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Proyekto ng Suporta sa 
Panganganak sa Tokyo

Upang suportahan at hiyakatin ang mga pamilyang nagka-anak at nagpapalaki 
ng mga sanggol sa panahon ng pandemya ng COVID-19 
Nagbibigay kami ng 100,000 yen na halaga ng mga produkto ng pangangalaga ng 
sanggol at mga serbisyo ng suporta sa pagpapalaki ng anak!

Regalong Puntos na Suporta sa Panganganak sa Tokyo

Ang mga Sanggol Muna

Pamahalaan ng Metropolitan Tokyo



Mga Pamilya na tumutugon sa kahit isa sa mga sumusunod
Ang mga pamilya na may anak na isinilang sa pagitan ng Enero 1 at Marso 31, 2021 at rehistrado bilang 
residente ng Tokyo kabilang ang batang ipinanganak sa Tokyo sa petsa ng kapanganakan at Abril 1,2021.
Ang mga pamilya na may anak na isinilang sa pagitan ng Abril 1, 2021 at Marso 31, 2023 at rehistrado bilang 
residente ng Tokyo kabilang ang batang ipinanganak sa Tokyo sa petsa ng kapanganakan.

・

・

Mga Kuwalipikadong Pamilya na Makakatanggap Nito

① Pamamahagi ng dedikadong ID sa mga pamilya
Ang dedikadong ID ay ipapamahagi sa mga kuwalipikadong pamilya sa pamamagitan ng tinitirhang munisipalidad (walang 
aplikasyon na kinakailangan).
※Para sa mga manganganak pagkatapos ng Abril 2021, ipapamahagi and ID ng mga 3 buwan pagkatapos manganak, ngunit 
maaari itong magbago depende sa sitwasyon. Ang panahon ng pamamahagi ay nag-iiba depende sa munisipalidad.

② I-access ang dedikadong website
Pagkatanggap ng ID card, mangyaring i-access ang dedikadong website mula sa QR code na matatagpuan sa card, mag-login at 
magparehistro sa unang pagkakataon gamit ang ID number at password na nakasulat sa ID card.
Sa unang login, mangyaring makipagtulungan sa pagsagot sa questionnaire tungkol sa suporta sa pagpapalaki ng anak.

③ Pagpili at pag-order ng produkto
Makakatanggap ng puntos na nagkakahalaga ng 100,000 yen. Pumili at mag-order ng gustong produkto mula sa dedikadong 
website. Maaaring mag-order nang maraming beses.
※Tandaan na ang pag-order ay hindi lalampas ng 6 na buwan mula sa araw ng unang pag-login at pagpaparehistro.
※Dapat matapos ang pagpaparehistro at pag-login bago ang Oktubre 1,2023.
※Kung may problema sa pag-access ng website, mangyaring makipag-ugnayan sa call center gamit ang numero ng telepono sa 
ibaba.

Call Center ng Proyekto ng Suporta sa Panganganak sa Tokyo
℡ 0120-922-283 (Mga oras na bukas: 9:00 a.m. hanggang 6:00 p.m. / Bukas sa buong taon 
(maliban sa Katapusan ng Taon at Bagong Taon))
※Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong munisipalidad tungkol sa pamamahagi ng mga dedikadong ID.
Para sa mga karagdagan impormasyon ng proyekto
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/tokyo_shussanouen.html

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan o katanungan (Japanese lamang)

Proseso ng aplikasyon

●Mga serbisyo sa gawaing bahay at pag-aalaga sa bata※… Suporta sa gawaing bahay, mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata, 
mga babysitter, mga photo shoots at album ng mg larawan

●Mga damit at iba’t ibang gamit ng sanggol ... Bib, damit na panloob, romper, damit na panlabas, medyas, iba't ibang 
accessories, mga produktong barrier-free sa bahay

●Pagkain ... Pagkain ng sanggol, gatas
●Mga gamit ng sanggol ... Mga pamunas ng sanggol, diaper
●Mga gamit na de-kuryente sa bahay ... Mga robot sa paglilinis, steamer, humidifier, dehumidifier, air purifier, futon dryer, 

appliances sa kusina, digital camera, digital na video
●Mga laruan ... Mga laruang pang-edukasyon, mga laruang sakayan, bloke, mga libro ng larawan
●Mga produkto para sa sanggol ... Mga stroller, upuan ng bata sa kotse, hugging strap, bouncer, upuan ng sanggol, kuna, kumot, 

pangharang sa mga sanggol, bote ng sanggol, breast pump, gamit sa paghahanda ng gatas, aspirator ng ilong, kagamitan sa 
pagkain ng sanggol, upuan sa paliguan, iba't ibang gamit ng sanggol

●Para sa kambal at maramihang panganganak ... Stroller para sa kambal atbp., hugging strap, bib, damit na panloob, mga 
laruan, kagamitan sa pagkain ng sanggol, iba't ibang gamit ng sanggol

●Mga produktong pangkalinisan ... Mga maskara, alkohol
●Gift card ... Gift card para sa mga bata
※Maaaring hindi magagamit ang ilang serbisyo depende sa lugar.

Halimbawa ng produkto Mayroon kaming malaking bilang ng iba't ibang mga produkto tulad ng mga sumusunod.
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