Para sa
Indibidwal
・pamilya

COVID-19 COUNTERMEASURE SUPPORT CARD

＊Naaangkop sa bawat sistema・Mga Tuntunin ng Paggamit、May posibilidad na mababago ang sistema sa suplemento na badget atbp. kahit anong oras、Paki check sa bawat
Homepage(ＱＲコード)。

Gastos sa pang
araw-araw・
Renta

Biglaan na pondo
(Hiram / Utang)
Kinkyuu Koguchi Shikin (kashitsuke)

Sarado ang mga paaralan・
indibidwal na negosyo at
iba pa
sa loob ng 200,000 yen
Sa ibang banda
sa loob ng 100,000 yen

Suporta para sa saradong
Negosyo/
walang pasok

Kabayaran para sa walang
pasok
(Rasyong Pinansyal)
Kyuugyo Teate

TANUNGAN
Konseho ng
Kapakanang
Panlipunan

Kabayaran・
at iba pa

Pera na kabayaran
(Mag-ingat sa mga
impormasyon sa
hinaharap)
Tokubetsu Teigaku Kyuufukin

Sogo Shien Shikin (kashitsuke)

(Naiulat noong Abril 18)

Konseho ng
Kapakanang
Panlipunan
PARA KANINO

Mga taong kailangang
mapanatili ang kanilang
kabuhayan
dahil
sa
pagbawas ng kita dahil sa
COVID 19

Mga
pamilya
na
nangangailangan
ng
pamumuhay
dahil
sa
kabawasan ng kita at kawalan
ng trabaho dahil sa COVID19

walang interes・walang
warranty・1 taong
pagpapaliban, 2 taon na
pagbabayad

TANUNGAN

Lugar ng
pinagtatrabahoan

Inutusan ang mga
manggagawa na lumiban
muna sa pagtatrabaho
（kasama ang mga part
time worker）
Tulong pinansyal sa pagsasaayos
ng trabaho na ibinigay sa
pamamagitan ng pagbabayad ng
rasyong pinansyal

TANUNGAN
Mag-apply sa
pamamagitan ng post
office o online

Dalawa o higit pa na
pamilya
Pinakamalaki 600,000 yen
Nag iisa o single
Pinakamalaki 450,000 yen

Tulong pinansyal para sa
walang pasok sa
Paaralang Elementarya
Shougakkou Kyuugyotou Taiou
Joseikin

Kabayaran sa mga
manggagawa na gumamit
nang bayad na bakasyon
（hanggang 8,330 yen
araw araw)

Singil sa pampublikong
kagamitan
(Tubig, gas, kuryente,
atbp.)

Polisiya para sa lahat ng
mga taong nakalista sa
Pangunahing residente
anuman ang nasyonalidad
Isusulat at iaaplay nang Ama
nang tahanan ang papel para sa
apalikasyon, ang impormasyon
ng banko at ipapadala pabalik
sa munisipyo

walang interes・walang
warranty・1 taong
pagpapaliban, 10 taon na
pagbabayad

TANUNGAN
School leave grants
Support money
reception center

Tiwasay na bahay /
Kabayaran
Jyuukyo Kakuho Kyuufukin
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TANUNGAN

Tanungan ng
Pamahalaang lokal
PARA KANINO

Pagbabayad ng 3 buwan
na renta (hanggang 9 na
buwan naman kung
naghahanap ka pa ng
trabaho)

Rasyong pinansyal para
sa injury at sakit
（Health Insurance）
Shobyo Teatekin (Kenko Hoken)

Kinakailangan
ng
konsultasyon para sa mga
taong
nawalan
ng
tirahan/muntik ng mawalan
ng tirahan dahil sa walang
trabaho at iba pa
Kita, kinakailangan sa pagaari, at mayroong
kondisyon sa trabaho

TANUNGAN

Health insurance
association, etc

PARA KANINO

PARA KANINO

Mga magulang na lumiban sa
pagtatrabaho dahil sa
pangangalaga ng bata at
dahil sa pansamantalang
pagsasara ng mga paaralan

walang manggagawang
nagtatrabaho dahil sa
COVID-19

Kinakailangan na kumuha ng
bayad na bakasyon nang
hiwalay mula sa taunang
bayad na bakasyon

National Pension,
National Health
Insurance

Koukyou Ryoukin

Kokumin Nenkin・Kokumin Kenkou
Hoken

Noong Marso 19 sinabi nang
pamahalaan na ang mga rehiyon
at iba pa, na ipagpaliban muna
ang lahat nang pampublikong
bayarin dahil sa apektado nang
COVID-19. Kung nahihirapang
magbayad pwede kumonsulta.

Namatay dahil sa COVID-19,
sakit o kung bumaba ang kita,
posibilidad na lumiit ang singil sa
insurance （mayroong kunting
kondisyon）

PARA KANINO

pantay na kabayaran sa
isang tao ay 100,000 yen
cash na kabayaran.
Walang paghihigpit sa kita
ayun sa batas

TANUNGAN

PARA KANINO

PARA KANINO

Depende sa utos ng
kompanya sa pagbabayad
ng 60% o higit pa na
naayon sa labor law dahil
walang trabaho ang
kompanya

Pangkalahatang
Suporta
Pondo（Utang）
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＊mag ingat sa mga impormasyon
sa hinaharap

Sa panahong walang
trabaho dahil sa COVID19 at pagbabayad sa
manggagawa ng ⅔ na
halaga sa karaniwang araw
na pagtatrabaho

Binabayaran simula sa ika
apat(4) na araw hanggang
isang(1) taon at anim(6)
na buwan

Hindi pa bayad na sahod
at sistema ng pagbabayad
ng pauna

Proteksyon sa
pangkabuhayan

Mibarai Chingin Tatekaebarai Seido

Seikatsu Hogo

Isang sistema upang
palitan ang 80% (na may
limitasyon) ng hindi pa
bayad na sahod ng mga
bangkrap na kumpanya
(labor base station)

Pagbabayad ng mga gastos
sa pamumuhay, upa/renta,
gastos sa medikal, atbp kung
ang kita ay mas mababa sa
minimum na gastos sa
pamumuhay（Lokal na
Pamahalaan）

