Đơn đăng ký trơ cấp "Phiếu quà tấ ng Anjo Premium" Hỗ trơ cho hỗ gia đình nuôi
dấy trế em của Thành phỗ Anjo

Năm

Tháng

Ngày

Thị trương Thành phỗ Anjo

Địa chỉ của ngươi nỗp đơn đăng ký

Hỗ tên của ngươi nỗ p đơn đăng ký
※vui lòng ghi tên của chủ hỗ

Phương thưc liên lấ c của ngươi nỗ p đơn đăng ký

（

）

※Vui lòng ghi sỗ điế n thoấi có thế liên hế trong ngày
Tôi đăng ký nhấ n trơ cấp "Phiếu quà tấ ng Anjo Premium" (gỗi tất là “Phiếu quà
tấ ng”) Hỗ trơ cho hỗ gia đình nuôi dấy trế em của Thành phỗ Anjo như sau:
記
１

Đỗi tương trế em
Phiên âm Katakana
Hỗ tên
Ngày tháng năm sinh

２

Năm

Tháng

Ngày

Điếu khoấn thỗa thuấ n

（１）Đế xét duyế t đơn đăng ký này và gưi phiếu quà tấ ng Thị trương sẽ xem xét Sỗ
đăng ký thương trú cơ bấn của ngươi nỗp đơn và của đưa trế
（２）Ngoài hỗ gia đình nỗp đơn đăng ký không đươc cho phép bên thư ba sư dủng
phiếu quà tấ ng
（３）Nếu bị phát hiế n không trung thưc:- Nếu chưa sư dủng phiếu quà tấ ng thì
ngay lấ p tưc hãy trấ lấ i phiếu quà tấ ng cho Thị trương.- Nếu đã sư dủng phiếu
quà tấ ng thì phấi trấ lấi cho thị trương sỗ tiến tương đương.
３

Tài liế u đính kèm (chỉ dành riêng cho nhưng ngươi có địa chỉ ơ thành phỗ khác
đến tị nấn tấi thành phỗ này do DV (bấo lưc gia đình)

（１）Văn bấn chính thưc xác nhấ n bấn là ngươi tị nấn do bấ o lưc gia đình
（２）Giấy tơ chưng minh rấng bấn lưu trú ơ thành phỗ
Phương thưc nỗp hỗ sơ

Vủị lỗng đến nỗp hỗ sơ trưc tịếp hỗấ c gưị qủấ đương bưủ
địế n

Gưi đến:

〒446-8501

安城市桜町１８番２３号

Phòng Thương mấi và Công nghiế p Thành phỗ Anjo

