
Assistance Model Case kaugnay sa COVID-19 Infection Countermeasure 
👤 Para sa Indibiduwal na tao 👤

Listahan Pangalan ng Proyekto Target Overview
Halagag maaaring

matanggap

1
Special Cash Payments (Tokubetsu teigaku
kyūfukin) (National Government)

Lahat ・\100,000 para sa 1 tao (x 4 na tao = \400,000) \400,000

3 Housing Security Benefits (National Government) Ama

・Maximum na maibibigay na tulong-salapi: katumbas ng renta ng \37,700/month
(3-5 katao sa isang household)

※Sa kaso ng mga bayan at baryo ng prefecture
・Panahon ng pagbigay：General rule 3 buwan（\37,700×3 buwan = \113,100）

\113,100
（kapag maximum amount）

5
Special Benefits for Child-rearing Households 
(National Government)

Bunso ・\10,000 bawat bata (\10,000 para sa isang batang elementarya) \10,000

6
Financial Support in Response to Elementary
School Closure and the like (National Government)

Ina
・\7,500 sa bawat araw na hindi nakapagtrabaho
（\7,500×10 araw = \75,000）

\75,000

Subtotal Ⓐ \598,100

■Matatanggap na Suporta

■Maaaring Hiraming Tulong- Salapi
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2
Welfare Fund Loan System【Social Welfare Council】
（Emergency small funds）

Ama
・Maximum Loan: sa loob ng \200,000 (walang interes, hindi kailangan ng guarantor)
・Panahon ng pagbalik ng loan: Sa loob ng 2 taon（Grace Period: 1 taon）

Ⓑ \200,000
（kapag maximum amount)

■Reduction at Exemptions na Tulong
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9
Exemption sa bayarin ng Matrikula sa
Pambansang Unibersidad【National Government】

Kuya
・Batay sa standard base na kita pagkatapos ng biglaang pagbabago sa badyet (estimated) ng sambahayan, ang bawat
unibersidad ay nagpapatupad ng sarili nitong exemption.（Sinusuportahan ng pamahalaan ang reduction at exemption na
isinasagawa ng unibersidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng operating cost grant）

12
14

Special grace of tax payment (Special grace) 
【National Government, Prefectural Government】

・Pagbabayad ng Income tax（National Government）at Automobile Tax（Prefectural Government）na hindi kailangan ng 
kolateral o delinquent charges sa loob ng 1 taon

Kabuuang halaga ng suporta（Ⓐ＋Ⓑ） \798,100

Household

・Pamilyang binubuo ng 4 na miyembro (ama, ina, lalaki at babaeng anak) na nakatira sa isang
inuupahang bahay. Ang kuya ay mag-aaral sa pambansang unibersidad, at ang bunsong babae ay mag-
aaral sa elementarya.
・Dahil sa panasamantalang pagsasara ng mga paaralan sa elementarya at walang mag-aalaga sa
bunsong anak na babae, hindi magawa ng Ina ang kinontratang 10 araw na trabaho.
・Pagkatapos nito, nagsara ang pinapasukan ng Ama at malaki ang nawala sa kita.


