浜松市申請のお知らせインドネシア語

KotaHamamatsu

PemberitahuanMengenaiSubsidiKhususdenganNilaiTetap

Demi Mencegah penyebaran virus corona, dan memeberikan bantuan cepat serta tepat sasaran
pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai.
Untuk pendaftaran silahkan baca lebih dahulu Lampiran A mengenai cara mengisi Form Pendaftaran Subsidi Khusus
Dengan Nilai Tetap, lalu isi Lampiran B dan Lampiran Ｃuntuk FormPendaftaran Subsidi Khusus Dengan Nilai Tetap,
dan lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Lampiran D , masukan dalam amplop balasan dan kirim
melalui pos.

1.

Syarat untuk menerima Subsidi KhususDengan Nilai Tetap
Penduduk yang tercatat dalam Buku Induk Peduduk (KK)per 27 April 2020.

2. Penduduk yang berhak sebagai menerima subsidi mewakili keluarga
Kepala keluarga yang tercatat dalam Buku Induk Penduduk (KK) Kota Hamamatsu per 27 April 2020.

3. Besarnya subsidi（Hanya 1kali permohonan）
１００，０００ yen per orang

4. Batas waktu pendaftaran
5. 8 September 2020

※Cap pos valid pada hari itu

※ Untuk menghindari resiko penyebaran virus,pada prinsipnya Kota Hamamatsu akan mengirim
dokumen form pendaftaran subsidi melalui pos.
※ Jika penduduk yang tidak mengajukan pendaftaran dalam waktu yang telah ditentukan, maka
permohonan subsidi dianggap batal/hangus.

※ Jika setelah Kota Hamamatsu memutuskan untuk mensubsidi, tetapi pen-transfer-an tidak
dapat diselesaikan karena ada kesalahan atau rekening yang tidak memadai dll dan
pemerintah kota setempat tidak dapat menghubungi atau mengkonfirmasi pemohon sampai
tanggal 8 September 2020, maka aplikasi permohonan dianggap batal/hangus.

6. Pengiriman uang subsidi
Pengiriman uang subsidi (transfer) dimulai dari pertengahan bulan Juni
Akan ditransfer kepada rekening yang di tunjukkan oleh pemohon.
➢ Jika anda tidak memiliki Akun Rekening Bank, silahkan hubungi “Pusat Panggilan Covid19 Kota Hamamatsu”(halaman belakang)

Waspadalahterhadappenipuan!!
Ada pihak yang mengatakan “Saya akan membantu” dan mencoba untuk mendapatkan uang anda.

Pemerintahtidakakanpernahmelakuka
nhaliniterkaitsubsidi

➔ Memintauntukmengoperasikanmesin ATM
➔ Memintabiayaadministrasiuntukmenerimasubsidi

Jikamenerimaemail yangmencurigakan, janganmembuka URL atau File tercantumdalamemail !
Janganragujikaandamerasahal yang mencurigakan
あやしいな、と思ったら、相談してください
➔
➔
➔
➔

Kantor Polisi Terdekat
Nomor Hotline Konsumen「188」
（tanpa kode área 3 dijit）
Panggilan Khusus Konsultasi Polisi 「＃9110」
Hotline Konsumen terkait subsidi Covid-19「0120-213-188」

浜松市申請のお知らせインドネシア語

6. Cara pendaftaran
Silahkan isi dan kirim dengan amplop balasan form pendaftaran yang terlampir kepada Kota Hamamatsu.
Kota Hamamatsu akan memeriksa dan melakukan peninjauan, hasilnya akan dikirim melalui pos.

Step 1
Pastikan anda memilikisemua “DokumenTerlampir” dibawah
Dokumen Terlampir
1

Pemberitahuan mengenai Subsidi Khusus Dengan Nilai Tetap

2

Form Pendaftaran Subsidi Khusus Dengan Nilai Tetap

3

Amplop Balasan
➢ Jika anda tidak memiliki semua “Dokumen Terlampir”, silahkan hubungi nomor telepon
berikut.

Step 2

Konfirmasimengenai
“TentangMengisiFormPendaftaranSubsidiKhususDenganNilaiTetap.
Pastikan anda telahmembacadanmemahamidokumen “Cara
MengisiFormPendaftraanSubsidiKhususDenganNilaiTetap” dalamLampiran A danLampiranD

Step3

Mengisidanmemperisapkandokumen yang diperlukanuntuk
“FormPendaftaranSubsidiKhususDenganNilaiTetap”
PadaLampiran B danLampiranCpisahkanbagiantitik-titikatau“キリトリ線”,laluisi form
aplikasilampirantersebut. CekLampiranD dan siapkandokumen yang diperlukan.

Step4

Pengirimandokumenpendaftaran
Pastikansekalilagiapakahtidak ada kesalahandankekeliruan, dangunakanamplopbalasan
untukmengirimdokumenform pendaftaranLampiran B danLampiranC dan lainnyamelalui pos.

7. Apabila pendafaran dilakukan oleh perwakilan
Apabila subsidi akan diterima oleh perwakilan, silahkan isi Lampiran C bagian ④dan bubuhkan hanko/cap dari
perwakilan.Orang-orang berikut yang dapat menjadi perwakilan.
➢ Anggota rumah tangga yang sama dengan pemohon
➢ Perwakilan Hukum
➢ Saudara dekat atau seseorang yang merawat pemohon dan orang lain sekitarnya.
Diperlukan untuk melampirkan dokumen yang dapat mengkonfirmasi identitas dari pewakilan.
Silahkan lihat Lampiran Cbagian ④untuk lebih jelasnya.

8. Kontak
Mohon sebutkan “Nomor Pendaftaran” yang ada di bagian bawah Lampiran Asaat anda mengajukan pertanyaan
melalui telepon.

PusatPanggilan Covid-19
KotaHamamatsu

Tekan “3” jikaadapanduansuara.

WaktuPelayanan
8:30 ～ 17:15
※ TermasukdihariSabtu,
Minggudanhariliburnasional.

