주거확보급부금 안내
휴업 등에 따른 수입 감소로 인해 주거를 상실할 우려가
있는 분들을 대상으로 원칙상 3개월, 최대 9개월분의
집세 상당액을 지자체에서 집주인에게 지급합니다.
시청

지금까지

집주인에게 직접 집세를 지불!

신청 대상자는
실직 및 폐업 후 2년 이내인 분

2020년 4월 20일 이후

실직 및 폐업 후 2년 이내 또는 휴업 등으로 인해
수입이 감소하여 주거를 상실할 우려가 있는 분

4월 30일부터는 더욱 이용하기 쉽게

・・・・・・・・・・・・・

헬로 워크에 구직 신청을 할 필요가 없습니다
주거확보급부금 신청 관련 상담은
가까운 자립상담 지원기관에 문의
자립상담 지원기관 일람

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
스마트폰 및 태블릿 PC 이용자는 여기로→

자주 하는 질문
Q. 휴업 등으로 인해 수입이 감소하여 주거를 상실할 우려가 있다는 것은
어떤 의미인가요?
A. 본인의 책임이 아닌 이유로 인하여 근무 일수 및 근무 시간이 감소한 경우
또는 취업 기회가 크게 감소하여 경제적으로 곤경에 처한 경우를 뜻하며,
아래의 경우를 예로 들 수 있습니다.
(예 1) 헬스장이 일부 휴업함에 따라 평소 주 4~5일간의 근무가
주 2~3일 이하로 변경된 헬스장의 트레이너
(예 2) 해외에서 게스트를 초청하여 2주간 개최되는 이벤트에 참여할
예정이었으나 활동 자제로 인해 이벤트가 중지된 프리랜서 통역가
(예 3) 겸업으로 2개의 아르바이트를 하던 중 경기 악화로 인해
1개의 사업소가 휴업하면서 근무 일정이 없어진 자
(예 4) 활동 자제로 인해 잇달아 숙박 예약이 취소된 여관업을 경영하는 자
또한, 위 내용은 예시에 해당하므로 이를 기준으로 지자체에
유연한 대처를 부탁드리고 있습니다.

Q. 실직 및 폐업 후 2년 이내 또는 휴업 등으로 인해 수입이 감소하여 주거를
상실할 우려가 있음을 확인하는 방법에는 어떤 것이 있나요?

A. 고용 근로자의 경우에는 근로 조건을 확인할 수 있는 근로계약서류와 근무
일수 및 근무 시간의 감축을 확인할 수 있는 고용주가 제시한 근무 일정표 등이
있습니다.
개인사업자는 점포의 영업일 및 영업시간의 감소를 확인할 수 있는 서류 또는
도급 계약을 통해 수입이 발생하는 경우에는 주문자의 발주 취소 및 감소를
확인할 수 있는 서류 등이 있습니다.
사회복지협의회에서 실시하고 있는 특례대출을 받았다는 것을 증명할 수 있는
서류 등도 이용할 수 있습니다.
아울러 해당 서류가 없는 경우에는 이의신청서를 활용하는 것도 가능합니다.

Q. 현재 프리랜서로 생활 중이나, 일이 급감했습니다.
주거확보급부금을 받을 수 있을까요?
A. 가능합니다. 프리랜서 및 자영업자이신 분께서는 본인의 의향 및 상황에
따라 현재의 근로 형태를 유지하면서 이와 더불어 가령, 아르바이트 등 단기
고용을 통해 당분간 생활비를 마련하는 등의 방법도 이용하실 수 있습니다.
현재 하고 계신 일을 그만두지 않으셔도 됩니다.

居住保障给付金指南
对因停业等导致收入减少，而可能失去居住场所的人士，原则
上自治体将向房东支付相当于3个月、最多9个月的房租金额。

市役所

迄今为止

直接向房东支付房租！

可申请者为
离职、歇业2年以内的人士

2020年4月20日及以后

离职、歇业2年以内或因停业等导致收入减少，
而可能失去居住场所的人士

4月30日起使用更方便
・・
・・・・・
无需向HELLO WORK（公共职业安定所）提交求职申请

有关申请居住保障给付金的咨询
请至最近的自立咨询支援机构
自立咨询支援机构一览
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
智能手机、平板电脑请从此处查看→

常见问题
Q. 因停业等导致收入减少，而可能失去居住场所具体指什么？

A.是指因本人责任以外的理由，导致工作日数、工作时间减少的情况或工作机会
大幅度减少，经济穷困的情况。例如：
假设有以下情况。
（例1）因健身房的一部分停业，导致原本每周4～5天的工作减少为每周2～3
天以下的健身教练。
（例2）原定要参加为期2周、邀请了海外宾客的活动，却因自肃而中止的自由
职业口译译员。
（例3）原本同时打2份工，但因景气恶化，导致其中1份打工场所停业，
没有了排班的人士。
（例4）因自肃导致住宿预约被不断取消的旅馆业经营者
另、以上仅为示例，请自治体以此为参考，灵活应对。

Q. 离职、歇业2年以内或因停业等导致收入减少，而可能失去居住场所的情
况该如何确认？
A.雇佣劳动者的话，可使用能确认劳动条件的劳动合同文件及雇主提供的可确认
工作日数、工作时间缩短的排班表等。
个人事业主的话，可使用能确认店铺营业日、营业时间减少的文件，如果通
过承包合同获得收入，可使用能确认订购者取消或减少订购的文件。
也可使用能证明接受了社会福祉协议会提供的特例贷款的文件等。
如果没有此类文件，也可以使用请愿书。

Q. 我以自由职业谋生，现在工作大大减少。我可以获得居住保障给付金
吗？
A.可以。针对自由职业及自营业人士，根据本人的意愿及状况，在维持目前就业
方式的同时，还可以通过诸如兼职等短期工作来维持目前的生活费。
您无需放弃目前的工作。

Information about the Housing Security Benefit
As a measure for supporting those who are finding it difficult to pay the
rent for their current housing due to income decrease resulting from
business shutdown, etc., we pay rent to their landlords, through local
municipalities, for three (or up to nine) months.
City Hall

Formerly

pays the rent directly to your landlord!

You are eligible for the benefit if…

you left a job or closed your business two years ago or less.
Since April 20, 2020
you may lose your current housing due to income decrease
as a result of having left a job or closed your business two
years ago or less, or resulting from your employer’s or your
own business’ shutdown, etc.

A simpler application process was adopted on April 30
You no longer need to register with the Public Employment Security
Offices (Hello Work) to apply for the benefit.
Please visit the self-reliance support centers in your area to apply
for the Housing Security Benefit.
List of the Self-Reliance Support Centers
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
For smartphone or tablet users:

FAQs
Q: Can you be more specific about “those who are finding it difficult to pay the rent for their
current housing due to income decrease resulting from business shutdown, etc.?”
A. It refers to those who are under financial strain as a result of reduced working days or
hours through no personal fault and to those who are in such a situation due to a significant
decline in job openings. See the following for examples:

(Example 1) A sports gym instructor who was working for four to five days a week, but who is
currently working for two to three days a week because of the gym’s partial shutdown.
(Example 2) A freelance interpreter who was scheduled to work at a two-week event for
guests from overseas, but who has found that the event was cancelled due to self-restraint
request.
(Example 3) A worker who had two part-time jobs, but who currently has only one because
the employer who provides the other job shut down the business due to economic slowdown.
(Example 4) An owner of an inn that received many reservations cancellations due to selfrestraint request.
The above are merely some examples. Local municipalities are instructed to be flexible in
handling claims for the benefit.
Q. How am I supposed to prove that there is a possibility that I may lose my current
housing due to income decrease resulting from having left a job or closed my business two
years ago or less or resulting from my employer’s or my own business’ shutdown, etc.?
A. If you are an employee, you will be requested to show the work contract stating the
conditions of work and a work shift table provided by your employer through which we can
check that your days or hours of working have been reduced.
If you are a proprietor, you will be requested to show a document through which we can
check that the opening days or hours of your business have been reduced. If you are
working on a contract basis, you will be asked to show a document through which we can
check the cancellations of or a decline in orders received.
As proof, you can also use a document showing that you are a recipient of the Council of
Social Welfare’s special loan.

A petition form is available for those who do not have the aforementioned documents.
Q. I am a freelancer, and I am getting significantly less work. Am I eligible for the Housing
Security Benefit?
A. Yes, you are eligible. Freelancers and self-employed workers can make a living for a while
by working as a part-timer, etc., if they want or need to. You need not give up on being a
freelancer or self-employed worker to receive the benefit.

Información del subsidio de
aseguramiento de vivienda
Subsidio para personas en riesgo de perder su vivienda a causa de una reducción
de sus ingresos, por cierre temporal o causa similar, por el que el gobierno local
paga al dueño de la vivienda el importe equivalente al del alquiler, por norma
general durante un periodo de 3 meses, con un máximo de hasta 9 meses.
¡Pago directo del alquiler al dueño de la vivienda!

Ayuntamiento

Personas objeto del subsidio
Hasta ahora
Personas que hubieran dejado su trabajo o cesado su
actividad empresarial en los últimos 2 años.
Desde el 20 de abril de 2020
Personas en riesgo de perder su vivienda a causa de una reducción de
sus ingresos por haber dejado su trabajo o cesado su actividad
empresarial en los 2 últimos años, o por cierre temporal o causa similar.

Aún más accesible a partir del 30 de abril

・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sin necesidad de solicitud de búsqueda de empleo
en Hello Work

Consultas relacionadas con la solicitud del subsidio de aseguramiento
de vivienda: Acérquese a la institución colaboradora de consulta para la
independencia más cercana.
Listado de instituciones colaboradoras de consulta para la independencia

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
Acceso desde smartphone y tablet, aquí

Preguntas frecuentes
P. ¿A qué casos se refiere con personas en riesgo de perder su vivienda a causa
de una reducción de sus ingresos, por cierre temporal o causa similar?
R. Se refiere a casos en los que se ha reducido el número de días o horas de trabajo por una
razón ajena a su propia responsabiliad, o casos con una marcada reducción de las
oportunidades de empleo por el empeoramiento de la economía. Por ejemplo, se prevén los
siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: Entrenador deportivo que antes trabajaba 4-5 días a la semana, pero que a causa
del cierre parcial del gimnasio, ahora trabaja unos 2-3 días o menos.
Ejemplo 2: Intérprete autónomo al que le han cancelado un evento de 2 semanas con un
invitado del extranjero a causa de la abstinencia de desplazamientos.
Ejemplo 3: Persona con dos trabajos a tiempo parcial, que se ha quedado sin su turno de
trabajo por el cierre de uno de sus lugares de trabajo por el empeoramiento de la economía.
Ejemplo 4: Gestor de una instalación hotelera que ha sufrido de las cancelaciones causadas
por la abstinencia de desplazamientos.
Estos ejemplos superiores son meramente ilustrativos.
Hemos solicitado a los gobiernos locales una atención flexible de los diferentes casos.

P. ¿Cómo puedo comprobar que sea una persona en riesgo de perder mi vivienda a
causa de una reducción de mis ingresos por haber dejado mi trabajo o cesado mi
actividad empresarial en los 2 últimos años, o por cierre temporal o causa similar?
R. En caso de un trabajador con contrato, a través del contrato laboral en el que se pueda
comprobar las condiciones laborales, y del horario de turnos que se le haya indicado por su
empleador en el que se pueda comprobar la reducción de número de días y horas de trabajo.
Para empresas unipersonales, a través de un documento en el que se pueda comprobar la reducción
de días y horas de apertura del negocio, y en caso de que obtenga ingresos a través de un contrato
de servicio, a través de un documento en el que se pueda comprobar la cancelación o reducción de
pedidos por sus clientes.
También puede hacer uso de un documento en el que se comprenda que ha recibido un préstamo
especial provisto por los consejos de bienestar social.
Asimismo, en caso de que no disponga de estos documentos, puede hacer uso de una motivación
por escrito.

P. Me gano la vida como autónomo y mi trabajo se ha visto reducido de
forma drástica. ¿Puedo recibir el subsidio de aseguramiento de vivienda?
R. Puede recibirlo. También es posible para aquellas personas que sean autónomos y
autoempleados, según su propia voluntad y situación, que por ejemplo, además de
mantener su forma laboral actual, suplan sus gastos de manutención durante ese periodo
de tiempo con empleos de corta duración como empleos de tiempo parcial, entre otros.
Esto no supondría el abandono de su forma de trabajo actual.

Explicação do Benefício para a Garantia de
Moradia
Se houver risco de perder a moradia devido à redução da renda por motivo de
suspensão do trabalho ou outro, a prefeitura poderá fornecer o valor
equivalente ao aluguel por 3 meses em regra, e 9 meses no máximo, para o
proprietário do imóvel.
Prefeitura

Até agora

Pagamento do aluguel
diretamente ao proprietário!

Quem pode solicitar o
benefício?
Pessoa que perdeu o emprego ou fechou o
negócio nos últimos 2 anos

A partir de 20 de abril de 2020
Pessoa com risco de perder a moradia ao perder o emprego
ou fechar o negócio nos últimos 2 anos, ou ao ter a renda
reduzida devido à suspensão do trabalho ou outro motivo.

A partir de 30 de abril ficará mais
acessível
Não haverá mais a necessidade de fazer o
procedimento de busca de emprego na Hello
Work
As consultas sobre a solicitação do benefício para a
garantia de moradia podem ser feitas nas
organizações de apoio e consulta para a
independência
Lista
das organizações de apoio e consulta para a

independência
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
Para Smartphone e tablet, consulte
aqui→

Perguntas Frequentes
P. O que significa risco de perder a moradia devido à redução da renda
por motivo de suspensão do trabalho ou outro?
R. Significa dificuldades econômicas, como redução dos dias ou horas de trabalho ou
grande redução da oportunidade de trabalho por motivos que não sejam da
responsabilidade do trabalhador. Por exemplo, estão previstos os seguintes casos:
(Ex. 1) Instrutor de academia de ginástica que trabalhava 4 ou 5 dias por semana, mas
que passou a trabalhar 2 ou 3 dias ou menos, devido ao fechamento parcial dos
estabelecimentos.
(Ex. 2) Intérprete freelancer que tinha planos de trabalhar em um evento de 2 semanas,
com convidados do exterior, mas ele foi cancelado voluntariamente pelos seus
organizadores.
(Ex. 3) Trabalhador que realizava bicos em 2 estabelecimentos, mas ficou sem trabalho
em um deles, que decidiu suspender as atividades devido à crise econômica.
(Ex. 4) Pessoa que administra uma hospedaria, com muitos cancelamentos voluntários da
reserva pelos hóspedes.
Os exemplos acima são apenas uma referência. As prefeituras tomarão medidas flexíveis
com base neles.

P. Como posso comprovar que tenho risco de perder a moradia ao perder o
emprego ou fechar o negócio nos últimos 2 anos, ou ao ter a renda reduzida
devido à suspensão do trabalho ou outro motivo?
R. Em caso de trabalhador empregado, apresentar o contrato de trabalho para comprovar
as condições de trabalho, a tabela de turnos fornecida pelo empregador para comprovar a
redução dos dias ou horas de trabalho, entre outros.
Em caso de pessoas que têm negócio próprio, apresentar documentos que comprovam a
redução dos dias ou horas de funcionamento do estabelecimento. Em caso de ter renda
com base no contrato de empreitada, documentos que comprovam o cancelamento ou
redução dos pedidos dos clientes, entre outros.
Os documentos e outros que comprovam o recebimento de empréstimo especial do
Conselho de Bem-Estar Social também podem ser utilizados.
Se não possuir os documentos acima, poderá ser apresentada uma carta de solicitação.

P. Sou freelancer e o meu trabalho sofreu uma queda drástica.
Posso receber o benefício para a garantia de moradia?
R. Sim, pode receber. Os freelancers e autônomos podem também manter a forma de
trabalho atual e realizar bicos ou arranjar um trabalho de contrato temporário para pagar
as despesas do dia a dia por um tempo, dependendo das suas intenções e situação.
Isso não significa que precisarão abandonar a sua profissão atual.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Hướng dẫn về tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú
Đối với người phát sinh nguy cơ mất nơi cư trú do giảm thu nhập vì nơi làm
việc đóng cửa v.v. về nguyên tắc, chính quyền tự quản địa phương sẽ chi trả
số tiền tương đương 3 tháng, tối đa 9 tháng tiền thuê nhà cho chủ nhà.
Ủy ban
thành phố

Trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà cho chủ nhà!

Người có thể nộp đơn

Cho đến nay

Người nghỉ việc – đóng cửa kinh doanh trong vòng 2 năm

Từ 20/4/2020 trở đi
Người giảm thu nhập vì nghỉ việc, đóng cửa kinh doanh trong
vòng 2 năm hoặc (nơi làm việc) đóng cửa v.v., có nguy cơ
mất nơi cư trú

Từ 30/4 dễ sử dụng hơn nữa

・・・・・・・・

Không còn cần nộp đơn tìm việc cho Hello Work
Vui lòng liên hệ tư vấn về nộp đơn xin trợ cấp đảm
bảo nơi cư trú ở cơ quan hỗ trợ tư vấn tự lập gần nhất

Danh sách cơ quan hỗ trợ tư vấn tự lập
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
Điện thoại thông minh, máy tính bảng thì từ đây→

Các câu hỏi thường gặp
Q. Giảm thu nhập do đóng cửa v.v và có nguy cơ mất nơi cư trú là như thế nào?
A. Là những trường hợp giảm số ngày làm việc, thời gian làm việc mà lý do không
phải trách nhiệm của đương sự, hay trường hợp cơ hội làm việc giảm nhiều, gặp khó
khăn về kinh tế. Ví dụ, giả định các trường hợp như sau.
(Ví dụ 1) Người hướng dẫn phòng tập gym thể thao giảm ngày hoạt động từ
4~5 ngày/1 tuần còn khoảng 2~3 ngày trở xuống / 1 tuần do phòng tập gym thể thao
đóng cửa một phần
(Ví dụ 2) Phiên dịch viên tự do bị hủy sự kiện 2 tuần dự định mời khách từ nước ngoài
tham gia vì phải tự hạn chế
(Ví dụ 3) Người từng có 2 công việc làm thêm nhưng do kinh tế xấu đi, 1 cơ sở
kinh doanh đóng cửa, không có ca làm việc.
(Ví dụ 4) Người kinh doanh lữ quán liên tục bị hủy lưu trú do tự hạn chế
Tuy nhiên, trên đây chỉ là ví dụ nên chúng tôi có đề nghị chính quyền tự quản địa
phương lấy đây làm mức xem xét để xử lý linh hoạt.

Q. Làm thế nào để xác nhận thu nhập giảm do nghỉ việc, đóng cửa kinh doanh trong
vòng 2 năm hoặc đóng cửa v.v. và có nguy cơ mất nơi cư trú?
A. Trường hợp người lao động được thuê thì hồ sơ hợp đồng lao động có thể xác nhận điều
kiện lao động và bảng chia ca v.v. được chủ thuê xuất trình có thể xác nhận việc rút ngắn số
ngày làm việc, thời gian làm việc v.v.
Với chủ doanh nghiệp cá nhân thì hồ sơ có thể xác nhận việc giảm ngày mở cửa và thời gian
kinh doanh của cửa hàng.
Và trường hợp có thu nhập nhờ hợp đồng thầu thì hồ sơ v.v. có thể xác nhận bị hủy hoặc giảm
đặt hàng từ chủ đơn hàng.
Các hồ sơ cho thấy được cho vay đặc biệt được thực hiện bởi Hội Hiệp nghị Phúc lợi Xã hội
v.v. cũng được sử dụng.
Hơn thế nữa, trường hợp không có những hồ sơ như thế này cũng có thể sử dụng đơn xin.

Q. Tôi sống bằng nghề tự do (freelance) và công việc bị giảm nhiều. Tôi có được
nhận tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú không?
A. Có thể. Đối với những người làm nghề tự do (freelance) hay người kinh doanh tự do, tùy
vào ý hướng và tình trạng của đương sự mà cũng có thể đáp ứng như vừa duy trì hình thái
làm việc hiện tại vừa thêm vào đó, ví dụ tuyển dụng ngắn hạn như làm thêm v.v. để trang
trải sinh hoạt phí một thời gian. Không phải là từ bỏ công việc hiện tại.

