
様式第２号（第６条関係）

Hãy đọc kỹ nội dung bên dưới, nếu đồng ý thì hãy tích vào ô trống □.
　確認・同意事項 次の事項を確認し、同意します。

　Khoản mục xác nhận/ đồng ý Xác nhận khoản mục sau và đồng ý.
□

□

□

　誓約事項 次の事項を確認し、遵守することを誓約します。
　Khoản mục hợp đồng Tôi xác nhận và cam kết tuân thủ những điều sau

□

□

□

□

□

□

□

□

□

※Ký tên hoặc đóng dấu

ベトナム語版

自転車利用のためのヘルメットを購入し、自動二輪車や自転車以外のスポーツ等で使用するものではありません。

Bạn có thể nhận được tiền trợ cấp này nếu mua mũ bảo hiểm dành cho xe đạp đã được kiểm chứng an toàn tại cửa hàng
trong thành phố Nishio shi.

Trong khoảng từ 01.04.2021 ~ 31.03.2024, mỗi người sử dụng mũ bảo hiểm sẽ nhận được trợ cấp cho 1 mũ bảo hiểm.

Tôi đồng ý về việc xem xét sổ cư trú liên quan đến nội dung cần thiết để cấp hỗ trợ này.

Tôi đã mua mũ bảo hiểm xe đạp mới và nó đã qua kiểm chứng an toàn.

同意書兼誓約書(GIẤY ĐỒNG Ý VÀ HỢP ĐỒNG)

西尾市内の店舗で、安全認証を受けた自転車用ヘルメットを購入すると、本補助を受けることができます。

2021年4月1日から2024年3月31日の間に、ヘルメット使用者について１人１個まで補助金が受けられます。

本補助の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳を閲覧することについて了承します。

新品の安全認証を受けた自転車乗車用ヘルメットを購入しました。

Nếu nội dung đăng ký có gì giả dối thì sẽ phải nhanh chóng trả lại khoản tiền trợ cấp đã nhận.

　　年
Năm

　　月
tháng

　　日
ngày

申請者氏名
Họ tên người đăng ký

保護者氏名
Họ tên phụ huynh

（申請者が未成年の場合
nếu người đăng ký là trẻ vi thành niên

）

Nếu có gì vi phạm khoản mục ở trên thì, thì sẽ trả lại khoản tiền trợ cấp đã nhận.
申請内容に虚偽があった場合は、交付を受けた補助金を速やかに返還します。

Tôi đã mũ bảo hiểm xe đạp, và không sử dụng dùng để chơi thể thao v.v ngoài việc đi xe đạp và xe tự động 2 bánh.

Tôi mua mũ để sử dụng, không bán lại và sẽ sử dụng trên 1 năm.

Trong khoảng thời gian 01.04.2021 ~ 31.03.2024, không nhận trợ cấp mua mũ bảo hiểm xe đạp trong tỉnh Aichi.

 Không nhận tiền trợ cấp nào khác cho lần mua mũ bảo hiểm này,.

Cả người nộp đơn và người sử dụng mũ  bảo hiểm xe đạp đều không có mối quan hệ mật thiết với xã hội đen v.v.

Về việc xảy ra tai nạn khi mua mũ bảo hiểm, tỉnh Aichi và thành phố Nishio sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

ヘルメット使用者の使用のために購入し、転売等はせず、１年以上ヘルメット使用者本人が使用します。

2021年4月1日から2024年3月31日の間に、ヘルメット使用者は愛知県内で自転車乗車用ヘルメットの購入補助を受けて
いません。

今回購入したヘルメットについて、他の補助金を受けていません。

申請者、ヘルメット使用者ともに暴力団等と密接な関係を有している者ではありません。

ヘルメット購入後に発生した事故について、愛知県及び西尾市は一切の責任を負わないことを了承します。

上記の事項に違反した場合は、受けた補助金を速やかに返します。


