
Mô hình mẫu về hỗ trợ liên quan đến dịch Covid-19 👤 Dành cho cá nhân👤

・ Gia đình 4 người gồm bố, mẹ, con trai, con gái đang sống tại nhà thuê. Con trai đang là sinh viên đại

học công lập, con gái đang học tiểu học. 

・Người mẹ phải nghỉ việc 10 ngày để chăm con gái do yêu cầu tạm đóng cửa trường học.

・ Sau đó, nơi người cha làm việc tạm đóng cửa dẫn đến nguồn thu nhập giảm đáng kể. 

Số Tên chương trình hỗ trợ Đối tượng Khái quát
Số tiền có thể 

nhận

1 Tiền trợ cấp cố định đặc biệt【Chính phủ】 Tất cả ・Mỗi người 10 man（×4 người tổng 40 man yên） 400,000yên

3 Tiền trợ cấp đảm bảo nhà ở【Chính phủ】
Người 

cha

・Tiền hỗ trợ tối đa: tương đương tiền nhà 37,700 yên/tháng（hộ gia đình 3～5 người）
※Trường hợp sống tại địa phương trong tỉnh

・Thời gian hỗ trợ：nguyên tắc 3 tháng（37,700yên×3 tháng =113,100 yên）

113,100 yên
（Trường hợp nhận được 

hỗ trợ tối đa）

5
Tiền hỗ trợ đặc biệt tạm thời dành cho

hộ gia đình nuôi con nhỏ【Chính phủ】
Con gái ・Trẻ em thuộc đối tượng 1 man yên/ 1 trẻ (học sinh tiểu học 1 người 1 man) 10,000 yên

6
Tiền hỗ trợ nghỉ trông con khi trường

tiểu học đóng cửa【Chính phủ】
Người mẹ

・Những ngày không thể đi làm được mỗi ngày 7,500 yên

（7,500 yên×10 ngày nghỉ việc =75,000 yên）
75,000 yên

Tổng tiền Ⓐ 598,100 yên

■Hỗ trợ có thể nhận

■Hỗ trợ cho vay

Số Tên chế độ
Đối 

tượng
Khái quát

Số tiền có thể 

vay

2
Hệ thống cho vay quỹ phúc lợi sinh hoạt [hội

đồng phúc lợi xã hội](quỹ nhỏ khẩn cấp)

Người 

cha

・Số tiền cho vay tối đa：dưới 20 man（không lãi suất・không cần người bảo lãnh）
・Thời hạn hoàn trả：trong vòng 2 năm（thời gian ân hạn：1năm）

Ⓑ 200,000yên
（số tiền tối đa）

■ Hỗ trợ miễn giảm・gia hạn

Số Tên chế độ Đối tượng Khái quát

9
Miễn giảm học phí

các trường đại học công lập 【Chính phủ】
Con trai

・Đánh giá tiêu chuẩn thu nhập sau biến động (dự kiến) và các trường đại học tự tiến hành miễn giảm. (chính

phủ sẽ hỗ trợ phí vận hành cho trường đại học khi thực hiện miễn giảm cho sinh viên)

12

14
Ngoại lệ gia hạn nộp thuế【Chính phủ・tỉnh】

・Thuế thu nhập (quốc gia) và thuế ô tô (tỉnh) được gia hạn 1 năm không cần thế chấp và không mất phí

quá hạn.

Tổng tiền hỗ trợ（Ⓐ＋Ⓑ） 798,100yên

Hộ gia đình


