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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Trợ cấp bảo hộ sinh hoạt (khi gặp khó khăn trong cuộc sống) 
 
 
○Trợ cấp bảo hộ sinh hoạt là gì? 
Đây là chế độ thực hiện sự bảo hộ cần thiết và hỗ trợ để tự lập cho người gặp khó khăn trong cuộc sống do giảm hoặc 

mất đi nguồn thu nhập do người gánh vác kinh tế cho cả gia đình qua đời, mắc bệnh hoặc bị thương, v.v. và gia đình 

của họ. 

 

Trợ cấp bảo hộ sinh hoạt được thực hiện khi hộ gia đình đó không thể duy trì cuộc sống ngay cả sau khi sử dụng tài sản, 

năng lực và tất cả những thứ khác có sẵn trong gia đình. (Điều 4 Đạo luật Bảo hộ sinh hoạt “nguyên tắc của tính bổ 

trợ”) 
Đối với người nước ngoài, nếu họ có quyền lưu trú hợp pháp tại Nhật Bản và có tư cách lưu trú không bị hạn chế hoạt 
động như người vĩnh trú, người định trú,v.v. thì theo Đạo luật Bảo hộ sinh hoạt họ sẽ được áp dụng trợ cấp bảo hộ sinh 
hoạt.  
 
○Các hình thức trợ cấp 
Trợ cấp bảo hộ sinh hoạt bao gồm các trợ cấp sau đây, sẽ được cấp khi cần thiết. 
(1)  Trợ cấp sinh hoạt 
 Chi phí cần thiết để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như thực phẩm và quần áo, v.v. 
(2)  Trợ cấp nhà ở 
 Tiền thuê nhà, tiền thuê đất, sửa chữa nhà ở và các chi phí khác cần thiết để bảo trì nhà ở 
(3)  Trợ cấp giáo dục 
 Chi phí ăn trưa tại trường, đồ dùng học tập cần thiết cho giáo dục bắt buộc 
(4)  Trợ cấp chăm sóc 
 Chi phí cần thiết để sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
(5)  Trợ cấp y tế 
 Chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, v.v. tại các cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám 
(6)  Hỗ trợ tạm thời 
   Trong trường hợp đặc biệt, các khoản trợ cấp sau có thể được cung cấp. Tuy nhiên, có những yêu cầu và giới hạn  
   nhất định về số tiền trợ cấp. 
 1) Trợ cấp sinh con: Phí nằm viện và các chi phí vật liệu vệ sinh cho quá trình sinh nở. 
 2) Trợ cấp nghề nghiệp: Các chi phí liên quan đến việc khởi nghiệp nhỏ hoặc học tập các kỹ năng mới. 
 3) Trợ cấp tang lễ: Chi phí hỏa táng, vận chuyển thi hài, v.v. 
 4) Trợ cấp mang tính tạm thời: Chi phí quần áo như tã và quần áo ngủ, v.v., dụng cụ nấu ăn và bộ đồ ăn bị mất do 

thiên tai, chi phí đi lại cần thiết trong trường hợp đặc biệt, chi phí sửa chữa nhà cửa, tiền đặt cọc cần thiết cho việc 
chuyển nhà, v.v., và chi phí chuẩn bị khi nhập học tiểu học hoặc trung học cơ sở, v.v. 

 
Nơi liên hệ:  Tòa thị chính thành phố Nishinomiya - Ban Phúc lợi  0798-35-3056 
 
○Cho vay Quỹ phúc lợi sinh hoạt 
Đây là một chế độ cho vay vốn dựa trên những điều kiện nhất định để cho vay đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp, 
người khuyết tật hoặc người cao tuổi đang gặp khó khăn về tài chính để trang trải cho các khoản chi tiêu như phí học 
phổ thông, đại học, v.v.. 
Nơi liên hệ:  
     Hội đồng Phúc lợi xã hội thành phố Nishinomiya (Ban Tư vấn và Hỗ trợ cuộc sống)  0798-37-0010 

Hoặc ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng trong khu vực của quý vị 
 
*Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 


