
ながの子育て家庭優待パスポート 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Nagano Kosodate Katei Yūtai Passport】 

 

 

 

 

 

Ang Sakop ng Serbisyo：Mga pamilyang nakatira sa Nagano na may anak na ang edad ay 18 pababa hanggang 
sa pagtatapos ng taon at mga pamilyang may kapamilyang nagdadalang-tao.  
(Ang serbisyong ito ay maaaring magamit ng mga kapamilyang kasamang nakatira sa isang bahay) 
 

【Household Support Premium Passport o Ta-shi Setai Ōen Premium Passport】 

 

 

 

 

 

Ang Sakop ng Serbisyo：Mga pamilyang nakatira sa Nagano na may higit sa 3 anak na ang edad ay 18 pababa 
hanggang sa pagtatapos ng taon. (Ang serbisyong ito ay maaaring magamit ng mga kapamilyang kasamang 
nakatira sa isang bahay) 
 

【Mga Dapat Tandaan】 
●Isulat sa likod ng passport card ang tinitirahang munisipalidad, pangalan ng bata, at ang araw ng kapanganakan.  
●Hindi na magagamit ang card kapag lumagpas na sa edad na sakop ng serbisyo ang edad ng bata kahit na ang 

card ay epektibo pa rin.  
●Ipinagbabawal ang pagbenta, pagpapahiram sa iba, at pagbibigay sa iba ng passport card. 
●Ipakita ang card sa oras ng pagbabayad o pag-order sa restaurant o tindahang may nakapaskil na poster.  
●Magkakaiba ang inilalaang serbisyo ayon sa kalahok na tindahan.  
●Magagamit rin ang card sa mga kalahok na tindahan maging sa ibang prepektura. Ipakita ang card sa tindahang 

may logo o poster ng「Nagano Kosodate Katei Yūtai Passport Card」.  
●Kapag tumanggap ng「Household Support Premium Passport o Ta-shi Setai Ōen Premium Passport」, lagi itong 

dalhin kasabay ng「Nagano Kosodate Katei Yūtai Passport」.（May ilang tindahan na hindi magagamit ang Ta-
shi Setai Ōen Premium Passport o Household Support Premium Passport）. 

●Kung may ilang katanungan, mag-email sa shoushika@pref.nagano.lg.jp  

Iisa ang Logo sa 
buong bansa 

Isulat ang tinitirahang 
munisipalidad 

Isulat ang pangalan 
ng bata at ang 
kapanganakan  

Isulat ang pangalan 
ng bata at ang 
kapanganakan  
 

Isulat ang tinitirahang 
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Kalahok na tindahan sa 
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Ilalaan ang 
Benepisyo 

Ilalaan ang 
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Mga Pamilyang may 
pinapalaking anak 

Kalahok na tindahan sa 
labas ng Nagano Prefecture 

Magagamit ang card sa mga 
tindahan na may paskil ng 
poster na tulad ng nasa itaas.  

 

Magagamit ang card sa mga 
tindahan na may paskil ng 
poster na tulad ng nasa itaas. 

Ipamamahagi ang card 

Munisipalidad 
 
 

≪Paraan ng Paggamit ng Nagano Kosodate Katei Yuutai  Passport Card≫ 


