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Những người cần nộp giấy tờ liên quan đến thu nhập
Những người được coi là
đối tượng xác nhận thu
nhập

Có

Có phụ huynh

Có nuôi ai đó không?
Không

Có người giám hộ

Xin hãy nhất định phải đọc

ベトナム語

Tất cả mọi phụ

Có

Có

Người giám hộ

Có

Người cung cấp tài

Không

Bản thân học sinh

Kính gửi các học sinh mới vào trường THPT và quý vị phụ huynh

Về việc nộp đơn xin Tiền hỗ trợ tài chính
dành cho học sinh Trung Học Phổ Thông

Không

Không

Có người cung cấp
tài chính không?

Trong trường hợp không nộp đơn xin trong thời hạn
thì cần phải đóng học phí.

Những giấy chứng minh đóng thuế v.v..

Cần phải nộp kèm một trong những giấy tờ dưới đây để chứng minh số tiền "Thuế cư trú đ
ịa phương tính theo thu nhập" vào năm 2015 (Số tiền thuế được quyết định dựa vào thu
nhập năm 2014). Cần phải nộp giấy tờ của tất cả mọi phụ huynh.
①【Những người đang nhận tiền trợ cấp sinh hoạt】
Bản gốc của Giấy chứng minh nhận trợ cấp cuộc sống (không dùng được bản sao).
Cần phải được cấp trong 3 tháng kể từ ngày nộp đơn xin bởi quầy trợ cấp sinh hoạt của cơ quan hành
chính.
Cần phải đang nhận trợ cấp sinh hoạt ở thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2015 (H27).
②【Những người đi làm nhận lương hàng tháng】
Bản sao của Thông báo về quyết định số tiền thuế cư trú địa phương thu kiểu đặc biệt (dành cho những
người có
nghĩa vụ nộp thuế)
Cơ quan làm việc đã phát cho nhân viên vào tháng 5~6 năm ngoái.
Nếu số tiền thuế đã thay đổi vì có thu nhập khác hoặc đã mất giấy tờ rồi thì hãy nộp giấy tờ ④.
Hãy lấy giấy cỡ A3 chụp sao cho toàn bộ giấy tờ được ở trên một mặt.

Tiền hỗ trợ tài chính dành cho học sinh Trung học phổ thông là chế độ nhà nước chịu học phí của những
học sinh đáp ứng các điều kiện sau. (Học sinh mới vào trường THPT, cần phải làm thủ tục 2 lần vào tháng
4 và tháng 7.) Cả những học sinh thuộc gia đình nhận tiền trợ cấp sinh hoạt hoặc gia đình chỉ có một phụ
huynh cũng là đối tượng nhận Tiền hỗ trợ này. Khác với khoản học bổng cho vay, không cần trả nợ.

Điều kiện để làm đối tượng nhận Tiền hỗ trợ
○ Số tiền “Thuế cư trú địa phương tính theo thu nhập” vào năm 2015 của phụ huynh dưới 304.200 yên.
Không bao gồm Thuế cư trú Tỉnh. Nếu có cả hai bố mẹ đều có thu nhập thì tổng thu nhập của cả hai sẽ được xem xét.

○ Thời gian đi học THPT dưới 36 tháng.
Nếu học sinh đi học theo chế độ ban đêm hoặc chế độ hàm thụ thì dưới 48 tháng. Trường quốc lập, công lập, gian lập
cũng vậy.

③【Những người tự kinh doanh】
Bản sao của Thông báo về quyết định số tiền thuế cư trú địa phương
Cơ quan hành chính đã phát cho những người tự kinh doanh. Nếu đã mất giấy tờ rồi thì hãy nộp giấy tờ
④.
Nếu giầy tờ có nhiều trang thì hãy chụp tất cả trang với kích cỡ bằng thật.

○ Đơn xin và các loại giấy tờ được nộp đến trường trong thời hạn.

④【Những người không có giấy tờ ①～③】
Bản gốc của Giấy chứng minh đóng thuế/miễn đóng thuế cư trú (Tất cả mọi mục đều phải được ghi)
Cần phải được cấp trong 3 tháng kể từ ngày nộp đơn xin. Không dùng được bản sao.
Có thể cấp tại quầy chứng minh thư thuế. Sẽ tốn phí để cấp giấy.

※ Trước khi làm đơn, xin hãy đọc kỹ "Điều cần chú ý khi làm đơn" và "Những điều lưu ý" trên đơn xin
(giấy khác). Theo nguyên tắc, người được coi là đối tượng xác nhận thu nhập là "phụ huynh", vì vậy hãy xá
c nhận tình hình của phụ huynh trước khi làm đơn. Trong trường hợp phụ huynh không được chỉ định một
cách chính xác và phát hiện ra điều đó sau khi nộp đơn hoặc bắt đầu cấp tiền thì tiền được cấp sẽ bị thu lại.
Người đã được cấp tiền hỗ trợ bằng cách không chính đáng như giả dối có khả năng bị phạt tù giam dưới 3

Lưu ý
1. không thể chứng minh sô tiền Thuế cư trú địa phương tính theo thu nhập bằng Phiếu trưng thu tại nguồn thu nhập
lương hoặc Hồ sơ khai thuế.
2. Trong trường hợp một trong hai người phụ huynh (A) là đối tượng nuôi dưỡng của một người phụ huynh còn lại (B) và
sô tiền Thuế cư trú địa phương tính theo thu nhập của B dưới 300.000 yên thì có thể lược bỏ giấy tờ của A. Tuy nhiên
nếu (A) là đối tượng của Khấu trừ người phối ngẫu kiểu đặc biệt thì không thể lược bỏ.
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Về các loại giấy tờ xin hãy xem trang 4.

Để nhận Tiền hỗ trợ dành cho học sinh THPT, cần phải được xem xét.
Đầu tháng 7 (dự định) sẽ có kết quả của đợt nộp đơn xin tháng 4 thông qua nhà trường.

Thời hạn nộp đơn:
(

) Ngày

Trường THPT
do tỉnh Osaka thành lập
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Lần này hãy khai tình hình vào thời điểm ngày 1 tháng 4.
Nếu đơn xin này được thông qua, Tiền hỗ trợ sẽ được cấp từ
tháng 4 đến
tháng 6. Sau tháng 7 cần phải nộp đơn xin lại.

Cách điền đơn xin Tiền hỗ trợ tài chính cho học sinh THPT
Hãy sử dụng bút bi màu đen hoặc màu xanh khi điền đơn xin. Trong trường hợp viết sai, hãy xóa bằng hai đ
ường gạch.
【Mặt trước】

Hãy viết ngày trong tháng 4.

【Mặt sau】

Những người cần xin Tiền hỗ trợ, hãy đánh dấu vào ô ☑受
給資格認定申請書 và hãy đính kèm những giấy chứng
minh đóng thuế.
Những người không cần xin Tiền hỗ trợ, hãy đánh dấu vào ô
☑申請（又は届出）しない . Cần phải đóng học phí.
Hãy điền tên trường, năm học, tên lớp, số học sinh, họ tên và
cách
đọc của học sinh (bằng chữ hiragana).
Hãy viết ngày tháng năm sinh, địa chỉ học sinh. Hãy viết số đ
iện thoại liên lạc trong ban ngày của phụ huynh.
Những người không xin Tiền hỗ trợ không cần điền các mục
trở sau.
Những người cần xin Tiền hỗ trợ, hãy đọc (A) dưới đây rồi đ
ánh dấu vào 2 cái ô.
Hãy điền thời gian đi học. Trong trường hợp học sinh mới vào
trường THPT, thời gian học tại trường THPT là "Ngày 1 tháng 4 nă
m Bình Thành thứ 28 ～ (chứ không phải là từ ngày lễ nhập học

Trong trường hợp đây là lần đầu tiên học sinh vào trường
THPT trong nước Nhật Bản thì hãy đánh dấu ✔ vào □.
Trong trường hợp học sinh đã từng đi học trường THPT khác rồi th
ì hãy viết tất cả
các tên trường cũ bất kể loại trường nào (quốc lập, gian lập, công lâ
p).
Trong trường hợp học sinh đã từng nhận Tiền hỗ trợ thì cần phải
nộp thêm Thông báo xóa bỏ sự kiện nhận tiền hỗ trợ hoặc giấy
chứng minh nhận Tiền hỗ trợ.

Trong trường hợp có thời gian không nhận Tiền
hỗ trợ do nghỉ học v.v.. thì hãy điền thời gian đ
ó.

Hãy đọc mục (B) ở dưới đây về cách xử lý Tiền
hỗ trợ trong trường hợp đơn xin này được thông
qua rồi đánh dấu vào ô □.
（Ｂ）

（Ａ）

Trước khi nộp đơn xin, hãy xác nhận lại những điều sau:
Những điều được ghi trong đơn xin này đúng sự thật.
Trong trường hợp đã được cấp tiền hỗ trợ bằng cách không chính đáng như giả dối có khả năng sẽ bị thu lại tiền đ
ược cấp, bị phạt tù giam dưới 3 năm hoặc phạt tiền dưới 1.000.000 yên.
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Hãy đồng ý với những điều sau khi đơn xin này
được thông qua:
Sẽ sử dụng khoản tiền này để trả học phí của
học sinh và ủy quyền cho hội đồng giáo dục làm
các thủ tục cần thiết để cấp Tiền hỗ trợ.

Hãy chọn tình hình của gia đình và đánh dấu. Hãy đính kèm
giấy chứng minh cần nộp.

【①】Trường hợp có hai người phụ huynh và nộp giấy chứng
minh
đóng thuế của cả hai người.
【②ア】Trường hợp một trong hai người phụ huynh (a) là đối
tượng khấu trừ người phối ngẫu của một người phụ huynh còn lại
(b) và số tiền Thuế cư trú địa phương tính theo thu nhập của b dưới
300.000
yên. ⇒ Lược bỏ giấy tờ của a và chỉ nộp giấy tờ của b.
【②イ】Trường hợp một trong hai người phụ huynh đang ở nước
ngoài vào thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2015 bởi lý do công tác
v.v..
và không bị đánh thuế. ⇒ Nộp giấy tờ của phụ huynh đang sinh
sống ở trong nước.
【②ウ】Trường hợp chỉ có một phụ huynh bởi lý do đã mất hoặc
ly dị v.v.. hoặc không thể nộp giấy tờ của một phụ huynh còn lại
bởi lý do bất đắc dĩ. ⇒ Nộp giấy tờ của một người phụ huynh. “Lý
do bất đắc dĩ” chỉ những sự việc như mất tích, bạo lực trong nhà,
bỏ quyền giám hộ v.v..
【③】Trường hợp không có phụ huynh và người giám hộ được chỉ
định. ⇒ Nộp giấy tờ của tất cả các người giám hộ ngoài pháp nhân.
【④】Trường hợp không có cả phụ huynh cả người giám hộ mà có
người cung cấp tài chính cho học sinh. ⇒ Nộp giấy tờ của người
cung cấp tài chính và những giấy tờ chứng minh quan hệ nuôi
dưỡng như bản sao của Thẻ bảo hiểm sức khỏe của học sinh v.v..
【⑤】Trường hợp không có cả phụ huynh, người giám hộ hoặc
người cung cấp tài chính cho học sinh mà học sinh đã hơn 20 tuổi
hoặc dưới 20 tuổi nhưng bản thân học sinh có thu nhập. ⇒ Nộp
giấy tờ của bản
thân học sinh.
【⑥】Trường hợp học sinh đang sống tại trung tâm bảo vệ chăm
sóc trẻ em nên không nộp được giấy tờ của phụ huynh và chính bản
thân học sinh cũng không có thu nhậTrường hợp học sinh đang số
ng tại trung tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em nên không nộp được giấy
tờ của phụ huynh và chính bản thân học sinh cũng không có thu nh
ập.
⇒ Không cần nộp thêm giấy tờ.
【⑦】Tất cả mọi phụ huynh đang sống tại nước ngoài vào thời đ
iểm ngày 1 tháng 1 năm 2015 và không bị đánh thuế. ⇒ Không cần
nộp
thêm giấy tờ.

Hãy viết tên của người sở hữu giấy tờ và quan hệ giữa học
sinh.
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