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Đơn yêu cầu hỗ trợ về thủ tục đăng ký thường trú cơ bản
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Yêu cầu thực thi các biện pháp hỗ trợ
dành cho người bị hại bởi các hành vi
như là bạo lực gia đình, rình rập hay
ngược đãi trẻ em trong việc đăng ký

(Chú ý)    ●Hãy điền thông tin vào khung in đậm
　　        ● Chúng tôi sẽ xác nhận giấy tờ tuỳ thân khi nộp đơn.
　            ●Trong trường hợp người làm đơn là đại diện pháp lý, giám đốc tư vấn trẻ em, người đứng đầu cơ sở phúc lợi, cha mẹ
nuôi, người                                            tiến hành kinh doanh dịch vụ gia đình, hãy điền tên họ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên
hệ vào cột tham khảo người làm đơn thực sự.
　　        ●Cơ quan tư vấn có thể tiến hành xác nhận về nội dung đơn.
　　        ●Do kiểm tra nghiêm ngặt, các biện pháp hỗ trợ không được từ chối cho đến khi được coi là mục đích không chính đá
ng.
　　        ●Thời gian hỗ trợ là 1 năm kể từ ngày bắt đầu liên lạc hỗ trợ. Chấp nhận đơn gia hạn từ 1 tháng trước khi hết hạn.
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Ｄ　Trường hợp khác
phù hợp với điều ghi từ

A đến C

Xem sổ đăng ký thường trú cơ bản

Cấp bản sao giấy thường trú（địa chỉ hiện tại）

Mục yêu cầu trợ giúp

Liên
 hệ

（Giấy khác）

Cấp bản sao sổ hộ khẩu（nơi đăng ký trước）
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Khi tham khảo ý kiến tại một số cơ quan như đồn cảnh sát, trung tâm tư vấn bạo lực gia đình, trung tâm tư vấn trẻ em, vào ngày tư
vấn, trong phạm vi có thể hãy điền thông tin như là tên gọi cơ quan đó（dưới đây gọi là「cơ quan tư vấn」), bộ phận phụ trách vv ）
　

Ngày     tháng      năm      　（tên gọi nơi tư vấn　　　　　　                        ）（bộ phận phụ trách
）
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２ Chúng tôi xác nhận cần có biện pháp để bảo vệ người làm đơn trên.

３ Ngoài trường hợp 1, 2, tình hình nắm rõ tại cơ quan tư vấn（※có, kh
ông bảo vệ tạm thời, thời gian tư vấn vv）
Tình hình nắm rõ：

Ngày      tháng      năm

　　　Trưởng  （dấu）     （phụ trách　 　　　phòng　  　 khoa）

（Trường hợp không có giấy tờ đính kèm）

Ý kiến
của cơ
quan tư

vấn

１　Xác nhận không có khác biệt với tình hình của người nộp đơn t



Tài liệu đính kèm

　Hãy tích V vào 1 trong các loại sau trong phần 「Đơn yêu cầu hỗ trợ về thủ
tục đăng ký thường trú cơ bản」trong cột 「Tình hình người làm đơn 」.

Ａ Luật liên quan phòng chống bạo lực từ vợ hoặc chồng và bảo vệ nạn
nhân
 (Luật về phòng chống bạo lực vợ chồng)

　   Đó là nạn nhân được quy định tại Điều 1 khoản 2 của Luật phòng
ố     ồ  à ờ  ó ó ể  ổ   ề ặ  í  

Ｂ Luật về các quy chế của hành vi theo dõi.
(Luật kiểm soát theo dõi)

　 Đó là nạn nhân của hành vi theo dõi được quy định tại Điều 7 của
Luật kiểm soát theo dõi, và có khả năng nó được lặp đi lặp lại nhiều lần,
và có nguy cơ người gây hại đưa ra yêu cầu về Luật đăng ký thường trú

Ｃ Luật liên quan phòng chống ngược đãi trẻ em
 (Luật phòng chống ngược đãi trẻ em)

 Nạn nhân là trẻ em đã bị ngược đãi theo quy định tại Điều 2 của Luật
phòng chống ngược đãi trẻ em và có nguy cơ tiếp tục bị ngược đãi, hơn
nữa có thể gây cản trở cho việc nhận quyền nuôi con, và có nguy cơ
người gây hại đưa ra yêu cầu về Luật đăng ký thường trú cơ bản với

Ｄ　Trường hợp khác phù hợp với điều ghi từ A đến C
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