
★Hướng dẫn thủ tục tham gia Câu lạc bộ Nhi đồng Reiwa 4 (2022)★ 

＜Nếu có nguyện vọng tham gia, vui lòng đăng ký như sau.＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Nộp hồ sơ (Phòng Hỗ trợ Nuôi dạy con) 

* Nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, nộp lại vào ngày sau * 

 

Đặt lịch phỏng vấn 

Người giám hộ sẽ liên lạc cho Câu lạc bộ Nhi đồng bằng 

điện thoại và sắp xếp lịch cho ngày phỏng vấn. 

Phỏng vấn 

Trẻ dự phỏng vấn tại Câu lạc bộ Nhi đồng vào 

ngày đã đặt trước. Nộp hồ sơ sức khỏe. 

Dự giải thích về việc nộp hồ sơ cho Câu lạc bộ 

Nhi đồng (trong tháng 3) 

Mang theo và nộp đơn phiếu liên hệ khẩn cấp 

cho Câu lạc bộ Nhi đồng và nghe giải thích. 

Tháng 4 - Bắt đầu sử dụng 

Buổi giải thích dành cho người mới tham gia: Ngày 5 tháng 3 

(thứ Bảy) 

Vui lòng điền vào phiếu liên hệ khẩn cấp được gửi chung giấy 

thông báo quyết định và nộp ngay trong ngày. 

 

Nộp hồ sơ / phỏng vấn 

(ngày tiếp nhận tham gia / 

Câu lạc bộ Nhi đồng) 

Trẻ dự phỏng vấn. 

Nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì không thể 

nhận hồ sơ cũng như phỏng vấn. Sau khi nộp hồ 

sơ cho ủy ban sau đó, đặt lịch phỏng vấn / 

phỏng vấn 

 

Điền hồ sơ đăng ký 

Điền đơn đăng ký tại nhà và lấy các giấy tờ cần thiết như giấy chứng nhận lao động v.v. 

Nếu bạn không thể 

nộp vào ngày tiếp 

nhận tham gia 

Quyết định tham gia 

Chúng tôi sẽ gửi thông báo quyết định tham gia đến nhà cho bạn. Vui lòng kiểm tra hồ sơ được gửi đến (Phiếu liên hệ khẩn cấp, v.v.). 

 

Tham gia buổi giải thích 

về Câu lạc bộ Nhi đồng 

Hướng dẫn 

Nhận hồ sơ tại Phòng Hỗ 

trợ Nuôi dạy con 

Hướng dẫn tham gia và giao hồ 

sơ đăng ký 

Nghe giải thích 

Trường hợp vắng 

mặt trong buổi 

giải thích 

Trường hợp 

vắng mặt 

trong buổi 

giải thích 

 Cùng ngày sau khi nộp hồ sơ 

 

Có giải thích ở phía sau 



１．Ngày giờ khai trương Câu lạc bộ Nhi đồng 
Ngày khai trương Thời gian mở cửa 

Thứ Hai ~ Thứ Bảy 

(Tuy nhiên, ngoại trừ các ngày lễ, cuối năm và 

đầu năm (29/12 ~ 3/1)) 

Thứ Hai～

Thứ sáu 

Thứ Bảy 

sau giờ học～ 
８:００～ 

１８:３０ 

１７:００ 

２．Tiêu chí tham gia Câu lạc bộ Nhi đồng  

Trường hợp người giám hộ và trẻ là công dân thành phố Toyoake và người giám hộ và ông bà v.v. 

sống chung đáp ứng một trong các điều kiện sau đây thì có thể tham gia Câu lạc bộ Nhi đồng. 

１ Đang làm việc   
Người giám hộ và ông bà v.v. sống chung cùng làm việc vào ban ngày 

16 ngày trở lên một tháng, từ 4 giờ trở lên 1 ngày nên không thể 

giữ trẻ đó. 

２ 
Khi người giám 

hộ bị bệnh v.v. 

Khi người giám hộ bệnh hoặc có khuyết tật về thể chất, tinh thần nên 

không thể giữ trẻ 

３ Khi mẹ sinh đẻ 
Trường hợp mẹ sinh đẻ nên không thể giữ trẻ (đối tượng áp dụng là 

8 tuần sau khi sinh con). 

４ 

Khi điều dưỡng 

người bệnh, 

v . v . 

Trường hợp không thể giữ trẻ do phải thường xuyên làm công việc 

điều dưỡng (đồng hành) (không bao gồm chăm bệnh, điều dưỡng, chăm 

sóc tại nhà) 

５ 
Khi gia đình 

gặp thảm họa 

Trường hợp không thể giữ trẻ do gặp thảm họa như động đất, bão, lũ 

lụt hoặc hỏa hoạn và phải khôi phục từ các thiệt hại đó 

６ K h á c Trường hợp rõ ràng là không thể giữ trẻ ngoài những điều trên 

* Trường hợp làm thêm tại nhà thì không được tham gia. 

* Trường hợp ông bà sống chung (dưới 75 tuổi) không làm việc thì không được tham gia. 

   (Cần nộp giấy chứng nhận ông bà sống chung (dưới 75 tuổi) đang làm việc hoặc cả trường hợp bị ốm.)  * Trường 

hợp không sử dụng hơn 4 ngày một tuần, có khi được yêu cầu rút khỏi câu lạc bộ. 
 

３．Phí sử dụng Câu lạc bộ Nhi đồng 

Vui lòng trả 3.000 yên cho 1 trẻ mỗi tháng (5.000 yên vào tháng 8) cho Câu lạc bộ Nhi đồng trực 

thuộc. 

(Có chế độ miễn giảm. Vui lòng xác nhận với Phòng Hỗ trợ Nuôi dạy con để biết thêm chi tiết) 

４．Vui lòng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết (① ～ ③ để đăng ký tham gia. ) 

① Đơn đăng ký tham gia Câu lạc bộ Nhi đồng 

  Vui lòng điền vào sau khi tham khảo ví dụ cách điền.  

* Thời gian giữ trẻ "Thời gian làm việc + thời gian đi làm + 30 phút (tối đa)" 

② Giấy chứng nhận lý do 

③ Hồ sơ sức khỏe * Cần khi phỏng vấn 

  Chỉ cần thiết khi đăng ký tham gia mới. (Không cần thiết khi tham gia lại sau khi ngừng tham gia) 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết khác, vui lòng liên hệ với nhân viên của Câu lạc bộ Nhi đồng hoặc 

Phòng Hỗ trợ Nuôi dạy con. 

 

 

 Thông tin liên lạc：Jidokakari Kosodateshienka Tòa thị chính thành phố Toyoake  

1-1, Komochimatsu, Shindencho, Toyoake-shi  điện thoại（０５６２）８５－３９５０ 


