
PINANSYAL NA SUPORTA SA MGA MAG-AARAL NG DAY CARE

CENTER, KINDERGARTEN, ELEMENTARY SCHOOL, JUNIOR HIGH

SCHOOL AT SA MGA MAGULANG.

◆Libre ang bayad sa school lunch ng municipal elementary school at

municipal high school

1 Taong maaaring tumanggap

Mag-aaral ng municipal elementary school at municipal high school

2 Panahon na malilibre

Kapag magsimula na ang school lunch hanggang buwan ng Setyembre.

＜In charge：Board of Education Office General Affairs Divisions Tel：0564-23-6863＞

◆Libre ang bayad ng school lunch sa public at private day care center/kodomoen/

private kindergarten

Ang bata na nasa edad na 3 taon hanggang 5 taong gulang ay malilibre.

1 Panahon na malilibre

Mula ng ikansel ang declaration ng state of emergency hanggang September.

（Ex, Kapag kinansel ng May, malilibre mula July hanggang September.）

2 Malilibre na Day Care Center

・35 na public day care center

・3 public kodomoen

・18 na private day care center

・Ang pinapasukan ng mga bata sa loob at labas ng municipality na private kindergarten at

private kodomoen.

3 Hindi na kailangan na mag –apply sa pinapasukan na day care center.

＜In charge：Child Section Day Care Division Telephone number：0564-23-6144＞

◆Maghahanda ng online learning environment habang pansamantalang sarado ang

school.

1 Mag access sa「Online Learning Software」at mag-aaral.

2 Magsisimula ng「Okazaki Kids Manabi no Ouen Site」

Magbibigay ng educational materials na video （ Education Portal Site

http://www.oklab.ed.jp/weblog/）



＜In charge：Board of Education Office General Affairs Division Tel：0564-23-7959＞

◆Pag-iingat na gagawin sa municipal elementary school at municipal junior high

school para hindi mahawa ng virus.

1 Sa bahay magtatrabaho ang guro.

2 Magsusuot ng ginawang Face Shield ang guro.

3 Mamamahagi ng mask sa mga batang nakalimot magdala.

＜In charge ：Board of Education Office General Affairs Division Telephone number：

0564-23-6622＞

◆Pinansyal na tulong sa mga may business（Pagbibigay ng pinansyal na tulong sa

mga nakipag-cooperate）

【Pinansyal na tulong ng prepektura at munisipalidad】

1 Detalye

Magbibigay ng pinansyal na tulong ang prepektura sa mga maliliit o katamtaman ang laki

ng business na makikipag-cooperate sa hinihiling na magsara o iksian ang business hours.

2 Taong makakatanggap

Maliit o katamtaman ang laki ng business na makikipag-cooperate ng lubos sa hinihiling

na magsara o iksian ang business hours. Kailangan ay naaangkop sa 4 na nakasaad sa

ibaba.

① Kailangan na sakop ng prepektura ang opisina.

② Maliit o katamtaman ang laki o sariling business

③ Ang klase ng business ay ang nabanggit na business ng prepektura.

④ Iniklian ang business hours

（ Kailangan na 5:00 AM hanggang 8:00 PM ang business hours）

3 Halagang ibibigay

500,000 yen（sa bawat 1 tao na may business）

【Pinansyal na tulong ng munisipalidad】

1 Taong makakatanggap

Kabilang sa binanggit ng prepektura ang klase ng business ngunit ito ay ang business na

hindi makakatanggap ng 500,000 yen. Sa pagitan ng April 25 hanggang May 6 bibigyan ng

pinansyal na tulong ang maliliit o katamtamang laki na business na sakop ng munisipalidad , na

lubos na makikipag-cooperate sa hinihiling na isara o iklian ang business hours.



2 Halaga ng pinansyal na tulong

250,000 yen（sa bawat 1 tao na may business）

＜In charge：Economic Development Department Tourism Promotion Division Tel：0564-23-

6978＞

Tulong sa pamumuhay

◆Pagbaba ng basic charge ng water bill

1 Detalye

Bababaan ng 80 percent ang basic charge ng water bill

2 Period ng pagbaba ng halaga

6 na buwan（Simula sa bills ng July 2020, 3 beses）

＜In charge ：Waterworks and Sewerage Bureau Accounting Management Division Tel：0564-

23-7559＞

◆Special fixed benefit（100,000 yen bawat isang tao）

1 Period ng pagbibigay

・Nagtayo ng Call Center (0564-23-6911) noong April 24 (Fri.).

・Planong gawin ng sunod sunod during May ang pagpapadala ng application form,

pagtanggap at iba pa.

＜In charge：Special Fixed Benefit Operation Office Tel：0564-23-7594＞


