Ngày tháng
Tên viet bang Katakana

男=Nam

năm sinh

女=Nữ

月=Tháng

Ngày ghi
Địa chı̉ nơi sinh
song ke từ
31/03/2022

日=Ngày
Tên viet bang chữ

So điệ n thoạ i

in hoa không dau
Neu bạ n là nhân viên

Địa chı̉ nơi sinh song hiệ n tạ i

công chức, vui lòng đánh

( Trường hợp giong với địa

dau vào ô trong

chı̉ thời điem 31/03/2022 thì
không c n đi n vào )

Thông tin vợ / chong
(Neu bạ n đã ket hôn tạ i
thời điem 31/03/2022
vui lòng đien thông tin

Chı̉ trẻ em song ở Nhậ t

củ a vợ/ chong bạ n vào

Bả n mới đủ đieu kiệ n.

đây)

Can gửi kèm bả n sao có
chứng thực đăng ký cư

Thông tin củ a trẻ

trú (juminhyo) neu ở

đủ đieu kiệ n nhậ n

riêng.

trợ cap
Moi quan hệ với
người nộ p đơn.
Neu người nộ p
đơn là phụ huynh,

Trường hợp neu khác

vui lòng đien 子.

với địa chı̉ củ a người
nộ p đơn, xin vui lòng

男=Nam
女=Nữ

Ngày tháng năm sinh
月=Tháng 日=Ngày

同居：Song cùng nhau
別居：Song riêng ke từ
thời điem 31/03/2022.

đien thông tin vào
Neu đã ket hôn vui
lòng đien 〇.

đây.

Tài khoả n ngân hàng đe nhậ n trợ cấp
( tài khoả n củ a người đăng ký)

Tên chi nhánh
và mã chi nhánh

So tài khoả n
Tên chủ tài khoả n ( viet

ngân hàng

bang KATAKANA )

Tên ngân hàng
( Không bao gom
ngân hàng Yucho)

Mã ngân hàng
Tên chủ tài khoả n ( viet

Dành cho ngân
hàng Yucho

bang KATAKANA )

②

②

(Vui lòng
không đien vào
Tài liệ u đính kèm

neu bạ n đã đien

Bả n copy củ a thẻ ngân hàng và so ngân hàng

thông tin củ a
tài khoả n khác

Neu bạ n có (các) con song riêng, hãy gửi

ở trên)

kèm theo tat cả các bả n sao có chứng thực
củ a đăng ký cư trú (juminhyo).

①

①

Hoặc

Bả n copy củ a so ngân hàng
Vui lòng dán mộ t bả n copy củ a
sổ ngân hàng hoặ c thẻ ngân
hàng bên trong khung này.

