
世帯主（申請・受給者）

Chú ý

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

　　

受取方法
☑Ａ　指定の金融機関口座（世帯主（申請・受給者）又はその代理人の口座に限ります。）への振込を希望

□
（希望する口座） ☑ 住民税等の引落口座 □ 児童手当等の受給口座

【受取口座記入欄】（長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

1 2 3 4 1 2 3

通帳番号

（右詰めでお書きください）

□ B　本申請書を窓口で提出し、後日、給付（この場合は、申請書の郵送の必要はありません。）

 

【代理申請（受給）を行う場合】
　

Chú ý

年 月 日

Phải dán bản chụp copy của các giấy tờ chứng minh

nhân thân (bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm...) vào

mặt sau để có thể xác nhận người đăng ký.下記の事項に同意の上、特別定額給付金を申請します。

記入例（表）

Điền thông tin ngày đăng ký vào đơn đăng ký

特別定額給付金申請書

申 請 日 令和2年○月○日

令和２年４月２７日時点の住民票所在市区町村

ふじみ野市長　宛て

１

Trên nguyên tắc, người đăng ký phải là chủ hộ đã đăng

ký thường trú dân tại địa phương. Trường hợp, người

không phải là chủ hộ khi đăng ký phải ghi vào "cột đại

diện đăng ký" ở mặt sau.

Cần phải ký nhận "chữ ký (hoặc đóng mộc dấu tên)",

"số điện thoại có thể liên lạc được trong ngày" và "ngày

tháng năm sinh"

受給資格の確認に当たり、公簿等で確認を行うことがあります。
公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。また、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあります。
市が、下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から３ヶ月後の
申請期限までに、市が、世帯主（申請・受給者）又はその代理人に連絡・確認できない場合には、市は当該申請が取り下げられたものと見な
します。

他の市区町村で特別定額給付金を受給した場合には、返還をしていただきます。

（　フ　リ　ガ　ナ　）
現　　　　　　　住　　　　　　　所 生年月日

氏　　　　　名

2 ふじみ野　花子 妻 平成3年10月15日 ☑希望する　□不要

フジミノ　タロウ
ふじみ野市福岡１－１－１

 明治・大正・昭和・平成

ふじみ野　太郎
６２年４月２７日

日中に連絡可能な電話番号　　　　　　　　０４９　（　２６１　）　２６１１

3 ふじみ野　さくら 子 令和元年8月23日 ☑希望する　□不要

住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明
した場合には、返還をしていただきます。

２ 給付対象者（下記の記載内容を御確認ください。もし記載の誤りがあれば、朱書きで訂正してください）

氏名 続柄 生年月日 特別定額給付金を

1 ふじみ野　太郎 世帯主 昭和62年4月27日 ☑希望する　□不要

4 □希望する　□不要

5 □希望する　□不要

6 □希望する　□不要

□希望する　□不要

9 □希望する　□不要

7 □希望する　□不要

8

0 0 0 円

Ghi thông tin tài khoản ngân hàng vào "cột ghi thông tin

tài khoản nhận". Theo nguyên tắc sẽ là tài khoản đứng t

ên của chủ hộ. Ghi vào một trong các cột "Ngân hàng

khác ngoại trừ ngân hàng bưu điện" hoặc "Ngân hàng

bưu điện".

"Chủ hộ đăng ký, và ghi thông tin tài khoản nhận là chủ

hộ thì bước đăng ký tới đây là xong".

Nếu tài khoản nhận không phải là chủ hộ thì phải ghi thô

ng tin vào "cột đại diện đăng ký" ở mặt sau.

（フリガナ）
口座名義

1 2

合計金額 3 0 0 ,

Chú ý

３ （希望する受取方法（下記のA又はB）のチェック欄（□）に『レ』を入れて、必要事項を御記入ください。）

この口座が当市の住民税等の引落し、児童手当等の受給に現に使用している口座であって、世帯主（申請・受給者）の名

※通帳番号の記載誤りがないか再度御確認ください。通帳番号の記載誤りがありますと、給付が遅れることがあります。

◎

い

ず

れ

か

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

金融機関名
（ゆうちょ銀行を除く）

支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰 めでお書きください。）

銀行コード 支店コード

1 0

Phải dán bản chụp copy của giấy tờ có thể xác nhận tài

khoản ngân hàng chỉ định (trang đầu sổ tài khoản ngân

hàng, thẻ ngân hàng) vào mặt sau của đơn đăng ký.

ゆうちょ銀行
通帳記号

（６桁目がある場合は、※
欄に御記入ください。）

（フリガナ）

口座名義
ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金
通帳の見開き左上またはキャッシュ
カードに記載された記号・番号をお書き
ください。

3 4 5 6 7

フジミノ　タロウ

ふじみ野　太郎
ふじみ野

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協

7.信漁連

ふじみ野
本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

Vui lòng xác thực xem có thuộc đối tượng được nhận

trợ cấp của gói hỗ trợ 10 man hay không? cũng như xá

c nhận số tiền trợ cấp có sai hay không?

Hãy check vào một trong các ô 「□mong muốn

nhận」「□không muốn nhận」tiền trợ cấp của gói hỗ

trợ 10 man.

Nếu không check vào ô nào sẽ được xem là □mong

muốn nhận

Trên nguyên tắc sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hà

ng. Do đó hãy đánh dấu vào mục này, sau đánh dấu và

o một trong các ô "tài khoản ngân hàng dùng để trừ

thuế thị dân" "tài khoản ngân hàng nhận tiền trợ cấp nu

ôi con"

日中に連絡可能な電話番号　　　　　（　　　　　） Phải dán bản chụp copy của các giấy tờ chứng minh

nhân thân (bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm...) vào

mặt sau để có thể xác nhận người đăng ký là người đ

ại diện và chủ hộ.

上記の者を代理人と認め、
　特別定額給付金の　　　　　　  　　　                   　 　 を委任します。
　
 

世帯主氏名 　

Nếu người trong gia đình làm thủ tục đăng ký và nhận

trợ cấp thay cho chủ hộ thì phải làm thủ tục uỷ quyền.

Người đại diện và chủ hộ đều phải ký chữ ký (hoặc đó

ng dấu mộc tên) vào giấy uỷ quyền.代
理
人

（　フ　リ　ガ　ナ　）
申請者との

関係
代理人生年月日 代理人住所

代理人氏名

 明治・大正・昭和・平成

【Cần phải gọi điện đặt hẹn trước】

Sẽ chi trả tiền mặt cho trường hợp không có tài khoản

ngân hàng. Đánh dấu vào đây, làm theo "phương pháp

tiến hành thủ tục đăng ký" ở trong phong bì, sau đó gọi

điện thoại đặt hẹn, cầm theo hồ sơ đăng ký đến đúng

thời gian và địa điểm được chỉ định.

Người đăng ký không phải là chủ hộ thì phải ký nhận và

o "cột đại diện đăng ký".

金融機関の口座がない方など、振込による給付が困難な方に限ります。また、窓口での提出は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止のため、予約制とさせていただきますので、０４９－２６２－９０００までお電話ください。現金給付者の申請受付期間：６月１日～６月４日

代理人が申請する場合は、裏面の代理申請（受給）に御記載ください。

申請書（裏）

受付印 

※ 

署名（又は記名押印） 

㊞ 

３ 

４ 

５ 

６ 

← 法定代理の場合は、委任  

     方法の選択は不要です。 

署名（又は記名押印） 
 申請・請求  

 受給 

 申請・請求及び受給     

１ 

１ 

２ 

２ 

３ 

５ 

４ 

６ 

７ 
７ 

印 


