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Dukungan keuangan berkaitan dengan penutupan sekolah dasar  

Dikarenakan oleh gaya baru COVID-19 

 

Apa itu dukungan keuangan berkaitan dengan penutupan sekolah dasar di karenan oleh gaya baru 

COVID-19 ? 

Bantuan ini untuk para pengusaha jika anda harus mengizinkan para karyawan untuk mengambil 

upah liburannya agar bisa membiayai anak-anak mereka yang disebabkan oleh ditutupnya sekolah untuk 

sementara. Cakupan periode ini adalah sampai 31 Desember 2020. Di waktu yang sama, pengusaha harus 

mengangkat sistem upah liburan agar para wali bisa bisa mengambil hari libur kapanpun mereka butuh. 

Berapa banyak anda akan menerima dukungan ? 

Jumlah total yang di bayarkan kepada para karyawan untuk upah liburan 

Periode untuk aplikasi 

• Pembayaran dari 27 Februari 2020 sampai 30 september 2020 

: dari 18 maret 2020 sampai 28 Desember 2020 

• Pembayaran dari 1 Oktober 2020 sampai 31 Desember 2020 

: dari 1 Oktober 2020 sampai 31 Maret 2021 

Siapa yang berhak mendapatkanya ? 

• Apa itu penutupan sementara oleh gaya baru COVID-19 : 

- Ketika beberapa sekolah sementara tutup 

- Ketika pemerintah local, after-school children club/ kegiatan setelah selesai 

belajar mengajar, sekolah perawat, dsb meminta menahan diri dari pergi ke 

sekolah. 

*ini tidak berlaku jika anda tidak ke sekolah atas bebijaksanaan para wali. Namun, 

jika kepala sekolah yang meminta untuk tidak hadir karena berkaitan dengan virus 

corona, itu masih bisa berlaku. 

• Sekolah Dasar 

- Sekolah dasar, sebagian pertama sekolah wajib belajar, macam-macam sekolah 

( terbatas untuk mereka dengan kurikulum sama seperti untuk TK atau sekolah 

dasar), sekolah berkubutuhan khusus (semua departemen). 

- After-school children club, after-school day service, etc. 
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- TK, sekolah perawat, institusi anak tersertifikasi, fasilitas penitipan anak tanpa 

izin, bisnis pengasuh anak yang berbasis dirumah, dsb. 

 

 

• Para wali 

- Orang tua,  wali di bawah umur, dan orang lain (orang tua angkat, kake 

nenek,dsb atau siapapun yang peduli terhadap anak-anak mereka. 

- Jika setiap karyawan berhak untuk membayar cuti libur, termasuk juga 

keluarga siapapun yang membantu sementara di sekolah perawat anak-anak. 

• Upah libur 

- Hari dimana anda mengambil berlibur untuk memperhatikan anak-anak anda, 

terlepas ada kelas atau tidak. Walaupun anda mengambil setengah hari libur 

dan perjam liburan juga berhak. Meskipun demikian, mengurangi jam kerja 

adalah sebuah penilaian untuk mempersingkat waktu yang telah di tentukan 

untuk diri mereka sendiri dan itu tidak berhak mendapatkannya. 

Bagaimana cara mendaftatnya? 

1. Akses ke HP dari Kementrian Kesehatan, Tenaga kerja dan Kesejahteraan dan kemudian download 

dokumen 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/koyou/kyufukin/pageL0700002.

HTML 

2. Kirim ke : 137-8691 新東京郵便局 私書箱 132号 学校等休業助成金·支援 金受

付センター 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/koyou/kyufukin/pageL0700002.HTML
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/koyou/kyufukin/pageL0700002.HTML

