Marso 1, 2021
Para sa mga Tagapangalaga

Lupon ng Edukasyon, Lungsod ng Kawasaki

Hiling sa Pagsumite ng Form ng Aplikasyon para sa Pananghalian sa Paaralan at Form
ng Kahilingan para sa Direktang Pagkaltas ng Bayad mula sa Account
１

Tungkol sa Pagsasapubliko ng Accounting ng Gastos para sa Pananghalian sa Paaralan

Sa Lungsod ng Kawasaki, simula Abril ngayong taon, ililipat sa sistemang
sa paaralan

pampublikong accounting ng gastos para sa pananghalian

na nagtatala at namamahala sa mga gastos sa pananghalian sa paaralan sa badyet ng lungsod. Kasabay nito, ang patutunguhan

ng bayad para sa tanghalian sa paaralan ay papalitan mula sa paaralan patungo sa Lungsod ng Kawasaki.

２

Tungkol sa pagsusumite ng

form ng aplikasyon para sa pananghalian sa paaralan

at

form ng

kahilingan para sa direktang pagkaltas ng bayad mula sa account
Sa pagsasapubliko ng accounting ng gastos para sa pananghalian sa paaralan, ang mga tagapangalaga、ay kinakailangang

magsumite ng

form ng aplikasyon para sa pananghalian sa paaralan

ng bayad mula sa account

at

form ng kahilingan para sa direktang pagkaltas

upang kumpirmahin ang aplikasyon at pagbabayad.

Punan ang mga kinakailangang item na nakapaloob sa

Form ng Aplikasyon para sa Pananghalian sa Paaralan

ng Kahilingan para sa Direktang Pagkaltas ng Bayad Mula sa Account

at Form

at sundin ang procedure sa ibaba.

(1) Form ng Aplikasyon para sa Pananghalian sa Paaralan (ika-4 sa 4 na dokumento）

isusumite sa paaralan

Paghiwalayin at punan ang mga kinakailangang item, ilagay sa sobreng pinaglagyan ng form ng aplikasyon para
sa pananghalian sa paaralan at form ng kahilingan para sa direktang pagkaltas ng bayad mula sa account, at
isumite sa paaralan sa araw ng seremonya sa pagpasok nang hindi selyado. Para sa halimbawa ng pagfill-up,
mangyaring tingnan sa likod na pahina.
(2) Form ng Kahilingan para sa Direktang Pagkaltas ng Bayad mula sa Account (ika-1 hanggang 3 sa 4 na
dokumento)

isusumite sa institusyong pinansyal

Dahil ito ay isang uri ng kopya, mangyaring punan ang mga kinakailangang item nang hindi pinaghihiwalay ang
mga pahina at direktang dalhin sa mga sumusunod na institusyong pinansyal. Kumpletuhin ang pamamaraan ng
direktang pagkaltas mula sa account sa institusyong pinansyal hanggang sa Abril 5 sa taong ito.
Tingnan sa likod ng ikatlong pahina para sa halimbawa ng pag-fill-up. Hindi na kailangang sulatan ng section.
【Mga Institusyong Pinansyal】
Bangko
Mizuho,

Trust Bank

Mitsubishi

Mitsui-Sumitomo,

Resona,

UFJ,
Gunma,

Kiraboshi,Yokohama,Higashi-Nippon,
Kanagawa,

Shizuoka

Chuo,

(Japan Post)

Y cho

Sumitomo Mitsui Trust

Yokohama,

Bank

Shiba, Johnan, Setagaya

※ Hindi

pwede

Atbp.

Credit Union/Shinkin Bank
Kawasaki,

Sawayaka,

sa

Chuo

R d

Kinko

(R kin), JA Ceresa
Kawasaki

Mitsubishi UFJ Trust
Bank.

Ang mga gastusin maliban sa pananghalian sa paaralan ay ibabawas mula sa account ng institusyong pinansyal
na itinalaga ng paaralang papasukan. Ang bayad para sa pananghalian sa paaralan ay hindi limitado sa mga
institusyong itinalaga ng paaralan, ngunit maaari ring gamitin ang account na madalas ginagamit tulad ng account
na ginagamit sa pagtanggap ng sweldo.
Kapag nakumpleto na ang procedure, hindi na kailangang mag-apply muli bago magpapatuloy o lilipat sa paaralan
ng Lungsod ng Kawasaki (kasama na ang Junior High School, at Special Needs School).
Ang Lungsod ng Kawasaki ang magbabayad sa furikomi charge kaya walang dapat bayaran na furikomi charge ang
tagapagalaga.

３

Tungkol sa gastos sa pananghalian sa paaralan
Ang gastos sa panangahalian sa paaralan na babayaran ng mga tagapagalaga ay nakaplano ayon sa sumusunod (9 beses

sa isang taon).

Kung ang deadline ng pagbabayad ay Sabado, Linggo, at bakasyon, ito ay babayaran sa susunod na araw ng negosyo
ng institusyong pinansyal.
Ang taunang halaga ng bayarin para sa 2021 at ang halaga ng bayarin sa bawat panahon ay ipapabatid muli sa
Hunyo.
Ang pagsuspinde ng gatas ay kapag kinilalang mayroong allergy sa pagkain o lactose intolerance.

Q & A tungkol sa procedure ng pagbabayad ng gastos para sa pananghalian sa paaralan
Ｑ１

Paano kung hindi ko nakumpleto ang kahilingan para sa direktang pagkaltas ng bayad mula sa account sa deadline (Abril

5)?
Ａ１

Kung ang procedure ay hindi nakumpleto, maaaring hindi makaltas mula sa iyong account ang bayad para sa pananghalian

sa paaralan para sa unang bayaran (Abril at Mayo). Sa kasong iyon, mangyaring magbayad sa institusyong pinansyal
o sa convenient store gamit ang payment slip na inisyu ng Lungsod ng Kawasaki. Tandaan na hindi ito maaaring direktang

ikaltas mula sa account sa pamamagitan ng pagdagdag sa susunod na deadline (katapusan ng Hulyo).
Ｑ２

Anong procedure ang kinakailangan kapag pinahinto ang gatas o gustong gatas lamang ang matatanggap dahil sa allergy

sa pagkain?
Kinakailangang magsumite ng

Ａ２

Paunawa para sa pagbabago ng Pag-uuri ng Gastos sa Pananghalian sa Paaralan

(gakk

ky shoku-hi kubun henk todoke). Mangyaring magtanong sa paaralan para sa mga detalye at ng mga kinakailangan dokumento.
Ｑ３

Paano kung tumatanggap ako ng suporta sa pamumuhay /seikatsu hogo ( o suporta sa paaralan /sh gaku enjo)?

Ａ３

Ang mga tumatanggap ng suporta sa pamumuhay o sertipikado bilang tumatanggap ng suporta sa paaralan ay hindi

sisisngilin ng bayad para sa pananghalian sa paaralan. Ang gastos sa pananghalian sa paaralan na binayaran na ay
mare-refund pagkatapos ng sertipikasyon.(Kinakailangang isumite ang Form ng Aplikasyon para sa Pananghalian sa
Paaralan at Form ng Kahilingan para sa Direktang Pagkaltas ng Bayad mula sa Account.)

Ｑ４

Paano punan ang

Pangalan ng Obligadong Magbayad/n fu gimu-sha-mei

at

Petsa ng Pagsisimula ng Pagbabayad

(Pagbabago)?
Ａ４

Ang

pangalan ng obligadong magbayad ay dapat kapareho sa

(tagapagalaga, atbp.)

sa

may-ari ng account . Ang
Hunyo 2021 .

taong magbabayad ng gastos sa pananghalian sa paaralan

Form ng Aplikasyon para sa Pananghalian sa Paaralan

petsa ng pagsisimula ng pagbabayad (pagbabago)

. Hindi kailangang pareho sa

ay sa deadline ng unang bayaran sa

①Isulat ang pangalan at furigana ng taong
magbabayad ng gastos sa pananghalian
sa paaralan (mga magulang,
atbp.).Dapat kapareho sa “pangalan ng
obligadong magbayad” sa “form ng
kahilingan para sa derektang pagkaltas
ng bayad mula sa account”.
②Isulat ang relasyon
(ama,ina,lolo,loa,atbp.)
③Isulat ang tirahan o address
④Isulat ang numero ng telepono(mobile
phone,atbp) na maaaring tawagan sa
araw.
⑤Isulat ang pangalan ng paaralan at
baitang na pinapasukan ng bata.
⑥ pangalan ng bata at furigana

【Contact Information】
Para sa mga katanungan hinggil sa pagsasapubliko ng accounting para sa gastos sa
pananghalian sa paaralan, pagsumiteng form ng aplikasyon para sa pananghalian sa
paaralan,at pagsumite ng kahilingan para sa direktang pagkaltas ng bayad mula sa
account, mangyaring makipag-ugnayan sa in-charge sa tanggapan na nakasulat sa ibababa.

Opisina ng Pagsusulong ng Malusog na Pananghalian,
Secretariat ng Lupon ng Edukasyon ng Lungsod ng Kawasaki
Telepono: 044-200-2539
E-mail address 88kyusyoku@city.kawasaki.jp
URL https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000121366.html

Mayroong Q & A,
i-access dito.

Gabay sa Pagbabayad ng Tanghalian sa Paaralan Gamit ang Direktang Pagkaltas mula
sa Account
（Para sa Elementary, Junior HS, at Special Need School ng Lungsod ng Kawasaki）
☆ Gumamit ng madali, ligtas, at maaasahang pagkaltas para sa pagbabayad ng pananghalian sa paaralan.
Form ng Kahilingan Para sa Direktang
Pagkaltas ng Bayad mula sa Account at
Abiso ng Pagkansela ［Para sa

Mga babala kapag nag-aapply ng direktang pagkaltas mula sa

