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【Hộ chiếu ưu đãi đặc biệt dành cho Gia đình nuôi dạy trẻ Nagano】 

  

 

 

 

 

Đối tượng: Các gia đình sống ở tỉnh Nagano có con từ 18 tuổi trở xuống hoặc gia đình có phụ nữ mang thai (bao gồm cả gia 

đình sống cùng nhau) 

【Hộ chiếu Premium hỗ trợ hộ gia đình nhiều con】 

 

 

 

 

 

Đối tượng: Các gia đình sống ở tỉnh Nagano có từ 3 con trở lên, từ 18 tuổi trở xuống (bao gồm cả gia đình sống cùng nhau) 

 

【Ghi chú】 

●Hãy viết tên thành phố, thị trấn và làng nơi bạn sống, tên và ngày tháng năm sinh của con bạn ở mặt sau Thẻ hộ chiếu. 

●Ngay cả khi thẻ còn thời hạn, nhưng nếu trẻ quá tuổi thì thẻ sẽ không được sử dụng. 

●Không được chuyển nhượng, cho mượn hoặc bán lại cho người khác. 

●Hãy xuất trình thẻ tại thời điểm đặt hàng hoặc thanh toán tại cửa hàng nơi có áp phích. 

●Nội dung ưu đãi sẽ khác nhau tùy theo từng cửa hàng. 

●Cũng có thể sử dụng tại các cửa hàng ở các tỉnh khác đang tham gia triển khai phổ biến toàn quốc. Khi đó, hãy xuất trình 

"Thẻ Hộ chiếu ưu đãi đặc biệt dành cho Gia đình nuôi dạy trẻ Nagano" có biểu tượng phổ biến toàn quốc. 

●Nếu được phát Hộ chiếu Premium hỗ trợ hộ gia đình nhiều con, hãy mang theo Thẻ hộ chiếu ưu đãi đặc biệt dành cho Gia 

đình nuôi dạy trẻ Nagano. (Có một số cửa hàng không thể được sử dụng Hộ chiếu Premium hỗ trợ hộ gia đình nhiều con.) 

●Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email. ✉:shoushika@pref.nagano.lg.jp 

Biểu tượng 

phổ biến toàn quốc 

 

 

Điền tên thành phố, thị trấn 

hoặc làng nơi bạn sống 

Điền tên và ngày tháng 

năm sinh của trẻ 

Điền tên và ngày tháng 

năm sinh của trẻ 

Điền tên thành phố, thị trấn 

hoặc làng nơi bạn sống 

Các cửa hàng được  

tài trợ trong tỉnh 

Xuất trình thẻ Xuất trình thẻ 

Cung cấp ưu đãi Cung cấp ưu đãi 

 

Gia đình nuôi dạy trẻ ở tỉnh Các cửa hàng được 

tài trợ bên ngoài tỉnh 

Hãy sử dụng tại cửa hàng  

nơi có áp phích trên 

Hãy sử dụng tại cửa hàng  

nơi có biểu tượng trên 

 
Cấp phát thẻ 

Chính quyền địa phương 

 
 

≪Thẻ Hộ chiếu ưu đãi đặc biệt dành cho Gia đình nuôi dạy trẻ Nagano≫ 
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