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＜8＞ Hỗ trợ nuôi dạy con・Giáo dục trường học   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 Hỗ trợ nuôi dạy con  

Hoikuen・Kodomoen (nhà trẻ, mẫu giáo). 

Hoikuka � 23-6144 FAX 23-6540

Đăng kí nhập học đầu năm sẽ thông báo vào khoảng tháng 9. Đăng kí nhập học 

giữa năm hãy tới các trường  hoikien・kodomoen (có sức chứa). Có trường 

hoikuen thực hiện việc giữ tạm thời và giữ kéo dài. Chi tiết xin kiểm tra tại các 

trường hoặc tại trang chủ thành phố.

Trung tâm hỗ trợ nuôi con tổng hợp. 

Tầng 3 Johoku Hoikuen � 26-0706 FAX 26-6711

Tư vấn chăm sóc trẻ em. 

Có thể trao đổi bằng điện thoại và trực tiếp với nhân viên tư vấn chuyên môn về khúc 

mắc của việc nuôi dạy con, chưa đi mẫu giáo và thói quen sinh hoạt. 

Phòng Play・Phòng yochiyochi.

Là chỗ chơi mà phụ huynh và trẻ trước khi đi nhà trẻ có thể sử dụng. 

Nhóm.

Thực hiện hỗ trợ hoạt động nhóm chăm sóc trẻ được hình thành từ việc gặp gỡ của 

nhóm phụ huynh・con cái.

Đào tạo. 

Tổ chức lớp học có ích cho việc nuôi dạy con. 

Tờ thông tin「Sukusuku」

Hàng tháng phát hành 1 lần tờ thông tin nuôi dạy con「Sukusuku」
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Family Support Center

Kateijidouka � 87-5050 FAX 87-5051

Là nhóm「Người muốn giúp việc nuôi dạy con」và「Người muốn trợ giúp việc nuôi 

dạy con」thành hội viên, là tổ chức vừa cùng nhau giúp đỡ vừa hoạt động. 

Hội viên yêu cầu (người muốn được giúp đỡ).

Người đang nuôi dưỡng con nhỏ đến lớp 6 tiểu học sống・đi làm trong thành phố. 

Hội viên hỗ trợ (người muốn giúp đỡ). 

Người có thể nhận giữ con tại nhà, sống trong thành phố. 

※Có thể đăng kí cả hội viên yêu cầu và hội viên hỗ trợ (Cả hai hội viên). 

※Người của hội viên hỗ trợ ・ cả hai hội viên thì đăng kí sau khóa học ngắn hạn (đăng 

kí miễn phí). 

※Không hỏi bằng cấp・kinh nghiệm・giới tính khi đăng kí. 

Nội dung chính để có thể hỗ trợ giữa các thành viên. 

・Nhận giữ con tạm thời vì việc đưa đón hoikuen・yochien・jidoikusei center và công

việc・thư giãn..vv. 

・ Nhận giữ tạm thời lúc khó khăn nếu đi cùng con như đi viện・y tá・các buổi lễ quan 

trọng・hoạt động khu vực・tham gia giờ học của con. 

※Không thể hỗ trợ việc ngủ trọ và trẻ bệnh. 

Jidouikusei Center (Trung tâm chăm sóc sau giờ học). 

Kodomo ikuseika � 23-6330 FAX 23-7292

Là cơ sở trông trẻ do ban ngày cha mẹ đi làm không có ở nhà. 

【Đối tượng】Trẻ tiểu học của gia đình đi vắng. 

【Phí trông trẻ】Tháng 7,000 yên

【Thời gian】Sau giờ học  ~ 19 giờ. 

※Thứ bảy (chỉ một số trung tâm mở cửa) từ 8h ~ 19h, kỳ nghỉ dài (Nghỉ xuân・Nghỉ 

hè・Nghỉ đông) thứ 2 ~ thứ 6・trường học nghỉ bù・kids days mở cửa từ 7h30 ~ 19h. 

※Thời gian từ 7h30 ~ 8h phải trả phí sử dụng riêng. 

【Đăng kí】

Đồng tuyển thực hiện vào tháng 11. Có thể đăng kí bất kỳ thời gian nào ở cơ sở còn  

trống. 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Nhiều lợi ích！Mua sắm bằng「Hagumin Card」

Kodomo ikuseika � 23-6820 FAX 23-6833

Phát「Hagumin Card」 cho gia đình có con dưới 18 tuổi và đang  

mang thai. Nếu đưa thẻ ra tại cửa hàng hợp tác sẽ nhận được nhiều lợi ích. 

【Đăng kí】Kodomoikuseika (Tầng 3 tòa thị chính hướng đông)・các sở chi nhánh. 

【Vật mang theo】Thẻ bảo hiểm sức khỏe・sổ sức khỏe mẹ con...giấy tờ có thể xác 

nhận được là người thuộc đối tượng. 

【Ngoài ra】

Ngoài tỉnh Aichiken ra thì có thể sử dụng được tại cửa hàng hợp tác trong cả nước. 

Nếu mở mã QR ở mặt sau của thẻ sẽ có thể tìm được các cửa hàng hợp tác. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Nhà của trẻ khu vực trường học.

Kodomoikuseika � 23-6694 FAX 23-7292

Là cơ sở dành cho học sinh tiểu học và người dân khu vực trường học. Trong thành 

phố có 43 địa điểm. Trong cơ sở có phòng giải trí và thư viện mô hình hóa.  

Học sinh tiểu học sử dụng 

Thứ 2 ~ thứ 6: 13h ~18h (một số khu vực trường học là 19h). 

Thứ bảy: 10h (một số khu vực từ 8h) ~ 18h (một số khu vực 19h ). Ngày nghỉ bù và 

kỳ nghỉ dài: 8h ~ 18h (một số khu vực 19h). Chủ nhật, ngày lễ, tết (29/12 ~ 3/1) không 

thể sử dụng. 

Người dân khu vực trường học sử dụng 

Sau khi học sinh tiểu học sử dụng đến 22h (một số khu vực đến 21h). 

Ngày học sinh không sử dụng thì có thể dùng từ 10h ~ 12h. Để sử dụng phải đăng kí 

nhóm tại các cơ sở. 

Quảng trường nuôi dạy trẻ mầm non 

Sōgōkosodateshien Center � 26-0706 FAX 26-6711

 Cung cấp một phần của nhà trẻ với tư cách là quảng trường nuôi dạy con. 

【Đối tượng】Trẻ chưa đi nhà trẻ và phụ huynh (Trẻ hoikuen・yochien・kodomoen loại 

trừ). 

【Thời gian】9h30 ~ 11h30 ※Cũng có trường hợp tạm dừng do có sự kiện... 
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【Ngày thực hiện và trường mầm non thực hiện.】

Thứ hai・thứ tư…Katano 

Thứ ba・năm…Shimoyama 

Thứ tư・năm…Miai 

Thứ ba…Mutsumi minami・Midorigaoka・Nakazono・Daimon・Nakajima

Thứ tư…Ida・Hatchō・Iwazu・Minami・Oka

Thứ bảy của tuần thứ hai…Hadanashi 

Tham khảo trang chủ thành phố…Shirohato 

Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ khu vực 

Sōgōkosodateshien Center  � 26-0706 FAX 26-6711

Tại một số trường hoikuen thực hiện hoạt động hỗ trợ nhóm nuôi dạy trẻ và tư 

vấn nuôi dạy trẻ 

【Thời gian】9h30 ~ 14h30

(Tiếp nhận tư vấn từ 8h30 ~ 15h30) 

【Trường thực hiện】

Thứ hai・ba・năm…Iwamatsu・Ryugai

Thứ hai・tư・sáu…Shimasaka・Mutsuminaka・Toyotomi

Tsudoi no Hiroba

Sōgōkosodateshien Center  � 26-0706 FAX 26-6711

Tại trung tâm giao lưu khu vực thực hiện nhiều công việc như tư vấn nuôi dạy trẻ và 

giao lưu của phụ huynh con cái. 

【Ngày giờ】

Thứ ba ~ chủ nhật 9h ~ 21h (nghỉ vào hôm sau của ngày lễ) 

※Thứ ba ~ thứ sáu  9 h ~16h giáo viên có mặt. 

【Địa điểm】

Trung tâm giao lưu khu vực phía bắc・Nagomin（Nishikuramae-chō）

Trung tâm giao lưu khu vực phía nam・Yorinan（Ueji 2chōme）

Trung tâm giao lưu khu vực phía tây・Yahagikan（Yahagi-chō）

Trung tâm giao lưu khu vực phía đông・Murasakikan（Fujikawa-chō）

Trung tâm giao lưu khu vực Mutsumibunkan・Yuki-no-sato（Nakashima-chō）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 Các loại trợ cấp・Hỗ trợ 

Trợ cấp con cái. 

Kosodateshienshitsu � 23-6628 FAX 23-7279

Cấp cho phụ huynh đang nuôi dưỡng trẻ cho tới năm thứ 3 trung học phổ thông cơ sở 

(sau khi đạt 15 tuổi vào ngày 31 tháng 3 đầu tiên). (Có giới hạn thu nhập) 

Hỗ trợ phí y tế trẻ em. 

Iryojoseishitsu � 23-6148 FAX 27-1160

Hỗ trợ một phần viện phí theo bảo hiểm trị liệu của trẻ em cho tới năm thứ 3 trung 

học cơ sở (sau khi đạt 15 tuổi vào ngày 31 tháng 3 đầu tiên) 

※Từ tháng 9 năm reiwa 2, cả phần phí nhập viện của trẻ cuối năm đó đạt đến 18 tuổi 

cũng thuộc đối tượng. 

Trợ cấp trẻ mồ côi. 

Kosodateshienshitsu � 23-6150 FAX 23-7279

Phụ cấp cho người (có hạn chế thu nhập) đang nuôi dưỡng trẻ dưới 18 tuổi (loại trừ  

trẻ vào cơ sở) không có cha mẹ hoặc không có cha hoặc mẹ (tính cả trẻ có khuyết tật thể 

nặng). 

Trợ cấp trẻ phụ thuộc.  

Kodomoikuseika � 23-6150 FAX 23-7279

Phụ cấp cho người (có hạn chế thu nhập) đang nuôi dưỡng trẻ dưới 18 tuổi không có 

cha mẹ hoặc không có cha hoặc mẹ (tính cả trẻ có khuyết tật độ nặng). Hoặc trẻ dưới 20 

tuổi có khuyết tật về tâm thể (trừ trẻ gia nhập cơ sở). 

Dự kiến bắt đầu phát sóng vào tháng 7 năm 2022! 

LINE Hỗ trợ nuôi dạy con Sukusuku 
Để những người đang mang thai và những người mới sinh con có thể 

yên tâm sinh con và nuôi dạy con, chúng tôi sẽ gửi những thông tin có  

ích dựa trên sự phát triển của số tuần thai kỳ và con trẻ. 
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Hỗ trợ phí y tế ...cho gia đình chỉ có mẹ và con.

Iryojoseishitsu � 23-6148 FAX 27-1160

Với người không có người phối ngẫu (chồng)(bao gồm cả người phối ngẫu là người 

có tình trạng khuyết tật cố định) đang nuôi dưỡng trẻ dưới 18 tuổi, trẻ đó (trẻ gia nhập 

vào cơ sở không thuộc đối tượng) theo bảo hiểm khám bệnh của trẻ không có bố mẹ sẽ 

hỗ trợ một phần phí y tế (Có hạn chế thu nhập). 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 Giáo dục trường học  

Nhập học vào trường học 

Gakkoushidouka � 23-6425 FAX 23-6529

Giấy báo nhập học 

Hàng năm vào tháng 9 có giấy báo khám sức khỏe từ các trường học, tháng 1 gửi 

theo đường bưu điện giấy thông báo nhập học từ ủy ban giáo dục (với người chuyển 

vào・chuyển chỗ ở sau thời hạn thông báo sẽ thông báo riêng).

Chuyển trường (Dựa theo giấy chuyển chỗ ở, trường chuyển đến sẽ được chỉ định). 

【Ngoại thành chuyển vào】

Khi làm thủ tục chuyển vào sẽ cấp 「Giấy thông báo chỉ định nhập học」nên hãy nộp 

ra trường đã được chỉ định các giấy tờ đã chuẩn bị như 「Zaigaku shōmeisho」của 

trường trước khi chuyển vào. 

【Chuyển chỗ ở trong thành phố】

  Khi làm thủ tục chuyển chỗ ở sẽ cấp「Giấy thông báo chỉ định nhập học」nên hãy nộp 

ra trường đã được chỉ định các giấy tờ đã chuẩn bị như「Zaigakushōmeisho」của trường 

trước khi chuyển chỗ ở. 

【Chuyển ra ngoại thành】

Sau khi nhận「Zaigakushōmeisho」từ trường đang theo học hãy tiến hành làm thủ  

tục chuyển ra. 

Chế độ quỹ học bổng 

Kyoikuseisakuka � 23-6625 FAX 23-6558

Kinh phí học bổng (dự kiến xin từ tháng 9 ~ tháng 11). 
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Là chế độ cho vay kinh phí (số tiền 1 năm là 40man yên) cần thiết cho việc học 

chuyên ngành cho người gặp khó khăn vì lý do kinh tế tại trường đại học hoặc trường 

chuyên ngành khoa chuyên môn.

Chế độ hỗ trợ phí học trường trung học phổ thông dân lập. 

Kyoikuseisakuka � 23-6625 FAX 23-6558

Hỗ trợ phí học (dự định làm đơn xin tháng 10). 

Là chế độ hỗ trợ phí giờ học (tiền năm tối đa 12,000 yên) đối với cha mẹ của học sinh 

theo học trường cấp 3 dân lập (có hạn chế thu nhập).

Chế độ trợ giúp nhập học. 

Gakkoushidouka � 23-6425 FAX 23-6529

Chế độ trợ giúp người có con vào trường cấp 1, cấp 2 nhưng lại gặp khó khăn về mặt 

kinh tế. Hỗ trợ phí dụng cụ học tập・Phí cơm trưa・Phí du lịch để học tập...(Có hạn chế 

thu nhập). 

Chế độ giáo dục hỗ trợ đặc biệt khuyến khích học 

Gakkoshidouka � 23-6425 FAX 23-6529

Chế độ phụ giúp gia đình có con đang học lớp hỗ trợ đặc biệt của trường cấp 1, cấp 2, 

và gia đình có con cần sự hỗ trợ đặc biệt để theo lớp đó nhằm giảm nhẹ gánh vác vì có 

khó khăn về mặt kinh tế. Phụ giúp phí dụng cụ học tập và phí cơm trưa...(có hạn chế thu 

nhập).   


