
* Sagutin ang lahat ng nasa loob ng malaking kahon.

* Ang nagsumite ng aplikasyon ay hindi dapat sumagot sa mga sumusunod.

＜社協記入欄＞

Mga uri ng pautang

Halaga ng pautang

Sapagkat ako ay hindi saklaw ng buwis ng munisipalidad (parehong buwis sa kita at buwis ng residente).

Walang anumang nakasulat sa kaliwa ang naaakma

① ②

Para sa Tagapangulo ng Konseho ng Kapakanang Panlipunan ng Preperktura ng Chiba

2022       [Buwan]        [Araw]    * Isulat ang petsa na sinagutan ang dokumentong ito.

Pangalan ng tumanggap ng pautang (Lagda)

Numero ng telepono                   ―                   ―         

Aplikasyon para sa eksemsyon sa pagbayad ng
mga special loans katulad ng emergency loans atbp.

Pinakamataas na halaga ng limitasyon para sa 
eksemsyon sa pagbabayad ng naturang utang

Estado ng 
sambahayan

Mga kailangang 
dokumento

* Lagyan ng tsek
  ✓□ ang alinman sa 
mga sumusunod

Sa kasalukuyan, ako (ang tumanggap ng pautang) ay ang namumuno 
sa aming sambahayan
Isang miyembro ng kabahayan, maliban sa tumangap ng pautang, 
ang nagsisilbing pinuno ng aming kabahayan at siya rin ay dating 
miyembro ng ibang kabahayan noong panahon na inaplay ang 
utang
Sa kasalukuyan, ang namumuno sa aming sambahayan ay hindi 
ang tumanggap ng pautang subalit ako ay hindi makakuha ng 
patunay ng halaga ng kinikita ng namumuno sa aming sambahayan 
dahil sa pagtakas mula sa DV (karahasan sa tahanan)

①-1: Aplikasyon para sa eksemsyon (ang dokumentong ito)

①-2: Kopya ng katibayan ng paninirahan kung saan nakasaad 
ang lahat ng miyembro ng kasalukuyang sambahayan
(Pangalan, relasyon sa namumuno sa sambahayan)

①-3: Ang patunay ng di-pagbayad ng buwis sa taong 2021 o 
2022, ng tumanggap ng pautang

* Ang mga aplikanteng hindi saklaw sa parehong buwis sa kita at buwis 
ng residente ay karapat-dapat para sa eksemsyon sa pagbabayad

②-1: Aplikasyon para sa eksemsyon (ang dokumentong ito)

②-2: Kopya ng katibayan ng paninirahan kung saan nakasaad 
ang lahat ng miyembro ng kasalukuyang sambahayan
(Pangalan, relasyon sa namumuno sa sambahayan)

②-3: Katibayan na hindi saklaw ng buwis ng munisipalidad 
sa taong 2021 o 2022 ang tumanggap ng pautang at pinuno 
ng kabahayan

* Ang mga aplikanteng hindi saklaw sa parehong buwis sa kita at buwis 
ng residente ay karapat-dapat para sa eksemsyon sa pagbabayad

(Ang sumusunod na tatlong (3) dokumento 
ay kailangan.)

(Ang sumusunod na tatlong (3) dokumento ay 
kailangan.)

[Pagsang-ayon] Lagyan ng tsek (□✓ ) ang pagsang-ayon, matapos suriin ang sumusunod na ①～⑥ tungkol sa 
aplikasyon sa eksemsyon.

① Kung magdedesisyon para sa eksemsyon sa pagbayad ng espesyal na buwis, ako ay sumasang-ayon sa pagbibigay ng aking pribadong 
impormasyon upang magamit sa pagpapatupad ng tungkulin ng independenteng institusyon ukol sa pagkonsulta at pagsuporta.

② Ako ay sumasang-ayon sa pagbibigay sa ikatlong partido ng aking pribadong impormasyon, na sumasaklaw sa kinakailangan ng 
organisasyong ito.

③ Ako ay sumasang-ayon sa pagbibigay ng aking pribadong impormasyon na sumasaklaw sa kinakailangan na sistema ng organisasyon 
na ito patungkol sa konseho ng kapakanang panlipunan gaya ng konseho ng kapakanang panlipunan ng mga karatig na prepekto, 
munisipyo, lokal na pamahalaan, tanggapan ng seguridad para sa pampublikong trabaho, independenteng institusyon ng pagkonsulta 
at pagsuporta, suporta para sa pagpapaigi ng badyet ng tahanan atbp.

④ Ako at ang miyembro ng aking sambahayan ay hindi kabilang sa mga grupo ng mga sanggano. Ako ay sumasang-ayon na ang inyong 
Konseho ng Panlipunang Kakayahan ay humingi ng impormasyon sa akin o sa aking sambahayan kung kami ay masangkot sa anumang 
karahasan mula sa pampublikong tanggapan kung kinakailangan. (Ang “grupo ng sanggano” ay nakasaad sa Artikulo 2, Numero 2 ng 
“Batas ng Pagtigil atbp. sa mga ilegal na gawain ng mga grupo ng karahasan.” at tumutukoy sa mga grupo na may pangamba na 
nagtutulong sa pagpapatupad ng marahas at ilegal na gawain, nang kabuuan o nang palagian ng mga miyembro ng grupo (kasama ang 
mga miyembro ng grupo na gumawa nito.)

⑤ Ako ay sumasang-ayon na hindi ipaalam ang dahilan kung hindi tanggapin ang aking aplikasyon sa eksempsyon sa di-pagbayad ng 
pautang pagkatapos ng resulta ng imbestigasyon.

⑥ Hindi ko babaguhin ang namumuno sa aming sambahayan para sa eksemsyon sa pagbayad. Pagkatapos ng pagdesisyon sa 
eksemsyon sa pagbayad, kung mayroong mahanap na kasinungalingan tungkol sa nakasaad sa aplikasyon na ito, o may nahanap na 
hindi tugma sa kailangan sa eksemsyon, ako ay sumasang-ayon na huwag ituloy ang eksemsyon sa pagbayad.

* Dapat magbigay ng numero ng telepono kung saan maaaring tawagan.

Pangalan ng 
tumanggap ng pautang

Dahilan ng aplikasyon 
para sa eksemsyon

Halaga ng inaaplay 
na eksemsyon

* Mangyaring isulat kung ano ang mismong nakasaad sa katunayan ng paninirahan (maaaring gamitin ang karaniwang pangalan kung ito ang nakarehistro). 
 Ang mga pangalan na hindi nakarehistro sa katunayan ng paninirahan ay hindi wasto.

（様式１―１）

※ 資金コード 貸付コード サブコード地区コード 受付番号 千葉県社協受付

● 令和　　　年　　　月　　　日

SAMPLE

SAMPLE

* Ito ay sample lamang. Siguraduhing sagutan at ibalk 
sa amin ang aplikasyon na nasa wikang hapon.


