
Sa gitna ng patuloy na pagkalat ng COVID-19, lumabas ang malaking epekto nito sa

kabuhayan: pagtaas ng presyo ng pagkain at pangangailangan sa araw-araw, atbp.

Sa gitna nito, nais naming magpa-abot ng sandaling pagngiti ng kabataan, kaya 

mula sa Social Welfare Council of Shiga Prefecture ay magbibigay kami ng kupon

pambili ng gustong minatamis o laruan, o mga kailangan sa paaralan/araw-araw.

Tanggapan

◆Makakatanggap Mga sambahayang may bata edad 18 taong gulang

at pababa (sa Mar. 31, 2023), at tumanggap ng Gen. Support Funds

◆Aplikasyon
Sa mga nais makatanggap, mag-aplay sa pamamagitan ng form (i-scan
ang QR code). Kung hindi ito magamit, makipag-ugnayan sa tanggapan. 
Sa pag-aplay, may simpleng sarbey ng inyong kasalukuyang kalagayan.
Ang inyong tugon ay sasabihin sa pamahalaan para sa mga tulong sa hinaharap.

◆Huling pagpasa Dapat bago/sa Ago. 12, 2022 (Reiwa 4), Biyernes

Proyektong suporta sa

muling pagngiti ng kabataan

―Gabay―

Kailangang
mag-aplay

Sa lahat ng mga nakakatanggap ng General Support Funds

Para sa mga 18 taon gulang at pababa
＼ Bibigyan ng kupong nasa 5,000 yen ／

Shiga Prefectural Center for Community Relationships 
SWC Social Welfare Council of Shiga Pref. Local Div., Gen. Aff.

Tel. 077-567-3924 (Sarado ng Sab., Ling., Nat. Holiday/8:30 n.u. - 5:15 n.h.)



Proyektong suporta sa pagngiti ng kabataan

Tungkol sa aplikasyon

◆Paraan ng pag-aplay, atbp.
・Sa mga nais makatanggap ng kupon, mag-aplay sa pamamagitan ng pag-scan ng 

QR code form sa baba at paglagay ng mga kinakailangang impormasyon.
・Ang ibibigay na impormasyon at gagamitin lamang para sa proyektong ito.
・Isang beses lamang bawat sambahay ang pag-aplay.
・Ang makakatanggap ay mga batang may edad 18 taon at pababa, bago/sa Marso 31, 

2023. Ang bilang ng mga bata ay base noong nag-aplay ng General Support Funds. 
At, sa may mga bagong silang na bata pagkatapos mag-aplay ng nasabing pondo, 
pakisulat ang kanilang pangalan at petsa ng kapanganakan sa pag-aplay.

◆Kailangang impormasyon
①Pangalan (Isulat ang pangalan ng aplikante na tumanggap ng Gen. Support Funds.)
②Address kung saan ipapadala ang mga kupon
③Numero ng telepono
④Notification code ng kapasyahan noong nag-aplay ng General Support Funds
⑤Sa may mga bagong silang na anak pagkatapos mag-aplay ng Gen. Support Funds,

isulat ang pangalan at petsa ng kapanganakan ng nasabing bata.

* Kung hindi makapag-aplay gamit ang form, makipag-ugnayan sa tanggapan at ibigay
ang mga impormasyong nabanggit sa itaas.

Daloy ng 
aplikasyon

②Mag-aplay sa tel.
（077-567-3924）

Matapos matanggap,
magpapadala ng letter 
pack ang Tanggapan

*Kakailanganin ang konting
panahon para maipadala

Gamitin para 
sa mga bata.

①Application form 
(mula sa QR code)

◆Simulan rito ang pag-aplay

Mag-aplay bago mag-
Agosto 12, 2022.


