3 Nuôi dạy trẻ và giáo dục
(1) Cấp Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (mẹ và bé) và
tư vấn sức khỏe dành cho phụ nữ mang thai và sinh con

Ban chăm sóc sức khỏe trẻ em
thuộc Tòa thị chính các quận

● Cấp Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (mẹ và bé)
Nếu bạn mang thai, vui lòng nộp “Giấy báo mang thai” được cấp tại cơ sở y tế phụ sản cho Ban chăm
sóc sức khỏe trẻ em thuộc Tòa thị chính quận của nơi sinh sống, và nhận Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và
trẻ em (mẹ và bé).
Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (mẹ và bé) là sổ ghi lại kết quả xét nghiệm, khám sức khỏe và tiêm
chủng dự phòng cần thiết để quản lý sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời trong sổ cũng ghi các mục cần
lưu ý khi mang thai, sinh và nuôi con. Hồ sơ tiêm chủng dự phòng cũng là thông tin cần thiết sau khi trẻ
nhập học tiểu học, vì vậy vui lòng bảo quản sổ cẩn thận.
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành tư vấn sức khỏe dành cho phụ nữ mang thai và sinh con khi cấp Sổ
theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (mẹ và bé). Về lịch trình và địa điểm chi tiết, vui lòng liên hệ Ban
chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Tòa thị chính các quận để biết thêm thông tin.

● Tư vấn sức khỏe dành cho phụ nữ mang thai và sinh con, khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ, tư vấn về nuôi con
Khi tư vấn sức khỏe dành cho phụ nữ mang thai và sinh con, bạn sẽ được tư vấn chăm sóc sức khỏe và
tư vấn dinh dưỡng từ khi mang thai đến khi sinh con, nuôi con, v.v... cũng như được khám và tư vấn về
nha khoa, v.v... Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (khám
sức khỏe cho trẻ 18 tháng, khám sức khỏe cho trẻ 3 tuổi), tư vấn về nuôi con, tư vấn điều trị và giáo dục,
v.v... Về lịch trình và địa điểm thực hiện, vui lòng liên hệ Ban chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Tòa thị
chính các quận để biết thêm thông tin.

(2) Hỗ trợ nuôi con và Phúc lợi trẻ em

Ban chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Tòa thị chính các quận

● Thẻ Himawari
Chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ từ 0 tuổi đến khi học trung học cơ sở năm thứ 3. Để được hỗ
trợ, bạn cần phải thực hiện thủ tục để nhận thẻ Himawari.
Giấy tờ cần thiết để
○ Thẻ bảo hiểm sức khỏe của trẻ
làm thủ tục
[Nội dung chi phí tự thanh toán]
Loại

Y khoa (ngoại trú)

Nha khoa (ngoại trú)

Thuốc kê đơn

Đối tượng

Mức tự chi trả mỗi tháng*

0 tuổi ~ 2 tuổi

Miễn phí

3 tuổi ~ học tiểu học năm thứ 6

700 yên

Học trung học cơ sở năm thứ 1
~ học trung học cơ sở năm thứ 3

1.200 yên

0 tuổi ~ 4 tuổi

Miễn phí

5 tuổi ~ học tiểu học năm thứ 6

700 yên

Học trung học cơ sở năm thứ 1
~ học trung học cơ sở năm thứ 3

1.200 yên

0 tuổi ~ 2 tuổi

Miễn phí
1

3 tuổi ~ học tiểu học năm thứ 6

700 yên

Học trung học cơ sở năm thứ 1
1.200 yên
~ học trung học cơ sở năm thứ 3
*Số tiền ghi trên sẽ do từng cơ sở y tế phụ trách. Cơ sở y tế đó sẽ thanh toán cho tất cả các bệnh viện
mà bạn đã đến khám chữa bệnh.

● Phụ cấp trẻ em
Chúng tôi sẽ trợ cấp một khoản phụ cấp trẻ em cho gia đình nuôi dạy trẻ cho đến khi trẻ kết thúc chương
trình trung học cơ sở (có hạn chế về thu nhập).
Bạn cần phải thực hiện thủ tục trong vòng 15 ngày kể từ ngày hôm sau của ngày sinh hoặc chuyển đến,
v.v...
Giấy tờ cần thiết để
làm thủ tục

○ Thẻ bảo hiểm sức khỏe
○ Sổ tiết kiệm đứng tên người đăng ký
○ Con dấu

[Nội dung chi phí tự thanh toán]
Phân loại
Hộ gia đình có thu
nhập dưới mức hạn
chế
Hộ gia đình có thu
nhập từ mức hạn chế
trở lên

Đối tượng

Mức trợ cấp mỗi tháng

0 tuổi ~ dưới 3 tuổi

15.000 yên

3 tuổi ~ trước khi kết thúc
chương trình tiểu học

(Con thứ 1, con thứ 2) 10.000 yên
(Từ con thứ 3 trở đi) 15.000 yên

Học sinh trung học cơ sở

10.000 yên

0 tuổi ~ trước khi kết thúc
chương trình trung học cơ sở

5.000 yên

● Hỗ trợ chi phí khi nhập viện sinh con
Chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần chi phí sinh con cho những phụ nữ mang thai và sinh con đang gặp khó
khăn trong vấn đề nhập viện để sinh con vì lý do kinh tế. Ngoài ra, nơi nhập viện trong trường hợp này
chỉ áp dụng tại các bệnh viện sau đây (có hạn chế về thu nhập).
Đảm bảo đã đăng ký với Ban chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Tòa thị chính các quận trước khi nhập
viện để sinh con.
Tên cơ sở hộ sinh

Địa chỉ

Số điện thoại

Bệnh viện chữ thập
đỏ Kumamoto

2-1-1 Nagamineminami, Higashi-ku

096-384-2111

Bệnh viện Jikei

6-1-27 Shimasaki, Nishi-ku

096-355-6131

Bệnh viện Fukuda

2-2-6 Shinmachi, Chuo-ku

096-322-2995

Bệnh viện thành phố
Kumamoto

4-1-60 Higashimachi, Higashi-ku

096-365-1711
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(3) Nhập học trường mầm non, trường mẫu giáo và nhập học trường tiểu học, trường trung học cơ sở

● Nhập học trường mầm non, v.v... [Thông tin liên hệ] Ban chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc
Tòa thị chính các quận
Đối với những người có con từ 0 tuổi đến độ tuổi trước khi nhập học tiểu học, nếu không thể chăm sóc
trẻ tại gia đình vì lý do công việc hoặc bệnh tật, v.v..., chúng tôi sẽ chăm sóc trẻ thay cho người giám hộ.
Trong thành phố có khoảng 260 trường mầm non, bao gồm cả trường mầm non công lập và trường
mầm non tư thục, v.v...
Vui lòng đăng ký tại trường mầm non mà bạn có nguyện vọng cho con theo
học hoặc Ban chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Tòa thị chính các quận.
Đăng ký
Vào khoảng tháng 11 hằng năm, chúng tôi sẽ thông báo thông tin hướng
dẫn nhập học từ tháng 4 năm tiếp theo trên bản tin của chính quyền thành
phố.

● Nhập học trường mẫu giáo [Thông tin liên hệ] Ban quản lý trường mẫu giáo và mầm non
Chúng tôi sẽ tiến hành việc giáo dục cho trẻ từ 3 tuổi đến trước khi nhập học tiểu học. Trong thành phố
có khoảng 110 trường mẫu giáo, bao gồm cả trường mẫu giáo công lập và trường mẫu giáo tư thục, v.v...
Vui lòng đăng ký tại trường mẫu giáo mà bạn có nguyện vọng cho trẻ theo
học.
Đăng ký
Vào khoảng tháng 9 hằng năm, chúng tôi sẽ thông báo thông tin hướng dẫn
nhập học trường mẫu giáo công lập từ tháng 4 năm tiếp theo trên bản tin
của chính quyền thành phố.

● Nhập học tiểu học và trung học cơ sở [Thông tin liên hệ] Ban chỉ đạo thuộc Ủy ban giáo
dục
Ở Nhật Bản, người giám hộ cho trẻ từ 6 tuổi đến 15 tuổi bắt buộc phải cho trẻ đến trường học tập. Trẻ
từ 6 tuổi sẽ học tại trường tiểu học và trẻ từ 12 tuổi đến 15 tuổi sẽ học tại trường trung học cơ sở.
Trẻ em là người nước ngoài cũng có thể đến học tại trường tiểu học, trường trung học cơ sở của Nhật
Bản. Trường tiểu học và trung học cơ sở công lập mà con bạn theo học sẽ được xác định theo địa chỉ
của bạn và được miễn học phí. Thành phố cũng có các lớp học hỗ trợ đặc biệt và trường hỗ trợ đặc
biệt dành cho trẻ em bị khuyết tật.
Khi đăng ký cư trú tại thành phố Kumamoto, trường tiểu học của khu vực sẽ gửi thông tin hướng dẫn
khám sức khỏe khi nhập học vào khoảng tháng 10 hằng năm cho người giám hộ của những trẻ đã đến
độ tuổi nhập học tiểu học. Những người có nguyện vọng cho trẻ nhập học tại trường tiểu học công lập
vui lòng thực hiện thủ tục trước ngày diễn ra lễ khai giảng.
Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu sinh sống tại Nhật Bản vào khoảng thời gian giữa năm học, thì sau khi đăng
ký cư trú, vui lòng thực hiện thủ tục chuyển trường cho trẻ tại Ban chỉ đạo thuộc Ủy ban giáo dục.
Chúng tôi luôn túc trực tiếp nhận để xử lý.
Nếu bạn mong muốn tham gia lớp đào tạo tiếng Nhật để học tập tiếng Nhật cơ bản cần thiết trong sinh
hoạt, vui lòng thực hiện thủ tục tại trường tiểu học, trường trung học cơ sở sau khi nhập học.
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