại diện Quan hệ với

người đăng ký

Tôi xin ủy quyền cho người 

đại diện được nêu bên trên 

thay mặt tôi nhận trợ cấp cố 
định đặc biệt.

Địa chỉ của

người đại diện

← Nếu là người đại diện theo quy

định pháp luật, thì không cần
phải chọn cách thức ủy quyền

Họ tên chủ hộ
Ký tên (hoặc ký tên bằng dấu mộc và đóng dấu)

<Giấy tờ đính kèm 1> (Đánh dấu vào ô trống (□) sau khi đã đính kèm vào tờ số 2)

“Giấy tờ tùy thân” của người đăng ký □Đã dán vào

Họ tên

<Đối tượng nhận trợ cấp> (Thành viên có tên trên Giấy đăng ký cư trú)

Ngày tháng năm sinh

Ngày tháng
năm sinh

Quan hệ

Trường hợp bạn không đánh dấu vào một trong các mục này, 

chúng tôi sẽ tự động liệt vào ô “Mong muốn”

□Mong muốn □Không muốn

*Nếu ghi nhầm thì vui lòng sửa lại bằng mực đỏ<Cách thức nhận trợ cấp> (đánh dấu vào một trong các ô trống dưới đây)

Có tài khoản
hay không?

□ Có tài khoản của tổ chức tài chính □ Không có tài khoản củatổ chức tài chính

◆Buộc phải nhận tại quầy tiếp nhận Nộp đơn đăng ký 

này đến quầy tiếp nhận của thành phố Urayasu mà 

không cần gửi qua bưu điện.

◆Nhận tiền bằng cách chuyển khoản ngân hàng (chỉ dành cho tài khoản đứng tên người đăng ký)

Tên chủ tài khoản (viết bằng Katakana)

Trường hợp chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng bưu điện Nhật Bản

Ký hiệu sổ tài khoản Số sổ tài khoản

Trường hợp chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng Tên chi nhánh Số tài khoản ngân hàng□ Tài khoản cá Nhân

□ Tài khoản doanh nghiệp

<Giấy tờ đính kèm 2> Đánh dấu vào ô trống tương ứng

Giấy tờ chứng minh đã từng gửi hoặc và 
rút tiền (rút hoặc chuyển khoản) với thành
phố, quận, thị trấn và làng xã bằng tài
khoản trên

⇒Dán bản sao giấy tờ có thể chứng
minh tài khoản vào tờ số 2

⇒ Không cần phải dán giấy tờ chứng minh tài khoản

(Lựa chọn)  □ Phí bảo hiểm, tiền thuế, v.v… của thành phố, quận, thị trấn và làng xã
□ Chuyển khoản tiền trợ cấp trẻ em (ngoại trừ nhân viên công chức)

Đăng ký/yêu cầu
Nhận trợ cấp

Đăng ký/yêu cầu và nhận trợ cấp

Lựa chọn

Ngân hàng, Shinkin Bank, Liên hiệp tín dụng,

Ngân hàng JA, Hợp tác xã nông nghiệp,

Hợp tác xã ngư nghiệp Mã số chi nhánhMã ngân hàng

□Không có
□Có

Thông tin
liên lạc



〇 Giấy dùng để dán các giấy tờ đính kèm

<Giấy tờ đính kèm 1>

“Bản sao giấy tờ tùy thân” của người đăng ký (chủ hộ trong Giấy đăng ký cư trú)

Người nước ngoài

Thẻ cư trú・Giấy chứng nhận thường trú đặc biệt ⇒ ◎
Bản sao giấy phép lái xe・Bản sao thẻ My number, v.v… ⇒ ×

<Giấy tờ đính kèm２>

Bản sao sổ tài khoản ngân hàng (phần có ghi số tài khoản)
(Bản sao thẻ ngân hang ⇒×) 

Giấy tờ xác minh tài khoản để chuyển khoản

Các tài liệu khác

*Trường hợp đăng ký người đại diện
①“Bản sao giấy tờ tùy thân” của người  đại diện

② Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của người  đại diện

Vui lòng kiểm tra các mục dưới đây, và đánh dấu vào ô trống (□) sau khi đã kiểm tra.

①Vui lòng kiểm tra lại lần nữa xem có điền sót
hoặc điền sai trong các mục đã điền hay không. 

②Vui lòng kiểm tra xem giấy tờ đính kèm có bị thiếu hay không.

（“Bản sao giấy tờ tùy thân” của người đăng ký (chủ hộ trong Giấy đăng ký cư trú)）

③Vui lòng kiểm tra xem giấy tờ đính kèm có bị thiếu hay không.
（Bản sao sổ tài khoản ngân hàng (phần có ghi số tài khoản)）

④Đặc biệt vui lòng kiểm tra xem số sổ tài khoản ngân hàng đã điền có khớp với số trên bản sao của
sổ tài khoản ngân hàng đã đính kèm hay không.


