
犬山市南部公民館（いぬやましなんぶこうみんかん）
住所：犬山市大字羽黒大字摺墨１１
よみかた：いぬやましおおあざはぐろあざするすみ

Đơn đăng ký (mặt trước)

Ví dụ điền / tiếng nước ngoài (A3 gập đôi  2 màu)

④Số điện thoại 

Hãy điền số điện thoại 
có thể liên lạc được 
ban ngày.

⑤Ô nguyện vọng trợ 

cấp khoản cố định 
đặc biệt 

Hãy điền vào nhận hay 
không nhận.
Nếu không điền thì sẽ 
xử lý là "nhận".

⑥Tài khoản nhận 

Hãy điền tài khoản của 
người đăng ký (chủ hộ gia 
đình) vào.

Nếu bạn có nguyện cọng 
nhận bằng ngân hàng 
Yucho thì hãy điền vào ô 
bên dưới.

*Tên tài khoản thì hãy điền 
tên là tên tài khoản giống 
như sổ ngân hàng. (Hãy 
kèm theo copy)

。*Hãy kèm theo copy của 

giấy xác nhận nhân thân 
(thẻ cư trú, hộ chiếu v.v.)

Đơn đăng ký (mặt sau)

Ô kiểm tra đơn đăng ký

□Đã đóng dấu chưa?              □Đã cho bản copy của giấy xác nhận nhân thân vào chưa? 

□Đã ghi số điện thoại chưa?  □Đã cho copy của sổ ngân hàng vào chưa?

□Đã tích vào ô nguyện vọng trợ cấp khoản cố định đặc biệt hay chưa? 

□Tài khoản nhận có sai sót không?

Tiền trợ cấp khoản cố định đặc 

(1) Ngày đăng ký
Hãy điền ngày đăng ký 
vào

②Con dấu

Hãy xác nhận tên của 

người đăng ký (chủ hộ 
gia đình) và đóng con 
dấu.

③Người là đối tượng 

cấp Có ghi tên của 
người trong gia đình 
được cấp.

Hãy xác nhận xem có 
ghi tên của người trong 
gia đình hay không.
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Không điền bằng 
bút bi xóa được 

○Chúng tôi sẽ thiết lập quầy tiếp nhận tạm thời.
Địa điểm: Trung tâm cộng đồng phía Nam thành phố Inuyama (Địa chỉ: 11 
Surusumi, Haguro, Inuyama-shi)

Thời gian:  ngày 20 tháng 5 (thứ 5)  ~ ngày 7 tháng 6 năm 2020 (chủ nhật) (9：00 ~ 
16:00）

Nếu bạn không biết cách điền, hãy mang theo con dấu, thẻ cư trú, sổ ngân hàng 
đến.
Do bênh truyền nhiệm vi rút corona chủng mới, hãy đeo khẩu trang khi bạn đến.
○Thông tin liên hệ

Tổng đài tiền trợ cấp khoản cố định đặc biệt Inuyama
(Điện thoại: 0568-４４-1092 trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 9:00 ~ 17:00)


