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市-1 

Thông Báo Từ Văn Phòng Thành Phố 
 

Mở rộng đối tượng hỗ trợ 
cho người gặp khó khăn về 

tiền thuê nhà 
住居確保給付金の支給対象が拡大されました 

Thành phố Hiroshima có hệ thống hỗ trợ 
trong mứt giới hạn những người đang gặp 
khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà, trong 
một thời gian giới hạn nhất định.  

Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh truyền 
nhiễm COVID-19, mở rộng đối tượng hỗ trợ 
về việc đảm bảo nhà ở - hỗ trợ tương đương 
khoản tiền thuê nhà trong một thời gian nhất 
định. Hình thức đăng ký qua bưu điện đã 
được áp dụng. 

Tình hình bệnh truyền nhiễm do vi rút 
Corona chủng mới lan rộng làm cho thu    
nhập giảm do không có việc làm. v.v..Những 
người trong trình trạng tương tự như nghỉ 
việc hoặc công ty nghưng hoạt động là đối 
tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ về nhà ở.  

Về nguyên tắc, thành phố sẽ trả tiền trực 

tiếp cho chủ nhà của bạn khoản tiền tương 
đương tiền thuê nhà (có giới hạn tối đa) 
trong 3 tháng (tối đa 9 tháng), với điều kiện 

bạn sẽ tìm kiếm một công việc làm mới.  

 

       Điều kiện hỗ trợ: 
❖ Bạn phải nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ 
ngày xảy ra một trong những điều sau đây: 

o Mất việc hoặc ngừng kinh doanh.. 

o Mất thu nhập do không thể tránh khỏi   
việc tạm ngưng làm việc hoặc đóng cửa 
doanh nghiệp (do COVID-19) 

❖ Tổng thu nhập của hộ gia đình bạn và 
tổng tài sản tài chính của hộ gia đình của 
bạn thấp hơn mứt tiêu chuẩn trong bảng 
dưới đây. 

 

 

 

 

Hộ gia đình Thu nhập tiêu 
chuẩn 

(yên/tháng) 

Tài sản tài 
chính tiêu 

chuẩn (yên) 

1 122,000 504,000 

2 176,000 780,000 

3 221,000 

1,000,000 

4 263,000 

5 304,000 

6 350,000 

7 393,000 

 

Liên hệ: 

1. Vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ 

cuộc sống (địa chỉ bên dưới), xác nhận 

lại xem mình có đủ điều kiện được hỗ 

trợ hay không. 

2.  Gửi các giấy tờ cần thiết qua bưu 

điện. 

Trung tâm hỗ trợ cuộc sống  
(Kurashi Sapōto Sentā) 

       080-4552-2955 / 080-9793-2662/ 

080-9792-4537              264-6413 

Giờ làm việc 9:00 – 16:00 ngoại trừ vào 
cuối tuần và ngày lễ. 
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市-2 

Làm thế nào để gặp bác sĩ trực 
tuyến hoặc qua điện thoại 

電話・オンライン診療をご利用ください  
 

Bạn có khó khăn khi đến các tổ chức y tế vì 
bạn là người mắc bệnh mãn tính,hoặc cảm 
thấy không thoải mái khi đến bệnh viện vì lo 
ngại sự lây nhiễm của COVID-19? Kể từ ngày 
10 tháng 4, nếu bác sĩ phán đoán là có khả 
năng, bạn sẽ được khám bệnh và được cấp 
đơn thuốc qua điện thoại hoặc trực tuyến. Đây 
được xem như là phương án chuẩn bệnh đặc 
biệt để đối ứng với sự lan rộng của bệnh truyền 
nhiễm COVID-19.Trước tiên, hãy tham khảo ý 
kiến của bác sĩ qua điện thoại.  

1. Xác nhận nội dung khám bệnh 

Xác nhận với bác sĩ hoặc với bệnh viện / 
phòng khám gần nhất của bạn (xem trang web 
bên dưới) qua điện thoại hoặc trực tuyến. 

2. Đặt một cuộc hẹn 

Các cuộc hẹn được thực hiện qua điện thoại 
hoặc trực tuyến, tùy thuộc vào bệnh viện / 
phòng khám,. 

Bệnh viện hoặc phòng khám sẽ yêu cầu 
thông tin được in trên thẻ bảo hiểm y tế của 
bạn, v.v. 

3. Khám bệnh 

Việc khám bệnh sẽ được bắt đầu bằng cách 
kết nối điện thoại hoặc trực tuyến. 

4. Sau khi khám bệnh 

Nếu bác sĩ khuyên bạn nên đến bệnh viện 
hoặc phòng khám, bạn nên làm theo hướng 
dẫn của họ. 

Hãy nói với bác sĩ nếu bạn muốn được nhận 
thuốc. 

 

Để biết thêm chi tiết, xem trang 
web của Bộ Y tế, Lao động và 
Phúc lợi   

Phòng chính sách dịch vụ y tế 
của Thành phố (Iryō Seisaku Ka)   

      ☎ 241-1585    241-2567   
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