Dành cho người nước ngoài có tư cách cư trú và thời gian cư trú đã thay đổi sau ngày 27 tháng 4
Giải thích về khoản trợ cấp cố định đặc biệt (100.000 yên mỗi người)

Nếu đáp ứng được tất cả các yêu cầu từ ① đến ③ dưới đây, quý vị có thể nhận được khoản trợ cấp cố định
đặc biệt (100.000 yên mỗi người).
① Quý vị đã đăng ký cư trú, nhưng visa của quý vị đã thay đổi thành visa có thời hạn dưới 3 tháng (cư trú
ngắn hạn) trước ngày 27 tháng 4 năm 2020.
② Quý vị sống tại Nhật Bản vào ngày 27 tháng 4 năm 2020.
③ Tư cách cư trú hoặc thời gian cư trú của quý vị đã thay đổi sau ngày 27 tháng 4 năm 2020, và quý vị đã
xin gia hạn đăng ký cư trú của mình.

[Các mục cần thiết]
- Mẫu yêu cầu
- Tài liệu chứng minh việc quý vị và gia đình quý vị đã đăng ký cư trú trước ngày 27 tháng 4 năm 2020 (dành
cho tất cả các thành viên gia đình).
Bản sao chứng nhận cư trú tại thời điểm đó

Ví dụ:

Hồ sơ xóa bỏ chứng nhận cư trú
- Tài liệu chứng minh việc quý vị và gia đình quý vị sống tại Nhật Bản vào ngày 27 tháng 4 năm 2020 (dành
cho tất cả các thành viên gia đình).
Ví dụ:

Bản sao hộ chiếu
Một trang ghi rõ tên và ngày sinh của quý vị
Một trang Visa thể hiện rõ quý vị ở Nhật Bản trong thời gian đó

[Địa chỉ gửi đến]
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〒４６０－８５０８ 名古屋市役所 スポーツ市民局 区政課 特別定額給付金
(Special Cash Payment, Ward Administration Division, Sports Citizen Bureau, Nagoya City Hall 460-8508)
[Ngày hết hạn]
Cho đến hết thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020
[Giải đáp thắc mắc] (Có tiếng nước ngoài)
Vui lòng gọi điện đến trung tâm hỗ trợ nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.
Trung tâm hỗ trợ giải đáp thắc mắc về khoản trợ cấp cố định đặc biệt của thành phố Nagoya
Số điện thoại: 050-3085-7656
Giờ làm việc: 9:00 sáng đến 5:30 chiều (9:00 đến 17:30)
(Trung tâm hỗ trợ làm việc cả cuối tuần đến hết tháng 7.)
Chỉ hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban
Nha, Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Tagalog, Tiếng Nepal
* Tiếng Nepal vào các ngày trong tuần

