
  

（第１号様式）

　Sa Minokamo City Board of Education

1. Titiyakin at susuriin ang kalagayan ng aking tirahan at kinita noong nakaraang taon pati na rin ang lahat ng kasama kong naninirahan.

2. Magbibgay ng impormasyon para sa tulong mula sa Child Social Worker.

Aplikante（Magulang o Tagapag-alaga）  Seal ㊞
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Mangyaring bilugan ang naangkop na bilang

　①　Tumatanggap ng Pampublikong tulong ("Seikatsu Hogo")

　②　Tumatanggap ng Child Rearing Allowance ("Single Mother Allowance")

　③　Ang pampublikong tulong ("Seikatsu Hogo" ) ay natigil o di kaya'y tinutulan

　④　Hindi saklaw ng buwis o di kaya'y  (tax exempted) ng Munisipyo

　⑤　Hindi saklaw sa pagpapababa ng Individual Enterprises Tax at Fixed Assets Tax (Real Estate)

　⑥　Pagpapababa o hindi saklaw ng National Pension Insurance at ng National Health Insurance o di kaya'y tumatanggap ng Pagpapaliban ng koleksyon

　⑦　Tumatanggap ng Loan o utang mula sa Livelihood Welfare Fund

　⑧　Nagtratrabaho sa araw-araw na nakarehistro sa Hello Work

Dahilan ng Aplikasyon（⑨Mangyaring Isulat ang kalagayan ng katayuan）

　⑨ Hindi naangkop mula ①～⑧ ngunit, nahihirapan sa kabuhayan, may sakit ang magulang o tagapag-alaga, pagkamatay, kawalan ng trabaho atbp.
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May-ari ng okupadong pabahay　・　Nirentahang bahay
（Buwanang halaga ng upa                   Yen） Bago ・ Dati

Furigana

Pangalan（Kabilang ang mag-aaral）

※Kalakip na Dokumento  Kung mula ③hanggang⑤ at ⑨Mangyaring maglakip ng  dokumentong nagpapatunay ng kinikita ng  lahat ng  kasamang naninirahan ng  bata.

※Kalakip na Dokumento　Kung mula ②,④hanggang⑧ Maglakip ng katibayan o certificate ng bawat isa.
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　　　Heisei　　　Taon　　　Buwan　　　Araw

Kaugnayan  Trabaho（Kumpanya）・Pangalan ng paaralan

Yen

Minokamo-shi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　　　　－　　　　－

　　Ako ay mag-aaply kasama ang mga kinakailangang dokumento, upang makatanggap ng tulong para sa pagbabayad ng gastos sa paaralan sa taong
2020. Sa karagdagan, sumasang-ayon sa Minokamo City Board of Education batay sa aplikasyon na:

Ganyunpaman, kapag, nagkaroon ng hindi pagbayad sa kinokolektang bayarin ng babayarang eskwelahan, sumasang-ayon sa pagbabago ng bank
account sa punong guro na padadalahan ng tulong para sa pagbabayad ng gastos at, ipinagkakatiwala sa punong guro ang lahat ng karapatan hingil sa
pagkolekta, pagtanggap, at pagsauli ng bayad para sa pagpasok ng bata sa paaralan, matapos ang pagbabago nito.

 タガログ語Tagalog

法的効力を有するのは日本語の文書自体であり、本翻訳文はあくまでその理解を助けるための参考である。

Ito ay isa lamang halimbawa ng pagsasalin upang maunawaan ang orihinal na wikang hapon, at ang pagkakaroon ng legal na bisa ng mismong dokumento ng wikang hapon.

FY 2020　Application Form para sa pagbabayad ng tulong na gastos sa ｐaaralan
(令和２年度　就学援助費支給申請書)

Yen

Halaga ng Kita
（Buwanang halaga）

Yen

Ganyundin, matapos maaprubahan, ipinagkakatiwala ang paghiling ng tulong na gastos para sa pagpasok sa paaralan ng bata sa taong 2020 sa
punong-guro ng paaralan ng bata.

Araw ng Kapanganakan

実際の記入、記名、押印は原本（日本語版）にして頂いてください。
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