しゅうがくえんじょ

【Bantuan bersekolah】 （就 学 援助）
Dapat dibantu sebagian biaya untuk alat-alat yang diperlukan di skeolah atau biaya makan siang
di SD untuk rumah tangga yang menyekolahkan anak di SD/SMP publik (kecuali Sekolah Luar
Biasa) dan dalam kondisi kesulitan untuk menyekolahkan anaknya dengan alasan ekonomi. Ada
pemeriksaan pendapatan.
Dapat memohon di sekolah atau Divisi Perencanaan dan Urusan Umum di Setiap Kantor Distrik
(halaman ke-16, 17).
Hubungi Divisi Urusan Sekolah, Bagian General Affair, Dewan Pendidikan di Balai Kota
TEL 072-228-7485

4. Jika Menjadi Rumah Tangga yang Memiliki Satu Orang Tua/Wali
おや か て い

（ひとり親家庭になったとき）
じ ど うふ よ うて あ て

【Bantuan mengasuh anak】 （児童扶養手当）
Dapat diberikan bagi orang tua/wali pengasuh anak yang tidak memiliki suami/istri dan mengasuh
anak yang berusia sampai 18 tahun (diberikan bantuan sampai tgl.31 Maret pada tahun pertama
yang setelah menjadi 18 tahun). (Ada batasan pendapatan).
Hubungi Divisi Bantuan Pengasuhan Anak di Kantor Distrik (halaman ke-16, 17)
【Bantuan kehidupan sehari-hari untuk rumah tanga yang memiliki satu orang tua/wali dll.】
おや か て い

にちじょうせいかつ し え ん

（ひとり親家庭などへの日 常 生活支援）
Akan dikirim petugas yang membantu kehidupan rumah tangga bagi rumah tangga yang memiliki
satu orang tua/wali atau wanita yang tinggal sendiri dan tidak ada suami karena meninggal
dunia/cerai, jika dalam kondisi kesulitan dengan sementara karena sakit atau mencari pekerjaan.
Gratis untuk rumah tangga yang menerima bantuan kesejahteraan dan dibebaskan pajak penduduk
kota.
Hubungi Divisi Bantuan Pengasuhan Anak di Kantor Distrik (halaman ke-16, 17)
【Sistem subsidi biaya medis untuk rumah tangga yang memiliki satu orang tua/wali】
おや か て い い り ょ う ひ じょせい せ い ど

（ひとり親家庭医療費助成制度）
Dapat menerima subsidi untuk sebagian biaya medis kepada anak yang di bawah 18 tahun (tgl.31
Maret pada tahun pertama yang setelah menjadi 18 tahun). (Ada batasan pendapatan. (Hanya untuk
biaya medis yang bisa ditanggung oleh asuransi kesehatan).
Akan tetapi, ada kemungkinan tidak dapat menerima subsidi tersebut bagi orang yang penerima
bantuan kesejahteraan.
Hubungi Divisi Asuransi Kesehatan dan Pensiun di Kantor Dristrik (halaman ke-16, 17)
ほか

【Lain-lain】 （その他）
Ada kemungkinan bisa masuk ke perumahan pemerintah dengan prioritas. Silahkan hubungi
sebelumnya karena ada persyaratannya.
Hubungi Pusat Pengelolaan Perumahan Pemerintah Kota Sakai TEL 072-228-8225
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