
※ Hộ gia đình kiểu 

mẫu: là hộ gia đình 

có 1 người bố hoặc 

mẹ đi làm và có 1 

học sinh cấp 2 và 1 

học sinh cấp 3 

 

 

※Hộ gia đình kiểu 

mẫu: là hộ gia 

đình có 1 người bố 

hoặc mẹ đi làm và 

có 1 học sinh cấp 2 

và 1 học sinh cấp 3 

 

 

≪ Bản thân có đủ điều kiện không? Cách đơn giản để kiểm tra, đối chiếu≫ 

 

 

 

 

 

                  có                              không 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

 

 

 

 

 

≪Bản thân có đủ điều kiện không? Cách đơn giản để kiểm tra, đối chiếu ≫ 

 

 

 

 

 

                   Có                              không 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

Hiện tại, đang nhận hỗ trợ chi 

phí học tập 

（Những người không phải  

trả tiền học phí hiên tại） 

Không phải là đối tượng 
của chế độ hỗ trợ cho những 
thay đổi đột ngột tài chính 
gia đình. 

（Vì học phí đã là 0 yên） 

Thu nhập hàng năm của phụ 

huynh từ nay về sau dự kiến 

là dưới 350 man yên （đối với 

hộ gia đình kiểu mẫu） 

Có  không 

Có khả năng sẽ trở thành đối 

tượng của chế độ hỗ trợ cho 

những thay đổi đột ngột tài 

chính gia đình. (Vui lòng liên 

hệ với văn phòng của trường 

bạn đang theo học) 

Không phải là đối tượng của 

chế độ hỗ trợ cho những thay 

đổi đột ngột tài chính gia 

đình. 

(Tiêu chuẩn thu nhập hàng 

năm dự kiến sẽ khác nhau tùy 

thuộc vào hộ gia đình) 

Thu nhập của năm 2018 

( tổng thu nhập của phụ 

huynh) là dưới 910 man 

yên ( đối với hộ gia đình 

kiểu mẫu）) 

Không phải là đối tượng của chế 

độ hỗ trợ cho những thay đổi đột 

ngột tài chính gia đình. 

（Trở thành đối tượng nhận hỗ 

trợ chi phí học tập ） 

Thu nhập hàng năm của phụ 

huynh từ nay về sau dự kiến 

là dưới 350 man yên （đối với 

hộ gia đình kiểu mẫu） 

 

có không 

Có khả năng sẽ trở thành đối 

tượng của chế độ hỗ trợ cho 

những thay đổi đột ngột tài 

chính gia đình. (Vui lòng liên 

hệ với văn phòng của trường 

bạn đang theo học) 

 

Không phải là đối tượng của 

chế độ hỗ trợ cho những thay 

đổi đột ngột tài chính gia đình. 

(Tiêu chuẩn thu nhập hàng năm 

dự kiến sẽ khác nhau tùy thuộc 

vào thành viên hộ gia đình) 

 

Đối tượng là học 

sinh năm nhất 

Đối tượng là học sinh 

năm 2, năm 3 


