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plikasyon Para Sa Paghiling Ng Panukalang Suporta Ukol Sa Clerical Handling Ng Basic Resident Registratio

(Taon ng Heisei)　　   (Buwan)　　　(Araw)

Person(s) in charge

（Punan ang mga sumusunod kapag walang karagdagang dokumeto na ipapakita）

Counterparty

Munisipalidad

Kasalukuyang address atbp.

Pangalan
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d /

/

/

Kasalukuyang
Address

Address

Ang pagpapatupad ng panukalang suporta ukol
sa Clerical Handling Ng Basic Resident
Registration upang protektahan ang mga
biktima ng DV (domestice violence, stalking,
pang-aabuso sa bata at iba pang kilos na
katumbas nito.

(Paalala)● Mangyaring punan ang mga item na nasa loob ng makapal na linya.
　　        ● Susuriin namin ang pagkakakilanlan sa oras ng pag-apply .
　　　      ● Ang mag-aaply maliban sa mga legal na representante, puno ng child consultation center o child welfare facility, foster parents, ang may family home business, atbp;
                     ay kailangan sulatan ang haligi ng nota ng mga impormayson ng nag-apply tulad ng pangalan, kaarawan, address, contact no, atbp.
                ● Maaari naming kumpiramahin sa pasilidad ng pinag-konsultahan ang mga detlye ng aplikasyon.
　　　      ● Ang panukalang suporta ay hindi tinatanggihan ang mga nangangailangan ng suporta.
                     (Ang pag-proseso nito ay may mahigpit na pagsusuri upang maiwasan ang hindi lehitimong layunin)
　　　      ● Ang panahon na ibibigay para sa panukalang suporta ay 1 taon mula sa petsa ng pagsimula ng naturang suporta.
                      Ang aplikasyon ng pag-extend ng suporta ay tinatanggap mula 1 buwan bago matapos ito at kapag hindi nagpa-extend ay matatapos ang naturang suporta sa
nakatakdang petsa.
                ● Mangyaring ipaalam sa munisipalidad kung saan nag-apply, kapag may mga pagbabago sa mga detalye ng aplikasyon.
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Ａ　Spousal
Violence Prevention

act

Ｂ　Anti-stalking
Control act

Ｃ　Child Abuse
Prevention act
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Lagyan ng✔ ang
mga kailangan

Lumang Address 

Address

Ｄ　Ibang mga kaso
na katumbas
mula A～C

Inspeksyon ng Basic Resident Registration Kasalukuyang
Address

Pag-isyu ng kopya ng Residence Certificate atbp.
(Para sa lumang address)

Attachment

Pag-isyu ng kopya ng Supplementary Family
Register

Para sa Mayor ng
○○○○○○
at mga kaugnay
na munisipalidad

Registered
Domicile

Pinag-
konsultahan

Pangala
n

（Kaarawan
）

Aplikant
e

(Taon　 Buwan   Araw)

(Taon　 Buwan   Araw)

Salarin
(Kapag kilala

ito）

Sitwasyon
ng aplikante
（Sumangguni sa

nakalakip na
dokumento at
lagyan ng ✔）

Pag-isyu ng kopya ng Residence Certificate atbp.
(Para sa kasalukuyang address)

Previous
Registered
Domicile(s)

KaarawanPangalanMga iba pang
kailangan ng

suporta
(Limitado
lamang sa

mga iisa ang
address)

Pag-isyu ng kopya ng Supplementary Family
Register

Kaarawan

Kapareho ng nasa itaas

Kapareho ng nasa itaas

(Isulat hangga't maaari ang petsa, oras, pangalan ng  departamento ng pinag-konsultahan atbp, kapag kumonsulta sa mga pasilidad tulad ng Pulisya, Spousal Violence
Counseling and Support Center, Child Guidance Center atbp.)

Taon　 Buwan   Araw   　（Pangalan ng pasilidad na pinagkonsultahan:　　　　　　　　　　　）（Panaglan ng departamento
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Opinyon
mula sa
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n

１ Pinapatunayan ko na ito ay totoo at walang alinglangan sa situwasyon ng aplikante na
nakasaad sa itaas.

Nakalakip na
dokumento

（Lagyan ng ✔ sa
nakaangkop na

dokumento）

Naka dokumento na pagbabala atbp, na
isinagawa ayon sa Anti-stalking act.

Kopya ng desisyon ng kautusang pamproteksyon Atbp.

Mga
kailangan

na
panukalan
g suporta

(Limitado
lamang sa

mga nakalista
ang

kasalukuyang
address)

２ Tinatanggap namin ang pangangailangan ng suporta upang protektahan ang aplikante,
kasabay sa mga nangangailangan ng suporta na nakasaad sa itaas.

３ Ang sumusunod ay ang situwasyon (* Ang pagbigay ng pansamantalang proteksyon,
panahon ng konsultasyon, atbp.) ng mga partikular na pangyayari maliban sa 1, 2 mula sa
mga pasilidad na pinag-konsultahan atbp.
Mga nakumpirmang sitwasyon:

[Taon ng Heisei]　　         [Buwan]　　        　 [Araw]
Puno:                                       （Selyo） （Department in charge: 　 　　　　　　　　　 Sekyon:
）

Relasyon
sa aplikante PangalanRelasyon sa

aplikante



Lagyan ng ✔ ang mga sumusunod na kategorya kung alin ang 「Sitwasyon Ng Aplikante」
para sa  ｢Aplikasyon Para Sa Paghiling Ng Panukalang Suporta Ukol Sa Clerical
Handling Ng Basic Resident Registration｣

Ａ　Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims
     (Spousal Violence Prevention act)

　　Ito ay isang biktima na itinatakda sa artikulo1 tala2 ng Spousal Violence
Prevention act at may panganib na mapinsala ang katawan o buhay dahil sa
karahasan at may posibilidad na ang salarin ay hanapin ang address ng biktima
gamit ang batas ng Basic Resident Registration.

Ｂ　Act on Regulation of Stalking Acts etc.
      (Anti-stalking Control act)

　Ito ay isang biktima na nagka-stalker na itinatakda sa artikulo 7 ng Anti-stalking
Control act at bukod pa dito ang paulit-ulit na pangungulit at pagsunod atbp. na
posibleng hanapin ng salarin ang address ng biktima gamit ang batas ng Basic
Resident Registration.

Ｃ　Act on the Prevention, etc. of Child Abuse
     (Child Abuse Prevention act)

　 Ito ay isang batang biktima na nakaranas ng pang-aabuso na itinatakda sa
artikulo2 ng Child Abuse Prevention act at may posibilidad na makaranas ng pang-
aabuso ulit o maaaring makagambala kapag sumailalim sa proseso ng kustodiya
at may posibilidad na ang salarin ay hanapin ang address ng biktima gamit ang
batas ng Basic Resident Registration.

Ｄ　Ibang mga kaso na katumbas mula A～C

Attachment
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