
Isulat ang address ng pinuno ng sambahayan na nakasaad
sa residence certificate.

Tiyakin kung walang mali sa nakasulat.

Isulat ang petsa kung kailan sinulatan .

Isulat ang pangalan ng pinuno ng sambahayan na
nakalagay sa residence certificate.

Lagyan ng hanko(seal), o pirmahan.

Isulat ang kapanganakan ng pinuno ng
sambahayan(Western notation)

Isulat ang numero ng teleponong madalas ginagamit.

Isulat ang mga pangalan ng kasambahay na nararapat
tumanggap ng ayuda.

Isulat ang relasyon ng aplikante sa isinulat na pangalan ng
kasambahay

Isulat ang petsa ng kapanganakan ng mga kasambahay

Lagyan ng check ang mga □ sa kaliwa kung ninanais
tumanggap ng ayuda, at kung naman ninanais ay lagyan ng
check ang mga□ sa kanan.

Lagyan ng check ang □ ninanais na paraan na
pagtanggap. Simula sa itaas,①Transfer sa isang
financial institution o banko,②Transfer sa Japan
Post Bank、③Tanggapin sa window（Para lamang
sa mga hindi magkakaroon ng bank account).

Para sa nagnais ng transfer sa isang financial institution o banko, ay
tingnan ang bankbook o cashcard habang nagsusulat.
① Isulat ang pangalan ng aplikante na nakasaad sa bankbook
(katakana)
② Pangalan ng banko
③ Pangalan ng sangay
④ Uri ng deposito (kaliwa：Ordinary Deposit o kay ay, kanan：
Enclose)
⑤ Code number ng banko
⑥ Code number ng sangay
⑦ Bank Account Number (simulan sa kanan)

①
② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

Para sa nagnanais ng transfer sa Japan Post Bank, ay tingnan ang bank book o cashcard habang nagsususlat. ① Isulat
ang pangalan ng aplikante na nakasaad sa bankbook (katakana) 、② Code (punan lamang ang kanan ng 0 kung may
anim na digit)、③ Bank Account Number

① ② ③
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Maglakip ng kopya ng mapagkakakilanlan ng pinuno ng sambahayan ( maski alin sa nasa ibaba).
（Driver’s License Certificate, Residence Card, Special Permanent Resident Certificate, Passport, My Number Card (harapan), Basic
Resident Register Card na may larawan, Pension Book, Health Insurance Certificate, Health Insurance Card para sa mga late-stage na
matatanda, Long-term Care Insurance Certificate, Physical Disability Certificate at iba pa na may larawan na inisyu ng tanggapan ng
gobyerno,, Welfare Payment Notification (Tumatanggap sa gabi at araw na walang pasok ng dokumento kung madalian ang
pangangailangan )

※Kung ang agent ang mag-aapply, kailangan ng dokumento ng pinuno ng sambahayan at ng agent, gayundin, lakipan ng mga
dokumento na magpapatunay ng relasyon ng pinuno ng sambahayan at ng agent.

Para sa mga nagnais ng transfer sa bank account, lakipan ng kopya ng dokumento na makakatiyak sa transfer account (pumili ng
kahit sa nasa ibaba).
（Nasa Bankbook, Cashcard na、Pangalan ng may account・Pangalan ng Banko・ Pangalan ng sangay (o kaya ay code ng sangay)・
at ang pahina na maaaring matiyak ang numero ng bank account）
＊Kung Japan Post Bank, kailangan ang buong pahina kaya’t ibukas ito ng husto.
＊Kung walang bankbook at net banking ang ginagamit, i-print ang page na maaari matiyak ang Pangalan ng may bank account,
Pangalan ng Banko, Pangalan ng sangay at numero ng Bank Account.
＊Sulatan ng pangalan ng aplikante sa likod ng kopya ng dokumentong ididikit.

Kung ibang tao ang sumulat mula sa①～⑦ bilang inyong agent ay kinakailangan din na sulatan ito.
① Pangalan ng agent, ② Numero ng telepono na madalas ginagamit, ③ Kapanganakan(Japanese Calendar*1)、④ Tirahan ng agent⑤
Lagyan ng check ang□ na pinapahintulutang Gawain ng agent(simula sa itaas,□Application・Claim,□Receipt,□Application・Claim
at Receipt)
⑥ Ang pangalan ng pinuno ng sambahayan (delegator) ay may sariling lagda ⑦ Mangyaring lagyan ng hanko ng pinuno ng
sambahayan, o pirmahan.
*1 Western Notation Taon 1867～Hulyo 29, 1912＝Meiji Gan nen～45 nen, Western Notation Hulyo 30, 1912～Disyembre 24, 1926＝
Taisho Gan nen～15 nen, Western Notation Disyembre 25, 1926～Enero 7, 1989＝Showa Gan nen～64 nen, Western Notation
Enero 8, 1989～Abril 30, 2019＝Heisei Gan nen～31 nen, Western Notation Mayo 1, 2019～＝Reiwa Gan nen～
＊Ang mga maaaring mag-apply ・mag-claim bilang agent ay ang mga sumusunod. Mangyaring tumawag sa call center para sa mga
katanungan.
・Nag-iisa sa buhay na hindi na nakakabangon o kaya ay may Dementia.
・ Ang mga nasa pasilidad para sa mga matatanda, mga naulila, pasilidad para sa mga sanggol ・Nasa pasilidad para sa mga

taong may mga kapansanan sa intelektwal o mental
・Mga biktima ng karahasan ng kanilang asawa
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