Phiếu quà tặng Premium Anjo (phiếu hỗ trợ địa phượng) sế được gưi đến
các gia đình đang nuôi con nhỗ
１ Phiếu quà tặng Premium Anjo (phiếu hỗ trợ địa phương)
Phiếu quà tặng được gưi có thế sư dụng được tặi các cưa hàng địa phượng
đã đăng ký hỗ trợ dượi dặng phiếu hỗ trợ địa phượng.
Đế biết các cưa hàng đã đăng ký: Có thế kiếm tra trên trang chụ Phiếu
quà tặng Premium Anjo（https://anjo-premium.jp/）
Sỗ lượng Phiếu quà tặng và sỗ tiến: Mỗi trế 1.000yên x 10 phiếu
(10.000yên)
Thợi hặn sư dụng：Thư sáu, Ngày 6 tháng 8 năm 2021 ～ Thư hai, Ngày 31
tháng 1 năm 2022
※Thợi hặn sư dụng có thế thay đỗi tùy thuỗc vào tình trặng ặnh hượng
cụa dịch COVID-19
２

Phiếu quà tặng sẽ được gửi đến hộ gia đình nằm trong diện đối
tượng
Áp dụng cho các hộ gia đình có trẻ em đáp ứng tất cả các điều kiện
sau đây dưới đây:
◎Sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2003

◎Có đăng ký thượng trú tặi thành phỗ Anjo tặi thợi điếm ngày 1 tháng
5 năm 2021 và thợi điếm gưi phiếu quà tặng
※Cũng áp dụng cho các gia đình đã đăng ký cư trú sau ngày 2 tháng 5
năm 2021 có trế em mợi sinh hoặc tư nợi khác chuyến đến Thành phỗ Anjo.
Trong trượng hợp này, hỗ sợ phặi được nỗp trược ngày 31 tháng 12 năm
2021.
３ Phương thức gửi phiếu quà tặng
Gưi bặng phượng thưc ➀ hoặc ②.
➀Nhưng ngượi không cặn nỗp đợn đăng ký
⇒Các hộ gia đình nằm trong diện đối tượng, đã đăng ký cư trú tại
thành phố Anjo tại thời điểm 1 tháng 5
Chúng tôi sế gưi phiếu quà tặng vào tháng 7, qua dịch vụ giao hàng YuPack
②Nhưng ngượi cặn nỗp đợn đăng ký
⇒Áp dụng cho các gia đình đã đăng ký cư trú sau ngày 2 tháng 5 năm

2021 có trẻ em mới sinh hoặc từ nơi khác chuyển đến Thành phố Anjo.
Đợn đăng ký sế được phát tặi Phòng Thượng mặi và Công nghiếp Thành
phỗ và trên trang web chính thưc cụa thành phỗ
Sau khi nhặn được và xác nhặn đợn đăng ký, chúng tôi sế gưi phiếu quà
tặng qua dịch vụ giao hàng Yu-Pack
※Hặn nỗp hỗ sợ：Thư sặụ, ngặy 31 thặng 12 nặm 2021（Dặụ bưụ địến hợp lế）
※Nếu quá thời hạn nhận Yu-Pack mà bạn vẫn chưa nhận được phiếu quà
tặng.Vui lòng liên hệ với Bộ phận Thương mại và Công nghiệp Thành phố
Anjo trước Thứ 2, ngày 31 tháng 1 năm 2022.
Nếu bạn không liên hệ, Chúng tôi sẽ không thể trao phiếu quà tặng
Ｑ＆Ａ
Câu hỗi１：Nếu chuyến ra khỗi Thành phỗ Anjo sau ngày 2 tháng 5 năm 2021,
Có thế nhặn được phiếu giặm giá không?
Câu trặ lợi１：Nhưng ngượi đã chuyến ra khỗi Thành phỗ Anjo trược ngày
gưi phiếu quà tặng sế không nhặn được phiếu quà tặng.
Câu hỗi２：Phiếu quà tặng sế được gưi đến đâu?
Câu trặ lợi２：Gưi cho chụ hỗ gia đình có trế em là đỗi tượng được nhặn
Câu hỗi３：Tôi nên làm gì nếu không muỗn nhặn phiếu quà tặng?
Câu trặ lợi３：
Những người không cần nộp đơn đăng ký
⇒Vui lòng gưi Thông báo vế viếc tư chỗi nhặn cho Phòng Thượng mặi và
Công nghiếp Thành phỗ trược thư sáu, ngày 18 tháng 6.（Phặi đến）
Những người cần nộp đơn đăng ký
⇒Nếu bặn không nỗp đợn, chúng tôi sế không gưi.
Câu hỗi４：Nếu tôi đang đi lánh nặn vợi con tôi do DV (bặo lưc gia đình),
thì có phặi tôi sế không nhặn được phiếu quà tặng hay không?
Câu trặ lợi４：
・Đang đi lánh nặn cùng vợi con trong đỗ tuỗi là đỗi tượng nhặn trợ
cặp cụa Thành Phỗ vì lý do bặo lưc gia đình
・Đáp ưng các yêu cặu nhặt định
Mỗi ngượi có thế nhặn phiếu quà tặng bặng cách gưi đợn đăng ký đến

Thành phỗ.
Nếu có thế, vui lòng liên hế vợi Phòng Thượng mặi và Công nghiếp
Thành phỗ.
Thông tin liên hệ:
Phòng Môi trượng Công nghiếp Bỗ phặn Thượng mặi và Công nghiếp
Bỗ phặn Du lịch Thượng mặi Thành phỗ Anjo
〒446-8501 安城市桜町１８番２３号
ＴＥＬ：0566-71-2235（8：30～17：15 Không bao gỗm: Thư 7, chụ nhặt và
các ngày Lế, ngày Tết）

