
Paala mula sa Hamamatsu Shi Special Fixed Benefit 

https://youtu.be/hfZqYnvG0GU 

（YouTube）

https://youtu.be/hfZqYnvG0GU


Paala mula sa Hamamatsu Shi Special Fixed Benefit  

Mga mamayan  sa Hamamatsu City s Basic Registered hanggang April 27,2020 

Householder at bawat isang miyembro ng pamilya  na nakarehistro sa Hamamatsu City s Basic Resident hangang April 
27,2020

100,000yen bawat isang tao

September 8,2020(martes)na valid postmarked sa araw na iyon
Sa Hamamatsu Shi, ipapada ang mga application by post upang maiwasan ang pagkalat ng Virus Infection.
Kung ang aplication ay hindi inapply hanggang sa itinakdang araw hindi makatatanggap ng Special Fixed Benefit.
Kung ang payment ay naauthorized na ng Hamamatsu City at ang nasabing Benefit ay hindi pumasok sa itinalang bangko dahil ilang pagkakamali sa mga 
impormasyon na isinulat sa application kokontakin ka ng Hamamatsu Shi para i-check sa iyo ang tamang impormasyon hanggang September 8,2020. Subalit 
kung hindi parin kami makatanggap ng tamang impormasyon may posibilidad na hindi makatanggap ng Special Fixed Benefit.

M ula sa kalagitnaan ng Hunyo in order
Ito ay ipadada sa itinalang bangko.

Mga taong walang Bank Account ipagbigay-alam o tumawag po tayo sa Hamamatsu City New Corona Virus Infection CallCenter nasa frontpage 
nito.

Mayroong ilang mga tao na nag-aalok ng tulong subalit layunin nil ana kumuha ng iyong mga mahalagang pag-aari. 

Tungkol  sa Pagbibigay ng benepisyo na ito, HINDING-HINDI  isasagawa   ng gobyerno  o munisipalidad  ang alin man sa ibaba

Pagpapa-operate ng ATM(authomatic telling machine)
Pagpapadeposito ng mga singil o charge para sa pagtanggap ng benepisyo

K -hinalang mga emal,iwasan ninyo ang pagtingin ng website o mga 
attached file na nakalagay 

Kwalipikadong Tao

Tagatanggap 

Halaga(bawat isang tao)

 Deadline ng Aplication

Payment Period 

Mag-ingat kayo sa mga Pangloloko!!



Hamamatsu City SpecialFixedBenefit para sa mga matatanda 2016 04 11

Paano mag-apply 
Ipasa ang Application Form na naka enclosed sa Hamamatsu City at iimbestigahan namin o susuriin ang contents ng 
application.Ipapaalam namin ang resulta pagkatapos ng imbestigasyon

For Representative na mag apply  o tatanggap  ng Special Fixed Benefit 
Representative Application o tatanggap ng benefit form C susulatang ran at alitutunin sa 

pag apply na may personal seal ng householder At mga kakailanganing papeles ng representative.
Miyembro ng Pamilya
Legal Representative 
Kasama sa Pamilya o tagapag-alaga

kailan din ng mga dokumento ng representative o identification card nito Sa mga eksplanasyon C i-check

In q u i r i e s  
sa mga katanungan sumangguni sa Special Fixed Benifit Application form sa A sa ibaba nakasulat ang Application Number

Sahihin lang ito

Hamamatsu-Shi 
Covid19call-
center

0120-368-567
answering machine ay maririnig press

3
 ,  A 

8 30 5 15

 :
0120-

368-567
3 

8 30 5 15

Special Fixed Benefit form at mga 
dokumento ilagay sa return envelop ta ihulog sa post office

Ihuhulog ang Application form  kalakip ang mga papeles

fill-up i-check ihanda ang mga kailangang papales
cut line i-cut ang form  at ilakip ang mga dokumento

Mga Documento

STEP 2 Special Fixed Benefit ApplicationForm basahin i-check

Siguraduhing binasa ang mga buong form ng Special Fixed Benefit  bago sagutan

Ilagay lahat ng documento at i-check
Siguraduhing kung  kumpleto ang mga dokumento



Inqu
iry 
time 

2 5 29

2 4
27

,magpasa ng mga kinakailangang papeles o  magpunta sa city hall at I check kung nakatala sa 
publc records ipakita ang iyong mga dokumento.

mula sa start ng application sa loob ng tatlong buwan hanggang 2020/9/  head ng pamilya o representative  ay di  makumpirma  may posibilidad  na di  mawithidrawn ang application. 
Nakapasa na ng Special Fixed Benefit form mula sa ibang munipality ibalik kung nadoble ito.
Sa naturang record na katala sa munisipalidad na miyembro ng pamilya pati na rin ang head ng  pamilya ay nakatanggap na ng Fixed Benefit at nadoble ito,mangyaring ibalik 
ito. 
Thru Early Application na inaply sa online  na nakatanggap ng nadobleng Fixed Benefit kailangang ibalik ito sa kinauukulan.

2020/ 5/ 29  
Ang nakarehi strong person sa Hamamatsu 
Basi c Resi dent  record hanggang2020/ 4/ 27

basi c day ay l egi bl e para sa Special  Fi xed 
Benef i t Form
Fi l l  up the Appl i cati on Form kal aki p ang mga 

 kai l angang dokumento i l agay sa envelop at i send :

  Halimbawa ng Application form at notes

gumamit ng black ballpen

1

ApplicationForm invoice

Name Birthday i-check kung tama

nagkamali ng spell sa pagsulat burahin ito sa 
pamamagitan ng dalawang guhit at isulat ng panibago 

2 kung ang applicant mismo ang nagsulat  

ng Form  seal can be omitted

3

gumamit ng applicable passbook o cash card at ipasa ang 
kopya nito

100,000

2 9 8

1

430-0926
325-6 

 5F

1234567890123

Agree condition confirm agree, bago fill-upan ang form kung ang aplikante ang nagsulat mismo ng form no need the personal 

2

I-check kung tama  isinulat na  pangalan, kapanganakan ng ilegible recipient  dahil sa lack ng printing process may posibilidad na may nabura o malabong letters, i-check ng maigi.
kung mayroon sa miyembro ngpamilya na ayaw tumanggap ng Special Fixed Benefit burahin ang pangalan nito sa pamamagitan ng paguhit ng 2lines

1
Hamamatsu City Special Fixed Benefit Application Form Application until   

1234567890123

Shizuoka-ken,Hamamatsu shi 
Naka-ku Sunayama cho 325-6 
NihonSeimei HamamatsuEkimae
Building.5F

Furigana
Taon Buwan Araw

1234567890123

Hamamatsu Shi Special Fixed Benefit Application(Invoice)

Hanggang 2020/4/27 na katala sa Basic Resident record ng Hamamatsu  

Hanggang2020/4/  na nakaregister na household ng pamilya sa Hamamatsu City 

Basic Resident

Hamamatsu Taro taon00buwan00petsa

Hamamatsu Hanako taon00buwan00petsa

Hamamatsu Ichiro taon00buwan00petsa

Hamamatsu Jiro taon00buwan00petsa

1 00 00 00

2 00 00 00

3 00 00 00

4 00 00 00

2

3

Contact no.

3



Hamamatsu-shi Application Form para sa mga Elder Person Invoice back 

ipapasang dokumento   
Kopya ngID card with picture sam e person as

kahit alin sa mga ito na valid until now upang mapatibayan ang tamang pangalan,kapanganakan

My Number na walang larawan ay di 
acceptable

any of all this na accepted na valid until now

page na may number needed para sa pagtransfer ng cash 
benefit

Copy among the following

Sa Account walang passbook kopya ng CashCard 

sa page ng kopya Bank name at Bank types pati rin holder name at bank

Japan Post Bank example other bank example
maliban sa Japan Post bank

request application request recive delegate to recieve

telepono

Hamamatsu-Shi Special Fixed Benefit Application Fo

Type Acct,name

12345 1234567 

000 000 

numbercode

ID Card ng representative na
May litrawan na nagpapatunay sa 
kanya at sumusuporta sa pamilya

Kopya ng represetatives Certificate Registered 
Matters of court certificate

Kopya ng Identification document 
ng representative

Kailangang 
papeles

kamag-anak o tagapag-alaga na
pinahintulutan nito

Guardian
Conservator na pinahintulutan by the law
representative na itinakda by judge

kasamang nakatala sa Certificate 
of Resident Kapamilya

Qualifying 
People

4

gumamit ng black ballpen isulat ng malinaw at tama ang kinakailangang impormasyon


