
● Về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời 

○Trợ cấp đặc biệt tạm thời cho hộ gia đình đang nuôi con 

Đối với hộ gia đình có con dưới 18 tuổi, mỗi con sẽ được trợ cấp 100,000 yên. 

 

Số tiền trợ cấp  tương đương 100,000 yên (bằng tiền mặt, coupon) mỗi con 

 

Đối tượng 

① Trẻ nhỏ thuộc đối tượng nhận phụ cấp Nhi đồng “Jido-teate” tại thời điểm tháng 9 năm 2021. 

② Cha mẹ đang nuôi con là học sinh cấp 3 tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (trẻ có ngày sinh 

từ 2/4/2003 đến 1/4/2006), có thu nhập bằng hoặc thấp hơn đối tượng nhận phụ cấp Nhi đồng 

Jido-teate. 

③ Trẻ có ngày sinh cho đến 31/3/2022 và là đối tượng nhận phụ cấp Nhi đồng Jido-teate  

 

※ Thông tin nêu trên là thông tin cơ bản, sẽ có thay đổi tùy từng địa phương nơi bạn cư trú. 

 

Thủ tục 

Gia đình không phải làm thủ tục 

・ Gia đình có con thuộc đối tượng ①: chuyển khoản vào tài khoản đang dùng nhận phụ cấp Nhi 

đồng Jido-teate 

・ Gia đình có con là học sinh cấp 3 thuộc đối tượng ② và có con nhỏ khác đang nhận phụ cấp Nhi 

đồng: chuyển khoản vào tài khoản đang dùng nhận phụ cấp Nhi đồng Jido-teate 

 

Gia đình phải làm thủ tục 

・ Gia đình chỉ có con là học sinh cấp 3 thuộc đối tượng ② 

・ Gia đình có trẻ nhỏ thuộc đối tượng ③ có ngày sinh từ 1/10/2021 đến 31/3/2022 và là đối tượng 

nhận phụ cấp Nhi đồng Jido-teate  

・ Công chức nhà nước đang nhận phụ cấp nhi đồng từ cơ quan phụ thuộc v.v... 

 

Thời gian cấp phát Dự tính trong tháng 12 năm 2021 ※ Sẽ có thay đổi tùy theo địa phương 

 

※ Vui lòng liên hệ trực tiếp với Thành phố, phường xã địa phương nơi bạn cư trú để biết thêm thông 

tin chi tiết về tiền trợ cấp này. 

※ Ngoài trợ cấp này ra, còn có trợ cấp đặc biệt tạm thời 100,000 yên/hộ gia đình dành cho đối tượng 

là hộ gia đình miễn thuế cư trú, hộ gia đình đang nhận trợ cấp sinh hoạt Seikatsu-hogo, hộ gia 

đình có thu nhập quá thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona. Vui lòng liên hệ trực tiếp với 

Thành phố, phường xã địa phương nơi bạn cư trú để biết thêm thông tin chi tiết. 


