
समू्पर्ण अभििावकहरूको लाभि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) अहिले सम्म, आहथिक वर्ि २०२० साल हिक्षाको लाहि हवत्तीय सियोि पाउन आवेदन नहदएका तर, 

सामान्यतयाको हिक्षाको लाहि हवत्तीय सियोि प्राप्त िनि आवश्यक सतििरू पुरा भएका व्यक्तििरूको 

लाहि 

 

(1) २०१९ साल अभिल मभहना उिान्त सामाभिक सुरक्षा ित्ता नपाउने िएका व्यक्ति (घर-पररवार पररवर्णनको कारर्बाट 

खारेिीमा परेका बाहेक) 

(2) बालबच्चा पालन पोषर् ित्ता िाप्त िरै्द आएको व्यक्ति 

(3) त्यस बाहेक, आभथणक रूपमा समस्यामा परेका व्यक्ति (ित वर्िको पररवार सदस्य सबैको संयुि आय भनम्नभलक्तखर् 

सीमा रकम िन्दा कम िएका व्यक्ति) 

 

पररवार सङ््खया २ िना ३ िना  ४ िना ५ िना ६ िना ७ िना ८ िना 

कूल आम्दानी 

（िके्षपर्） 
३८ लाख येन 

४४ लाख ६० 

हिार येन 

४९ लाख ७० 

हिार येन 

५६ लाख २० 

हिार येन 
६२ लाख येन 

६८ लाख ९० 

हिार येन 

७४ लाख २० 

हिार येन 

कूल आय २५ लाख येन 
३० लाख ३० 

िजार येन 

३४ लाख ४० 

िजार येन 

३९ लाख ६० 

िजार येन 

४४ लाख २० 

िजार येन 
५० लाख येन 

५४ लाख ८० 

िजार येन 

* भवसृ्तर् िानकारीको लाभि, २०२० साल अभिल मभहनामा भवद्यालयबाट भवर्रर् िएको “भिक्षाको लाभि भवत्तीय सहयोि िर्ालीको 

सूचना (आभथणक वषण २०२० साल)” पढ्नुहोस्।  

* आय िन्नाले, कर (कर छुट) िमार्पत्र (खािेइ/भहखािेइ स्योउमेइस्यो) मा उले्लख िएको कूल आय रकम हो। यो अभिम कर 

कट्टी क्तिप (िेनसेन च्योउसू्य-ह्यो) िए, “पाररश्रभमक आयबाट कटौर्ी िनण भमल्ने रकम कट्टा पभछको रकम” को महलमा उले्लक्तखर् 

रकम, आय भववरर् र्दाक्तखला फाराम (खाकुरे्इ भसन्कोकु) िए, “आय रकम (स्योर्ोकु भकनिाकु)” को “कूल िम्मा रकम” को 

महलमा उले्लख िएको रकमलाई िनाउँछ।  

* एकल अभििावक पररवार, बुबा-आमा बाहेक अन्य व्यक्तिले पालन पोषर् िरै्द आएको पररवार, अपाङ्ग व्यक्ति िएको पररवार 

(अपाङ्गर्ा पररचयपत्र, बौक्तिक अपाङ्गर्ा पररचयपत्र (आइनो रे्च्यो) आभर्द िएका पररवार), व्यक्तििर् र्वरमा सहायर्ा कक्षामा 

पढ्ने भवद्याथी िएको पररवार, भचभकत्सा खचण कटौर्ी पाएको पररवार, कमाउने व्यक्ति एक िन्दा बढी िएको पररवार िएमा, आयबाट 

भनभिर् रकम कटौर्ी हुने िएकोले, सीमा रकम िन्दा बढी आय िएर्ा पभन स्वीकृर् हुन पभन सभकन्छ। 

“4. आवेदन हदने तररका” को बारेमा 

  

1. सियोि पाउन योग्य व्यक्ति 

शिक्षाको लागि वित्तीय सहयोि प्रणालीमा साधारणतया ित िर्ष (२०१९-०१-०१ देखि २०१९-१२-३१) को आयलाई 
हेरी छानबिन िररने हो। तर, हालको नोिेल कोरोना भाइरस संक्रामक रोिको असरिाट घरको आगथषक अिस्था 
अचानक नाजकु भएका पररिारको हकमा, हालको पछछल्लो आयलाई हेरी छानबिन (वििेर् छानबिन) िररने छ।  
वििेर् छानबिनको लागि आिेदन ददने इच्छा भएमा, यो सूचना पढी, “आगथषक िर्ष २०२० साल शिक्षाको लागि 

वित्तीय सहयोि आिेदन फाराम” र आिश्यक कािजातहरू संलग्न िरी आफ्नो िालिच्चाहरू पढ्ने विद्यालयमा 
िुझाउनुहोस।् 
अछन, यो सूचना पाउनु अछघ नै आगथषक िर्ष २०२० साल शिक्षाको लागि वित्तीय सहयोिको लागि आिेदन पेि 

िरी सकेका व्यक्ततले, तुरुन्तै पुनः आिेदन ददनु आिश्यक छैन। अवप्रल मदहना छतर आिेदन िुझाएकाहरुलाई 
जुलाई मदहनाको अन्तछतर छानबिनको नछतजािारे सूचना ददइने छ। 

नोबेल कोरोना भाइरस संक्रामक रोिको असरबाट घरको आहथिक अवस्था अचानक नाजुक 

भएका पररवारलाई हिक्षाको लाहि हवत्तीय सियोि प्रणाली (हविेर् छानहबन) को  सूचना 



(B) हविेर् छानहबन 

(A) मा नपने तर, “यो वर्ि (२०२० साल) को पररवार सबै सदस्यको कूल आयको अनुमाहनत रकम” माहथको 

ताहलकामा उले्लक्तखत रकम भन्दा कम हुने व्यक्ति 

 

“2. आवश्यक कािजात” को बारेमा 

 

 

 

“आभथणक वषण २०२० साल भिक्षाको लाभि भवत्तीय सहयोि आवेर्दन फाराम” सँि रे्दहाय बमोभिमको काििार्हरू संलग्न िनुणहोस्। 

(1) [आहथिक वर्ि २०२० साल हिक्षाको लाहि हवत्तीय सियोि] नोबेल कोरोना भाइरस संक्रामक रोिको असरसँि 

सम्बक्तित हविेर् छानहबनको आवेदन फाराम [अहनवायि] 

(2) आय प्रमाहणत हुने कािजात (घरको आहथिक अवस्था अचानक नाजुक भए पहछको आय) [अहनवायि] 

[उर्दाहरर्[] पाररश्रभमक आय हुने व्यक्ति: पभछल्लो र्लव क्तिप (कम्तीमा पभन ३ मभहनाको), (घरको आभथणक अवस्था 

अचानक नािुक िए पभछको) कम्पनीले बनाई भर्दएको अनुमाभनर् र्लव, 

(काम छोडेको िए) अभिम कर कट्टी क्तिप आभर्द 

स्व-रोििार व्यक्ति: लेखा परीक्षक र्था सरकारी मान्यर्ा िाप्त लेखापालले र्यार िरेको 

िमार्पत्र आभर्द 

*आय हुने सबै पररवारको काििार् संलग्न िनुणहोस्। 

*अनुमाभनर् आयमा, अवकाि रकम, बेरोििार ित्ता समावेि हँुरै्दन।  

(3) १८ वषण वा सो िन्दा माभथ उमेरको आभश्रर् पररवार सर्दस्य (पालन पोषर् िरररहेको) िमाभर्र् हुने काििार् [िएको 

खण्डमा मात्र] 

उर्दाहरर्: आभश्रर् पररवार सबैको स्वास्थ्य बीमा काडणको फोटोकपी、पालन पोषर् िरररहेको िमाभर्र् हुने कर 

िमार्पत्र (खािेइ स्योमेइस्यो) आभर्द 

(4) पेन्सन पाएको रकम िमाभर्र् िने काििार् [िएमा मात्र] 

उर्दाहरर्: पेन्सन रकम बैक खार्ामा रकमान्तर िरेको सूचनापत्र, पेन्सन रकम पररमािणन सूचनापत्र, पेन्सन पट्टा आभर्द 

नाम र पेन्सन रकम पुभि हुने काििार् (फोटोकपी िए पभन हुन्छ) 

*वृिावस्था पेन्सन, पाररवाररक पेन्सन, अपाङ्ग पेन्सन मधे्य कुनै एक पेन्सनको काििार् आवश्यक छ। 

 

 

 

आवश्यक काििार् र्यार िनण नसकेको अवस्थामा, २०२१ साल िनवरी मभहना रे्दक्तख फेबु्रअरी मभहनाको मसान्त सम्मको 

अवभिमा, २०२० सालको अभिम कर कट्टी क्तिप (िेनसेन च्योउसू्यह्यो) वा आय भववरर् र्दाक्तखला फाराम (खाकुरे्इ भसन्कोकुस्यो) 

को िभर्भलभप आभर्द, (पाररवाररक पेन्सन वा अपाङ्ग पेन्सन िाप्तकर्ाणले पेन्सन पट्टा समेर्) संलग्न िरी आवेर्दन भर्दनुहोस्। स्वीकृर् 

आिारको सीमा रकम िन्दा कम िएमा, यस आभथणक वषण सुरु िए पभछ, सम्बन्ध भवचे्छर्द वा मृतु्य आभर्द कारर्बाट घर-पररवारको 

सर्दस्य पररवर्णन निए सम्म, साधारणतया, अहप्रल महिनामा अिाहिका महिनािरूको समेत स्वीकृत िरी, रकम प्रदान 

िररने छ। 

  

2. आवश्यक कािजात 

3. आवश्यक कािजात तयार िनि नसकेमा 



 

 

 

◼ पेि िनुण पने काििार् … (1) आभथणक वषण २०२० साल भिक्षाको लाभि भवत्तीय सहयोि आवेर्दन फारामा 

(2) बैक खार्ामा रकमान्तर अनुरोिपत्र 

(3) आवश्यक काििार् ((B) भविेष छानभबन सुभविा उपयोि िने िए) 

*(1), (2) को काििार् २०२० साल अभिल मभहनामा भवद्यालयबाट भवर्रर् िएको। 

साथमा नहुने व्यक्तिले, भवद्यालयमा सम्पकण  िनुणहोस्।  

◼ बुझाउने स्थान … र्पाईंको बालबच्चाहरू पढ्ने भवद्यालय (सम्पकण  व्यक्ति： िते्यक भवद्यालयको भवद्यालय ििासन 

कमणचारी) 

◼ बुझाउने अवभि … २०२० साल िुलाई मभहना रे्दक्तख २०२१ साल फेबु्रअरी मभहनाको अन्त सम्म 

◼ िुिान हुने समय … २०२० साल अक्टोबर मभहना पभछ (सामान्यर्या, िुिानी रकम पररवर्णन हुने छैन र्र, आवेर्दन 

बुझाएको समय अनुसार िुिानी पाउने समय भढला हुन िान्छ।) 

 

 

 

 

(1) भविेष राहर्को रूपमा भनभिर् रकम, कानून द्वारा कर नलागे्न आम्दानी िभन र्ोभकएकोले, भिक्षाको लाभि भवत्तीय 

सहयोि िर्ालीको स्वीकृर्ी मापर्दण्ड भित्र पने आयमा िोड्ने छैन। 

(2) सािारर्र्याको भिक्षाको लाभि भवत्तीय सहयोिको लाभि आवेर्दन भर्दएको र्र अस्वीकृर् िएको व्यक्तिले “भविेष 

छानभबन” वा २०२१ सालको िनवरी मभहना रे्दक्तख फेबु्रअरी मभहनाको मसान्त सम्मको अवभिमा, २०२० सालको 

आयबाट पुनः आवेर्दन भर्दन सकु्न हुन्छ। आवेर्दन फाराम भवद्यालयमा बुझाउनुहोस्। 

(3) िश्न या अस्पि कुराहरू िएमा, भनम्न भलक्तखर् स्थानमा सम्पकण  िनुण होस्। 

 

 

 

 

5. ध्यान हदनुपने बँुदािरु 

सम्पकि  स्थान 
योकोहामा-सी, भिक्षा सभमभर्को सभचवालय, भवद्यालय सहायर्ा, समुर्दाय सहयोि िाखा, सू्यिाकु ईन्चािण  

(*िापानीि िाषा मात्र) 

टेभलफोन: 045-671-3270 

फ्याक्स: 045-681-1414 

ईमेल ठेिाना: ky-shuugaku@city.yokohama.jp 

4. आवेदन हदने तररका 

mailto:ky-shuugaku@city.yokohama.jp


[आर्थिक वर्ि २०२० साल र्िक ाको लार्ि र्वततीय स]हयोि] नोबेल कोरोना भाइरस सकंरामक 

रोिको असरसँि समबन ित र्विेर् छानर्बनको आवेदन फाराम 

विद्यालय

आिश्यक कागजात संलग्न गरी, विशेष छानविनको लावग आिेदन वदन्छु। 

 आिेदक सवित १८ वर्ि वा सो भन्दा मार्थको सिै पररिार सदस्यको वििरण भनुु िोस्।

नाम थर संलग्न कागजात (एक भन्दा िढी ठाउँमा ठीक विन्ह राख्न सकु्न हुन्छ) 

1 

आय प्रमावणत हुने कागजात (घरको आवथुक अिस्था अिानक नाजुक भएको

व्यक्तिको अिानक नाजुक भए पवछको आय)

 आवित व्यक्तिसँग सम्बक्तित कागजात

 पेन्सन रकम प्रमावणत हुने कागजात

2 

आय प्रमावणत हुने कागजात (घरको आवथुक अिस्था अिानक नाजुक भएको

व्यक्तिको अिानक नाजुक भए पवछको आय)

 आवित व्यक्तिसँग सम्बक्तित कागजात

 पेन्सन रकम प्रमावणत हुने कागजात

3 

आय प्रमावणत हुने कागजात (घरको आवथुक अिस्था अिानक नाजुक भएको

व्यक्तिको अिानक नाजुक भए पवछको आय)

 आवित व्यक्तिसँग सम्बक्तित कागजात

 पेन्सन रकम प्रमावणत हुने कागजात

4 

आय प्रमावणत हुने कागजात (घरको आवथुक अिस्था अिानक नाजुक भएको

व्यक्तिको अिानक नाजुक भए पवछको आय)

 आवित व्यक्तिसँग सम्बक्तित कागजात

 पेन्सन रकम प्रमावणत हुने कागजात

5 

आय प्रमावणत हुने कागजात (घरको आवथुक अिस्था अिानक नाजुक भएको

व्यक्तिको अिानक नाजुक भए पवछको आय)

 आवित व्यक्तिसँग सम्बक्तित कागजात

 पेन्सन रकम प्रमावणत हुने कागजात

*प्रते्यकले कुनै एकमा  ठीक विन्ह राख्नु अवनिायु छ।

 नोिेल कोरोना भाइरस संक्रामक रोगको असरिाट घरको आवथुक अिस्था (कम आम्दानी, काम पररत्याग आवद) कुरा लेख्नु

िोस्।

(नोट) झुठो वििरण पेश गरेको कुरा पदाुफास भएमा, प्रदान गरेको सियोग रकम वफताु माग्न पवन सवकन्छ, सािधानी अपनाउनुिोस्। 

आिेदक विद्याथी 

कक्षा िगु

नाम थर:




