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Biểu đồ nuôi con dành cho cư dân người nước ngoài
- Từ khi mang thai và sinh con đến khi con nhập học vào trường tiểu học -
外国人住民のための子育てチャート ～妊娠・出産から小学校入学まで～
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1.Khi mang thai  妊娠したら 2.Từ khi em bé sinh ra đến khi 1 tuổi  お子さんが生まれてから1歳まで

Khi cảm thấy “Hình như đã mang thai” nên nhanh chóng đi đến bệnh viện có sản khoa. Sau đó đi đến trụ sở hành 
chính của nơi cư trú để nộp “Thông báo mang thai” và nhận “Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em”. Khi đó 
hãy gặp y tá sức khỏe công cộng và xin tư vấn về bất kỳ điều gì nên làm cho việc sinh con sau này cũng như về 
tình trạng sức khỏe. Thai phụ sẽ được hướng dẫn về các lớp học khác nhau đồng thời sẽ được nhận "Phiếu hỗ 
trợ khám thai" (phiếu để khám thai với giá rẻ).
Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em là hồ sơ ghi chép về sức khỏe của bạn và con bạn nên rất quan trọng. 
Bạn nhất thiết phải mang theo khi đi kiểm tra sức khỏe, khám tại cơ quan y tế, tiêm chủng phòng ngừa và hướng 
dẫn y tế để được ghi chép vào sổ khi cần thiết. Ở Nhật Bản có một số gia đình giữ sổ này rất cẩn thận cho đến 
khi con lớn lên và người mẹ trao lại cho con khi con kết hôn.

Khám tại cơ quan y tế  医療機関受診1
Thông báo mang thai và Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em  妊娠届と母子健康手帳2

Sau khi nhận được "Phiếu hỗ trợ khám thai" hãy đi khám thai định kỳ tại bệnh viện. Nhật Bản khuyến nghị khám 
thai tổng cộng 14 lần. Khi khám thai bạn sẽ được xét nghiệm và đo lường để kiểm tra tình trạng sức khỏe của 
bạn cũng như tình hình phát triển và sức khỏe của em bé và bạn còn nhận được lời khuyên về dinh dưỡng cần 
thiết cũng như cuộc sống sinh hoạt trong lúc đang mang thai.

Khám thai (phải tự chịu một phần chi phí)  妊婦健診【一部自己負担あり】3

Có khi việc chuyển dạ và vỡ nước ối xảy ra đột ngột. Hãy chuẩn bị từ sớm những vật dụng cần thiết cho khi nhập 
viện, khi sinh nở, sau khi sinh, khi xuất viện và để sẵn ở cửa ra vào hoặc nơi gia đình có thể thấy. Bệnh viện nơi 
bạn sinh sẽ chuẩn bị cho bạn nhiểu thứ nên hãy xác nhận trước khi chuẩn bị. Cùng chuẩn bị với chồng và gia 
đình sẽ đem lại cho bạn những kỷ niệm đẹp.
Các vật dụng nhất thiết cần khi làm thủ tục nhập viện để sinh con gồm: Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em, Thẻ bảo hiểm y tế, Con dấu, Thẻ khám bệnh của cơ quan y tế nơi bạn nhập viện, v.v…Nếu bạn không giỏi 
tiếng Nhật, nên sử dụng ứng dụng dịch thuật sẽ yên tâm hơn.

Chuẩn bị sinh con (nhập viện)  出産(入院)の準備7

Thăm trẻ sơ sinh là việc hộ sinh sẽ đến thăm gia đình trong vòng 28 ngày từ khi sinh con để kiểm tra tình hình hồi 
phục sức khỏe của bạn (người mẹ) và đo em bé để kiểm tra tình hình phát triển. Hơn nữa hộ sinh còn đưa ra lời 
khuyên về việc cho bú, tắm cho em bé và nuôi con vì vậy bạn hãy hỏi bất kỳ điều gì mà bạn không hiểu hoặc đang 
lo lắng.
Thăm tất cả các hộ gia đình có trẻ sơ sinh là y tá sức khỏe công cộng hoặc nhân viên xúc tiến sẽ đến thăm tất cả 
các gia đình có trẻ em đến 4 tháng tuổi để cung cấp các thông tin cần thiết và hỏi xem có vấn đề gì khó khăn 
không.

Thăm trẻ sơ sinh và thăm tất cả các hộ gia đình có trẻ sơ sinh  
新生児訪問/乳児家庭全戸訪問

11 13

Thăm thai phụ  妊婦訪問6

Khi mang thai chắc bạn sẽ có nhiều nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe và những thay đổi của cơ thể. Các y tá sức 
khỏe công cộng và hộ sinh của chính quyền địa phương sẽ đến thăm nhà và cho bạn lời khuyên về cả những vấn 
đề mà bạn không được tư vấn khi đi khám định kỳ tại bệnh viện ví dụ như về cách bổ sung dinh dưỡng, việc 
chuẩn bị cho sinh con và nuôi con nên bạn hãy tích cực sử dụng dịch vụ này.

Tiền trợ cấp sinh và nuôi con nhận một lần  出産育児一時金4

Chi phí để sinh con ở Nhật Bản khoảng 400.000 đến 600.000 yên tùy thuộc vào từng bệnh viện. Trường hợp có 
tham gia bảo hiểm y tế sẽ được nhận “Tiền trợ cấp sinh con nhận một lần” là 420.000 yên vì vậy hãy làm thủ tục 
từ trước tại quầy của bệnh viện nơi bạn dự định sinh con.

Lớp học làm mẹ (bố mẹ)  母(両)親学級5

Hãy đi tham gia các Lớp học làm mẹ hoặc Lớp học làm bố mẹ do chính quyền địa phương và cơ quan y tế tổ 
chức. Bạn sẽ được giới thiệu về các dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp trước và sau khi sinh, được 
học kể cả lớp thực tiễn chia thành một số buổi về cách tắm cho bé, các chất dinh dưỡng cần thiết từ khi mang 
thai đến khi nuôi con và cách chăm sóc khoang miệng. Trong quá trình học dần dần bạn sẽ có thể hình dung rõ 
được về việc sinh con và nuôi con. Tùy từng quốc gia, khu vực và tôn giáo mà có thể có những phong tục và 
cách suy nghĩ khác nhau nhưng hãy áp dụng các phương pháp nuôi con của Nhật Bản trong phạm vi không quá 
sức của bạn.

Các thủ tục khai báo với Đại sứ quán và Cục quản lý nhập cảnh  
大使館・入国管理局に届けること

10

・ Hãy đăng ký quốc tịch cho con bạn tại Đại sứ quán (Lãnh sự quán) tại Nhật Bản và làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.
・ Phải làm thủ tục xin cấp tư cách lưu trú tại Cục quản lý nhập cảnh trong vòng 30 ngày sau khi sinh con. Khi đã 

được cấp phép lưu trú hãy xuất trình hộ chiếu gốc để được cấp Thẻ lưu trú.

Các thủ tục  諸手続き
Các thủ tục khai báo với chính quyền địa phương (trụ sở hành chính địa phương)
自治体（市町村役場や区役所）に届けること

8

Có một số thủ tục phải làm sau khi sinh con. Có rất nhiều loại vì vậy hãy quyết định từ trước việc ai sẽ làm thủ tục 
để không bị quá hạn nộp.

Khi con bạn được sinh ra bạn cần phải nộp giấy đăng ký khai sinh cho chính quyền địa phương nơi cư trú trong 
vòng 14 ngày bao gồm cả ngày sinh. Khi đó hãy mang theo giấy đăng ký khai sinh và giấy khai sinh (là giấy do cơ 
quan y tế cấp cho bạn nếu bạn sinh con tại cơ quan y tế), Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hộ chiếu của 
bạn và chồng bạn.

●Đăng ký khai sinh  出生届

Đây là chính sách trợ cấp phần mà bạn phải gánh chịu về chi phí y tế của con bạn. Tùy theo chính quyền địa 
phương mà độ tuổi được hưởng có khác nhau nhưng nhìn chung bạn không cần phải thanh toán chi phí y tế cho 
con bạn cho đến khi bé tốt nghiệp tiểu học. Hãy mang Thẻ bảo hiểm y tế có ghi tên con của bạn, Thẻ chứng nhận 
tư cách được cấp chi phí y tế trẻ em đi làm thủ tục xin cấp với chính quyền địa phương nơi cư trú.

●Trợ cấp chi phí y tế trẻ em  小児医療費助成

Trợ cấp này được cấp cho cha mẹ/người giám hộ cho đến khi con bạn tốt nghiệp trung học cơ sở (có hạn chế về 
thu nhập). Hãy làm thủ tục xin cấp với chính quyền địa phương nơi cư trú trong vòng 15 ngày kể từ ngày sau ngày 
sinh con. Phải nộp "Báo cáo hiện trạng" vào tháng 6 hàng năm để cập nhật tình hình.

●Trợ cấp trẻ em  児童手当

Chính quyền địa phương tổ chức các chương trình phái cử các nhân viên xúc tiến bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em đã qua đào tạo, thành viên nhóm yêu thích việc nuôi con, những người có tuổi hoặc những người đã có kinh 
nghiệm nuôi con đến thăm các gia đình đang mang thai hoặc đang nuôi con và lên kế hoạch tổ chức các buổi gặp 
mặt cho những người có con ở độ tháng tuổi tương tự nhau. Hãy xin tư vấn về các vấn đề mà bạn đang lo lắng 
hàng ngày, tham gia các buổi gặp mặt để kết bạn.

●Hoạt động hỗ trợ trước và sau khi sinh (miễn phí)  産前・産後サポート事業【無料】

Hoạt động chăm sóc sau khi sinh và hoạt động hỗ trợ trước và sau khi sinh
産後ケア事業／産前・産後サポート事業

9

Hãy xin tư vấn với y tá sức khỏe công cộng nếu sau khi sinh bạn không khỏe hoặc cảm thấy lo lắng về thời gian 
tới do không được gia đình giúp đỡ việc nuôi con. Bạn sẽ được chăm sóc hoặc nhận được lời khuyên từ hộ sinh 
tại các bệnh viện, trung tâm hỗ trợ sinh sản hoặc các cơ sở chuyên môn bằng hỗ trợ từ chi phí công cộng. Có 
hình thức ở trọ lại, hình thức trong ngày và hình thức đến thăm nhà.

●Hoạt động chăm sóc sau khi sinh (có hỗ trợ)  産後ケア事業【補助あり】

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của chính quyền địa phương nơi cư trú
居住地の自治体の母子保健サービス

miễn phí 無料

miễn phí 無料

miễn phí 無料
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1.Khi mang thai  妊娠したら 2.Từ khi em bé sinh ra đến khi 1 tuổi  お子さんが生まれてから1歳まで

Khi cảm thấy “Hình như đã mang thai” nên nhanh chóng đi đến bệnh viện có sản khoa. Sau đó đi đến trụ sở hành 
chính của nơi cư trú để nộp “Thông báo mang thai” và nhận “Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em”. Khi đó 
hãy gặp y tá sức khỏe công cộng và xin tư vấn về bất kỳ điều gì nên làm cho việc sinh con sau này cũng như về 
tình trạng sức khỏe. Thai phụ sẽ được hướng dẫn về các lớp học khác nhau đồng thời sẽ được nhận "Phiếu hỗ 
trợ khám thai" (phiếu để khám thai với giá rẻ).
Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em là hồ sơ ghi chép về sức khỏe của bạn và con bạn nên rất quan trọng. 
Bạn nhất thiết phải mang theo khi đi kiểm tra sức khỏe, khám tại cơ quan y tế, tiêm chủng phòng ngừa và hướng 
dẫn y tế để được ghi chép vào sổ khi cần thiết. Ở Nhật Bản có một số gia đình giữ sổ này rất cẩn thận cho đến 
khi con lớn lên và người mẹ trao lại cho con khi con kết hôn.

Khám tại cơ quan y tế  医療機関受診1
Thông báo mang thai và Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em  妊娠届と母子健康手帳2

Sau khi nhận được "Phiếu hỗ trợ khám thai" hãy đi khám thai định kỳ tại bệnh viện. Nhật Bản khuyến nghị khám 
thai tổng cộng 14 lần. Khi khám thai bạn sẽ được xét nghiệm và đo lường để kiểm tra tình trạng sức khỏe của 
bạn cũng như tình hình phát triển và sức khỏe của em bé và bạn còn nhận được lời khuyên về dinh dưỡng cần 
thiết cũng như cuộc sống sinh hoạt trong lúc đang mang thai.

Khám thai (phải tự chịu một phần chi phí)  妊婦健診【一部自己負担あり】3

Có khi việc chuyển dạ và vỡ nước ối xảy ra đột ngột. Hãy chuẩn bị từ sớm những vật dụng cần thiết cho khi nhập 
viện, khi sinh nở, sau khi sinh, khi xuất viện và để sẵn ở cửa ra vào hoặc nơi gia đình có thể thấy. Bệnh viện nơi 
bạn sinh sẽ chuẩn bị cho bạn nhiểu thứ nên hãy xác nhận trước khi chuẩn bị. Cùng chuẩn bị với chồng và gia 
đình sẽ đem lại cho bạn những kỷ niệm đẹp.
Các vật dụng nhất thiết cần khi làm thủ tục nhập viện để sinh con gồm: Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em, Thẻ bảo hiểm y tế, Con dấu, Thẻ khám bệnh của cơ quan y tế nơi bạn nhập viện, v.v…Nếu bạn không giỏi 
tiếng Nhật, nên sử dụng ứng dụng dịch thuật sẽ yên tâm hơn.

Chuẩn bị sinh con (nhập viện)  出産(入院)の準備7

Thăm trẻ sơ sinh là việc hộ sinh sẽ đến thăm gia đình trong vòng 28 ngày từ khi sinh con để kiểm tra tình hình hồi 
phục sức khỏe của bạn (người mẹ) và đo em bé để kiểm tra tình hình phát triển. Hơn nữa hộ sinh còn đưa ra lời 
khuyên về việc cho bú, tắm cho em bé và nuôi con vì vậy bạn hãy hỏi bất kỳ điều gì mà bạn không hiểu hoặc đang 
lo lắng.
Thăm tất cả các hộ gia đình có trẻ sơ sinh là y tá sức khỏe công cộng hoặc nhân viên xúc tiến sẽ đến thăm tất cả 
các gia đình có trẻ em đến 4 tháng tuổi để cung cấp các thông tin cần thiết và hỏi xem có vấn đề gì khó khăn 
không.

Thăm trẻ sơ sinh và thăm tất cả các hộ gia đình có trẻ sơ sinh  
新生児訪問/乳児家庭全戸訪問
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Thăm thai phụ  妊婦訪問6

Khi mang thai chắc bạn sẽ có nhiều nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe và những thay đổi của cơ thể. Các y tá sức 
khỏe công cộng và hộ sinh của chính quyền địa phương sẽ đến thăm nhà và cho bạn lời khuyên về cả những vấn 
đề mà bạn không được tư vấn khi đi khám định kỳ tại bệnh viện ví dụ như về cách bổ sung dinh dưỡng, việc 
chuẩn bị cho sinh con và nuôi con nên bạn hãy tích cực sử dụng dịch vụ này.

Tiền trợ cấp sinh và nuôi con nhận một lần  出産育児一時金4

Chi phí để sinh con ở Nhật Bản khoảng 400.000 đến 600.000 yên tùy thuộc vào từng bệnh viện. Trường hợp có 
tham gia bảo hiểm y tế sẽ được nhận “Tiền trợ cấp sinh con nhận một lần” là 420.000 yên vì vậy hãy làm thủ tục 
từ trước tại quầy của bệnh viện nơi bạn dự định sinh con.

Lớp học làm mẹ (bố mẹ)  母(両)親学級5

Hãy đi tham gia các Lớp học làm mẹ hoặc Lớp học làm bố mẹ do chính quyền địa phương và cơ quan y tế tổ 
chức. Bạn sẽ được giới thiệu về các dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp trước và sau khi sinh, được 
học kể cả lớp thực tiễn chia thành một số buổi về cách tắm cho bé, các chất dinh dưỡng cần thiết từ khi mang 
thai đến khi nuôi con và cách chăm sóc khoang miệng. Trong quá trình học dần dần bạn sẽ có thể hình dung rõ 
được về việc sinh con và nuôi con. Tùy từng quốc gia, khu vực và tôn giáo mà có thể có những phong tục và 
cách suy nghĩ khác nhau nhưng hãy áp dụng các phương pháp nuôi con của Nhật Bản trong phạm vi không quá 
sức của bạn.

Các thủ tục khai báo với Đại sứ quán và Cục quản lý nhập cảnh  
大使館・入国管理局に届けること

10

・ Hãy đăng ký quốc tịch cho con bạn tại Đại sứ quán (Lãnh sự quán) tại Nhật Bản và làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.
・ Phải làm thủ tục xin cấp tư cách lưu trú tại Cục quản lý nhập cảnh trong vòng 30 ngày sau khi sinh con. Khi đã 

được cấp phép lưu trú hãy xuất trình hộ chiếu gốc để được cấp Thẻ lưu trú.

Các thủ tục  諸手続き
Các thủ tục khai báo với chính quyền địa phương (trụ sở hành chính địa phương)
自治体（市町村役場や区役所）に届けること

8

Có một số thủ tục phải làm sau khi sinh con. Có rất nhiều loại vì vậy hãy quyết định từ trước việc ai sẽ làm thủ tục 
để không bị quá hạn nộp.

Khi con bạn được sinh ra bạn cần phải nộp giấy đăng ký khai sinh cho chính quyền địa phương nơi cư trú trong 
vòng 14 ngày bao gồm cả ngày sinh. Khi đó hãy mang theo giấy đăng ký khai sinh và giấy khai sinh (là giấy do cơ 
quan y tế cấp cho bạn nếu bạn sinh con tại cơ quan y tế), Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hộ chiếu của 
bạn và chồng bạn.

●Đăng ký khai sinh  出生届

Đây là chính sách trợ cấp phần mà bạn phải gánh chịu về chi phí y tế của con bạn. Tùy theo chính quyền địa 
phương mà độ tuổi được hưởng có khác nhau nhưng nhìn chung bạn không cần phải thanh toán chi phí y tế cho 
con bạn cho đến khi bé tốt nghiệp tiểu học. Hãy mang Thẻ bảo hiểm y tế có ghi tên con của bạn, Thẻ chứng nhận 
tư cách được cấp chi phí y tế trẻ em đi làm thủ tục xin cấp với chính quyền địa phương nơi cư trú.

●Trợ cấp chi phí y tế trẻ em  小児医療費助成

Trợ cấp này được cấp cho cha mẹ/người giám hộ cho đến khi con bạn tốt nghiệp trung học cơ sở (có hạn chế về 
thu nhập). Hãy làm thủ tục xin cấp với chính quyền địa phương nơi cư trú trong vòng 15 ngày kể từ ngày sau ngày 
sinh con. Phải nộp "Báo cáo hiện trạng" vào tháng 6 hàng năm để cập nhật tình hình.

●Trợ cấp trẻ em  児童手当

Chính quyền địa phương tổ chức các chương trình phái cử các nhân viên xúc tiến bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em đã qua đào tạo, thành viên nhóm yêu thích việc nuôi con, những người có tuổi hoặc những người đã có kinh 
nghiệm nuôi con đến thăm các gia đình đang mang thai hoặc đang nuôi con và lên kế hoạch tổ chức các buổi gặp 
mặt cho những người có con ở độ tháng tuổi tương tự nhau. Hãy xin tư vấn về các vấn đề mà bạn đang lo lắng 
hàng ngày, tham gia các buổi gặp mặt để kết bạn.

●Hoạt động hỗ trợ trước và sau khi sinh (miễn phí)  産前・産後サポート事業【無料】

Hoạt động chăm sóc sau khi sinh và hoạt động hỗ trợ trước và sau khi sinh
産後ケア事業／産前・産後サポート事業

9

Hãy xin tư vấn với y tá sức khỏe công cộng nếu sau khi sinh bạn không khỏe hoặc cảm thấy lo lắng về thời gian 
tới do không được gia đình giúp đỡ việc nuôi con. Bạn sẽ được chăm sóc hoặc nhận được lời khuyên từ hộ sinh 
tại các bệnh viện, trung tâm hỗ trợ sinh sản hoặc các cơ sở chuyên môn bằng hỗ trợ từ chi phí công cộng. Có 
hình thức ở trọ lại, hình thức trong ngày và hình thức đến thăm nhà.

●Hoạt động chăm sóc sau khi sinh (có hỗ trợ)  産後ケア事業【補助あり】

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của chính quyền địa phương nơi cư trú
居住地の自治体の母子保健サービス

miễn phí 無料

miễn phí 無料

miễn phí 無料
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Khả năng miễn dịch nhận được từ mẹ trong giai đoạn sau của thời kỳ mang thai sẽ gần như không còn khi trẻ 
được 6 tháng tuổi sau sinh. Việc cần thiết để thay thế khả năng miễn dịch bảo vệ em bé là tiêm chủng phòng 
ngừa. Em bé khi bị bệnh lây nhiễm virus hoặc vi khuẩn có thể sẽ bị nặng chỉ trong thời gian ngắn. Bệnh lây nhiễm 
là bệnh có thể phòng ngừa. Tiêm chủng phòng ngừa sẽ giúp bé có được kháng thể nên ít khi bị nhiễm bệnh đó 
hoặc nếu không may bị nhiễm cũng sẽ chỉ bị nhẹ thôi.
Tiêm chủng phòng ngừa gồm có "Tiêm chủng định kỳ" và "Tiêm chủng tự nguyện" và nếu tính cả tiêm chủng tự 
nguyện sẽ là tiêm chủng 15 lần trở lên cho đến khi được 1 tuổi và thêm khoảng 10 lần nữa cho đến khi được 3 
tuổi. Bạn có thể cho bé tiêm chủng bắt đầu từ 2 tháng sau sinh và có thể tiêm chủng nhiều loại đồng thời vì vậy 
hãy xin tư vấn với bác sỹ nhi khoa thường xuyên của bạn và lên kế hoạch thực hiện tiêm chủng.

Tiêm chủng phòng ngừa (Miễn phí tiêm chủng phòng ngừa định kỳ, xem bảng danh sách trang 8)
予防接種（定期接種は無料・8頁一覧表参照）

14

Kiểm tra sức khỏe trẻ 1 tháng tuổi là kiểm tra sự phát triển và sức khỏe của con bạn cũng như tình hình phục 
hồi của người mẹ tại bệnh viện nơi đã sinh con. Kiểm tra sức khỏe trẻ 3 - 5 tháng tuổi và kiểm tra sức khỏe 
trẻ sơ sinh giai đoạn sau là việc khám để kiểm tra sự phát triển và trưởng thành của con bạn, hướng dẫn y tế, 
hướng dẫn dinh dưỡng tại Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con của chính quyền địa phương, 
Trung tâm y tế hoặc cơ quan y tế vì vậy hãy đi khám khi nhận được hướng dẫn từ chính quyền địa phương. 
Hơn nữa nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng gì về con bạn hoặc chính bản thân bạn thì hãy ghi chép để 
xin tư vấn khi kiểm tra sức khỏe.

Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ  乳児期の健診12 15 17 miễn phí 無料

miễn phí 無料

Lớp học ăn dặm được tổ chức cho bé khoảng 5 - 6 tháng sau sinh, khi cổ bé đã vững và bé có thể ngồi là thời kỳ 
bắt đầu cai sữa. Tiến hành cho bé ăn dặm tùy thuộc theo tình trạng phát triển cơ thể và miệng của em bé và tùy 
thuộc vào từng thời kỳ mà độ cứng, lượng ăn và cả chất dinh dưỡng nên ăn cũng thay đổi theo. Tùy thuộc vào 
văn hóa và tôn giáo của từng quốc gia mà có thể có sự khác nhau nhưng lớp học này sẽ giúp bạn tham khảo 
được nhiều điều.

Lớp học ăn dặm 離乳食教室16 miễn phí 無料

Chính quyền địa phương nơi cư trú tiến hành các việc sau.

3.Từ khi 1 tuổi đến khi nhập học vào trường tiểu học  
     １歳から小学校入学まで

Kiểm tra sức khỏe trẻ 18 tháng tuổi và kiểm tra sức khỏe trẻ 3 tuổi là nghĩa vụ khám bắt buộc theo luật pháp Nhật 
Bản. Nội dung kiểm tra sức khỏe gồm có khám nhi khoa, khám nha khoa và hướng dẫn đánh răng, hướng dẫn y tế 
và hướng dẫn dinh dưỡng. Kiểm tra nha khoa trẻ 2 tuổi ngoài việc khám nha khoa còn có hướng dẫn đánh răng và 
nói chuyện về dinh dưỡng. 

Kiểm tra sức khỏe  健康診査18 19 20 miễn phí 無料

Kiểm tra tình hình phát triển của con bạn trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp như bác sĩ nhi khoa, y tá sức khỏe công 
cộng và giáo viên chăm sóc trẻ. Trường hợp có vấn đề trong sự phát triển sẽ được phát hiện sớm để hỗ trợ và 
điều trị giúp con bạn được trưởng thành khỏe mạnh. Tùy chính quyền địa phương mà có trường hợp không tổ 
chức việc khám sức khỏe này. 

Kiểm tra sức khỏe trẻ 5 tuổi  5歳児健診22 miễn phí 無料

Khám trước cuối tháng 11 năm trước năm nhập học vào trường tiểu học. Kiểm tra tình hình phát triển và trưởng 
thành của con bạn.

Kiểm tra sức khỏe trước khi đi học  就学前健診23 miễn phí 無料

日本で出産、子育てをされる外国籍の妊産婦さんへ

Dành cho thai sản phụ quốc tịch nước
ngoài có dự định sinh con và nuôi con tại Nhật Bản

子育て世代包括支援センター（保健センター）では治療はしません

Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con (Trung tâm chăm sóc sức khỏe) không tiến hành điều trị

Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con (Trung tâm chăm sóc sức khỏe) là nơi liên lạc của chính quyền địa 
phương để hỗ trợ liên tiếp cho cha mẹ và con trong giai đoạn từ khi mang thai đến khi nuôi con (cho đến trước khi 
con bạn nhập học vào trường tiểu học) mà không bị gián đoạn. Hãy xin tư vấn về bất kỳ điều gì về bản thân bạn 
hoặc con bạn. Trung tâm này không chỉ có chuyên gia tư vấn mà còn kết nối để bạn có thể sử dụng các dịch vụ 
cần thiết. Tuy nhiên việc sinh con, tiêm chủng phòng ngừa, điều trị bệnh và chấn thương được thực hiện tại các 
cơ quan y tế.

日本の母子保健サービスの多くは無料です

Phần lớn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
bà mẹ và trẻ em của Nhật Bản đều miễn phí

Tại Nhật Bản hầu hết các loại kiểm tra sức khỏe, các lớp 
học và việc đến thăm đều miễn phí vì vậy hãy tích cực sử 
dụng các dịch vụ này. Đặc biệt quan trọng là việc kiểm tra 
sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để kiểm tra sự trưởng thành 
của con bạn. Hãy đi khám đầy đủ. 
Có một số hoạt động phải trả chi 
phí (khám thai, hoạt động chăm 
sóc sau khi sinh, v.v...), nhưng có 
hỗ trợ từ chính quyền địa phương 
nơi cư trú để giảm bớt gánh nặng 
chi phí.

救急車も無料です

Xe cấp cứu cũng
được miễn phí

Nếu con bạn đột nhiên không khỏe hãy gọi điện thoại 
đến số 119 để gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu là dịch vụ 
do chính quyền địa phương điều hành nên miễn phí. 
Khi liên lạc từ điện thoại di động hãy chuẩn bị sẵn địa 
chỉ trong tay trước khi liên lạc.

育てにくさを感じたら

Khi cảm thấy
khó nuôi con

Cùng với sự trưởng thành của con 
có thể bạn sẽ cảm thấy sao con mình 
không lúc nào chịu ngồi yên và lúc 
nào cũng quấy phá, mải mê với một 
thứ là không còn thấy gì xung quanh, 
sao con nhà người ta thì luôn biết 
vâng lời… Những lúc như vậy hãy xin 
tư vấn với y tá sức khỏe công cộng 
của Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho 
người nuôi con (Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe) hoặc bác sĩ  nhi  khoa 
thường xuyên của bạn. Có thể khi 
kiểm tra sức khỏe bạn sẽ bị nói rằng 
con bạn phát  t r iển  không b ình  
thường so với những đứa trẻ khác 
nhưng bạn nên nhận những sự hỗ 
trợ cần thiết để có thể coi đó là cá 
tính của bé và giúp bé phát triển các 
sở trường của mình.

ひとりで抱え込まないで

Đừng lo lắng
một mình

Khi con bạn còn nhỏ, bạn ít khi đi ra 
ngoài và thường có xu hướng lo lắng và 
bất an một mình. Nhất là nếu bạn chỉ có 
chồng là người có thể nói tiếng mẹ đẻ 
của bạn thì bạn có thể sẽ bị cô lập.
Nếu bạn có lo lắng hoặc bất an trong 
việc nuôi con hãy liên lạc với Trung tâm 
hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con 
(Trung tâm chăm sóc sức khỏe), nếu bạn 
muốn có bạn bè để nói chuyện bằng 
tiếng mẹ đẻ hoặc nếu bạn muốn biết các 
thông tin bằng tiếng mẹ đẻ hãy sử dụng 
điện thoại thông minh hoặc máy tính để 
xem trang web Hội giao lưu quốc tế của 
các địa phương hoặc của Đại sứ quán. 
Có thể bạn sẽ tìm thấy các nội dung giới 
thiệu về cộng đồng 
hoặc các thông tin 
khiến bạn cảm thấy 
được giải tỏa.

企画・制作　公益社団法人 母子保健推進会議

暴力は×です

Tuyệt đối không được
dùng bạo lực

Trước và sau khi sinh, cân bằng nội 
tiết tố đột ngột bị thay đổi và sau khi 
sinh bạn bị đánh thức 2-3 giờ một lần 
để cho con bú hoặc thay tã khiến bạn 
mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất, 
gây căng thẳng và có thể sẽ khiến 
bạn đánh con. Chồng bạn cũng vậy, 
chồng bạn vừa mệt mỏi vì công việc 
lại thêm tiếng khóc của em bé nên 
không thể ngủ được có lẽ sẽ dẫn đến 
quát tháo và đánh con.
Tuy nhiên dù với bất kỳ lý do nào việc 
đánh, đá em bé đều bị nghiêm cấm! 
Nếu bạn cảm thấy quá bực tức hãy 
xác nhận em bé đang được an toàn 
rồi tạm thời tránh xa em bé để thay 
đổi tâm trạng hoặc gọi cho Trung tâm 
hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con 
(Trung tâm chăm sóc sức khỏe) để 
nói chuyện về tâm trạng của bạn.
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Khả năng miễn dịch nhận được từ mẹ trong giai đoạn sau của thời kỳ mang thai sẽ gần như không còn khi trẻ 
được 6 tháng tuổi sau sinh. Việc cần thiết để thay thế khả năng miễn dịch bảo vệ em bé là tiêm chủng phòng 
ngừa. Em bé khi bị bệnh lây nhiễm virus hoặc vi khuẩn có thể sẽ bị nặng chỉ trong thời gian ngắn. Bệnh lây nhiễm 
là bệnh có thể phòng ngừa. Tiêm chủng phòng ngừa sẽ giúp bé có được kháng thể nên ít khi bị nhiễm bệnh đó 
hoặc nếu không may bị nhiễm cũng sẽ chỉ bị nhẹ thôi.
Tiêm chủng phòng ngừa gồm có "Tiêm chủng định kỳ" và "Tiêm chủng tự nguyện" và nếu tính cả tiêm chủng tự 
nguyện sẽ là tiêm chủng 15 lần trở lên cho đến khi được 1 tuổi và thêm khoảng 10 lần nữa cho đến khi được 3 
tuổi. Bạn có thể cho bé tiêm chủng bắt đầu từ 2 tháng sau sinh và có thể tiêm chủng nhiều loại đồng thời vì vậy 
hãy xin tư vấn với bác sỹ nhi khoa thường xuyên của bạn và lên kế hoạch thực hiện tiêm chủng.

Tiêm chủng phòng ngừa (Miễn phí tiêm chủng phòng ngừa định kỳ, xem bảng danh sách trang 8)
予防接種（定期接種は無料・8頁一覧表参照）
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Kiểm tra sức khỏe trẻ 1 tháng tuổi là kiểm tra sự phát triển và sức khỏe của con bạn cũng như tình hình phục 
hồi của người mẹ tại bệnh viện nơi đã sinh con. Kiểm tra sức khỏe trẻ 3 - 5 tháng tuổi và kiểm tra sức khỏe 
trẻ sơ sinh giai đoạn sau là việc khám để kiểm tra sự phát triển và trưởng thành của con bạn, hướng dẫn y tế, 
hướng dẫn dinh dưỡng tại Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con của chính quyền địa phương, 
Trung tâm y tế hoặc cơ quan y tế vì vậy hãy đi khám khi nhận được hướng dẫn từ chính quyền địa phương. 
Hơn nữa nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng gì về con bạn hoặc chính bản thân bạn thì hãy ghi chép để 
xin tư vấn khi kiểm tra sức khỏe.

Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ  乳児期の健診12 15 17 miễn phí 無料

miễn phí 無料

Lớp học ăn dặm được tổ chức cho bé khoảng 5 - 6 tháng sau sinh, khi cổ bé đã vững và bé có thể ngồi là thời kỳ 
bắt đầu cai sữa. Tiến hành cho bé ăn dặm tùy thuộc theo tình trạng phát triển cơ thể và miệng của em bé và tùy 
thuộc vào từng thời kỳ mà độ cứng, lượng ăn và cả chất dinh dưỡng nên ăn cũng thay đổi theo. Tùy thuộc vào 
văn hóa và tôn giáo của từng quốc gia mà có thể có sự khác nhau nhưng lớp học này sẽ giúp bạn tham khảo 
được nhiều điều.

Lớp học ăn dặm 離乳食教室16 miễn phí 無料

Chính quyền địa phương nơi cư trú tiến hành các việc sau.

3.Từ khi 1 tuổi đến khi nhập học vào trường tiểu học  
     １歳から小学校入学まで

Kiểm tra sức khỏe trẻ 18 tháng tuổi và kiểm tra sức khỏe trẻ 3 tuổi là nghĩa vụ khám bắt buộc theo luật pháp Nhật 
Bản. Nội dung kiểm tra sức khỏe gồm có khám nhi khoa, khám nha khoa và hướng dẫn đánh răng, hướng dẫn y tế 
và hướng dẫn dinh dưỡng. Kiểm tra nha khoa trẻ 2 tuổi ngoài việc khám nha khoa còn có hướng dẫn đánh răng và 
nói chuyện về dinh dưỡng. 

Kiểm tra sức khỏe  健康診査18 19 20 miễn phí 無料

Kiểm tra tình hình phát triển của con bạn trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp như bác sĩ nhi khoa, y tá sức khỏe công 
cộng và giáo viên chăm sóc trẻ. Trường hợp có vấn đề trong sự phát triển sẽ được phát hiện sớm để hỗ trợ và 
điều trị giúp con bạn được trưởng thành khỏe mạnh. Tùy chính quyền địa phương mà có trường hợp không tổ 
chức việc khám sức khỏe này. 

Kiểm tra sức khỏe trẻ 5 tuổi  5歳児健診22 miễn phí 無料

Khám trước cuối tháng 11 năm trước năm nhập học vào trường tiểu học. Kiểm tra tình hình phát triển và trưởng 
thành của con bạn.

Kiểm tra sức khỏe trước khi đi học  就学前健診23 miễn phí 無料

日本で出産、子育てをされる外国籍の妊産婦さんへ

Dành cho thai sản phụ quốc tịch nước
ngoài có dự định sinh con và nuôi con tại Nhật Bản

子育て世代包括支援センター（保健センター）では治療はしません

Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con (Trung tâm chăm sóc sức khỏe) không tiến hành điều trị

Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con (Trung tâm chăm sóc sức khỏe) là nơi liên lạc của chính quyền địa 
phương để hỗ trợ liên tiếp cho cha mẹ và con trong giai đoạn từ khi mang thai đến khi nuôi con (cho đến trước khi 
con bạn nhập học vào trường tiểu học) mà không bị gián đoạn. Hãy xin tư vấn về bất kỳ điều gì về bản thân bạn 
hoặc con bạn. Trung tâm này không chỉ có chuyên gia tư vấn mà còn kết nối để bạn có thể sử dụng các dịch vụ 
cần thiết. Tuy nhiên việc sinh con, tiêm chủng phòng ngừa, điều trị bệnh và chấn thương được thực hiện tại các 
cơ quan y tế.

日本の母子保健サービスの多くは無料です

Phần lớn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
bà mẹ và trẻ em của Nhật Bản đều miễn phí

Tại Nhật Bản hầu hết các loại kiểm tra sức khỏe, các lớp 
học và việc đến thăm đều miễn phí vì vậy hãy tích cực sử 
dụng các dịch vụ này. Đặc biệt quan trọng là việc kiểm tra 
sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để kiểm tra sự trưởng thành 
của con bạn. Hãy đi khám đầy đủ. 
Có một số hoạt động phải trả chi 
phí (khám thai, hoạt động chăm 
sóc sau khi sinh, v.v...), nhưng có 
hỗ trợ từ chính quyền địa phương 
nơi cư trú để giảm bớt gánh nặng 
chi phí.

救急車も無料です

Xe cấp cứu cũng
được miễn phí

Nếu con bạn đột nhiên không khỏe hãy gọi điện thoại 
đến số 119 để gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu là dịch vụ 
do chính quyền địa phương điều hành nên miễn phí. 
Khi liên lạc từ điện thoại di động hãy chuẩn bị sẵn địa 
chỉ trong tay trước khi liên lạc.

育てにくさを感じたら

Khi cảm thấy
khó nuôi con

Cùng với sự trưởng thành của con 
có thể bạn sẽ cảm thấy sao con mình 
không lúc nào chịu ngồi yên và lúc 
nào cũng quấy phá, mải mê với một 
thứ là không còn thấy gì xung quanh, 
sao con nhà người ta thì luôn biết 
vâng lời… Những lúc như vậy hãy xin 
tư vấn với y tá sức khỏe công cộng 
của Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho 
người nuôi con (Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe) hoặc bác sĩ  nhi  khoa 
thường xuyên của bạn. Có thể khi 
kiểm tra sức khỏe bạn sẽ bị nói rằng 
con bạn phát  t r iển  không b ình  
thường so với những đứa trẻ khác 
nhưng bạn nên nhận những sự hỗ 
trợ cần thiết để có thể coi đó là cá 
tính của bé và giúp bé phát triển các 
sở trường của mình.

ひとりで抱え込まないで

Đừng lo lắng
một mình

Khi con bạn còn nhỏ, bạn ít khi đi ra 
ngoài và thường có xu hướng lo lắng và 
bất an một mình. Nhất là nếu bạn chỉ có 
chồng là người có thể nói tiếng mẹ đẻ 
của bạn thì bạn có thể sẽ bị cô lập.
Nếu bạn có lo lắng hoặc bất an trong 
việc nuôi con hãy liên lạc với Trung tâm 
hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con 
(Trung tâm chăm sóc sức khỏe), nếu bạn 
muốn có bạn bè để nói chuyện bằng 
tiếng mẹ đẻ hoặc nếu bạn muốn biết các 
thông tin bằng tiếng mẹ đẻ hãy sử dụng 
điện thoại thông minh hoặc máy tính để 
xem trang web Hội giao lưu quốc tế của 
các địa phương hoặc của Đại sứ quán. 
Có thể bạn sẽ tìm thấy các nội dung giới 
thiệu về cộng đồng 
hoặc các thông tin 
khiến bạn cảm thấy 
được giải tỏa.

企画・制作　公益社団法人 母子保健推進会議

暴力は×です

Tuyệt đối không được
dùng bạo lực

Trước và sau khi sinh, cân bằng nội 
tiết tố đột ngột bị thay đổi và sau khi 
sinh bạn bị đánh thức 2-3 giờ một lần 
để cho con bú hoặc thay tã khiến bạn 
mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất, 
gây căng thẳng và có thể sẽ khiến 
bạn đánh con. Chồng bạn cũng vậy, 
chồng bạn vừa mệt mỏi vì công việc 
lại thêm tiếng khóc của em bé nên 
không thể ngủ được có lẽ sẽ dẫn đến 
quát tháo và đánh con.
Tuy nhiên dù với bất kỳ lý do nào việc 
đánh, đá em bé đều bị nghiêm cấm! 
Nếu bạn cảm thấy quá bực tức hãy 
xác nhận em bé đang được an toàn 
rồi tạm thời tránh xa em bé để thay 
đổi tâm trạng hoặc gọi cho Trung tâm 
hỗ trợ toàn diện cho người nuôi con 
(Trung tâm chăm sóc sức khỏe) để 
nói chuyện về tâm trạng của bạn.
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!

日本での妊娠から子育てに必要な

手続きと受けられるサービスのご案内

にほん

てつづ う あんない

にんしん こそだ ひつよう

Hướng dẫn về các thủ tục cần 
thiết và các dịch vụ được 

hưởng từ khi mang thai đến 
khi nuôi con tại Nhật Bản
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VÍ D  V  L CH TIÊM CH NG PHÒNG NG A
予防接種スケジュールの例

Nh ng ô vuông bôi màu  b ng d i ây là ví d  v  th i gian tiêm ch ng phù h p.
Hãy trao i v i bác s  mà b n theo khám v  n i dung và l ch tiêm ch ng th c t .
Các con s  ① , ②, v.v ch  s  l n tiêm ch ng cho t ng lo i v c-xin trong ó ① t c là “l n th  1”, ② t c là “l n th  2”, v.v
予防接種のスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。実際に接種する予防接種とスケ
ジュールについては、かかりつけ医などと相談しましょう。
丸囲み数字（①、②など）は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

Lo
i

種
類 Tên v c-xin

ワクチン

Nh  nhi
乳児期

Tr  sau th i gian m ng a n 6 tu i
幼児期

Tr  trong  tu i i h c
学童期

2 
th

án
g

2か
月

3 
th

án
g

３
か
月

4 
th

án
g

４
か
月

5 
th

án
g

５
か
月

6 
th

án
g

６
か
月

7 
th

án
g

７
か
月

8 
th

án
g

８
か
月

9 t
há

ng
 tr

 lê
n

９
か
月
～

12
 th

án
g t

r 
lên

r
12
か
月
～

15
 th

án
g t

r 
lên

15
か
月
～

18
 th

án
g t

r 
lên

18
か
月
～

2 
tu

i
2歳 3t

u
i

3歳 4 
tu

i
4歳 5 
tu

i
5歳 6 
tu

i
6歳 7 
tu

i
7歳 8 
tu

i
8歳 9 
tu

i
9歳

10
 tu

i tr
 lê

n
10
歳
～

Ti
êm

 
nh

 k
定
期
接
種

Cúm B (Hib)
インフルエンザ菌
b型（Hib）

① ② ③ ④

Virus gây viêm ph i
小児用肺炎球菌 ① ② ③ ④

Viêm gan B (HBV)
B型肝炎 ① ② ③

H n h p 4 lo i 
(DPT-IPV)

四種混合（DPT-IPV）
① ② ③ ④

BCG ①

S i/Rubella 
(s i c) (MR)
麻しん・風しん(MR)

① ②

Th y u
水痘（水ぼうそう） ① ②

Viêm não Nh t B n
日本脳炎

①
② ③ ④

H n h p 2 lo i (DT)
二種混合（DT） ①

Vi rút Papilloma  
ng i (HPV)

ヒトパピローマウイルス（HPV）

①
②
③

Ti
êm

 th
eo

 ý
 m

u
n

任
意
接
種

Vi rút Rota
ロタウイルス

Ng a 1 
ch ng
1価

① ②

Ng a 5 
ch ng
5価

① ② ③

Quai b
おたふくかぜ ① (②)

Cúm
インフルエンザ

M i n m ①② (ch ng h n nh  tháng 10, tháng 11)
毎年①、②（10月、11月など） ①

(*) Ví d  v  l ch tiêm ch ng theo ý mu n là do Hi p h i nhi khoa Nh t B n  xu t
(*) 任意接種のスケジュール例については、日本小児科学会が推奨するもの 
(*)  V  vi rút Rota (vi rút gây tiêu ch y  tr  em), tiêm ch ng v c xin ch ng vi rút Rota  ng i c l c y u h p th  qua ng mi ng (1 ch ng) ho c 

v c xin Rota c l c y u h p th  qua ng mi ng (5 ch ng)
(*) ロタウイルスについては、経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン（1価）・５価経口弱毒生ロタウイルスワクチン（５価）のいずれかを接種

(*)  L ch tiêm ch ng phòng ng a do Hi p h i nhi khoa Nh t B n  xu t
(http://www.jpeds.or.jp/modules/general/index.php?content_id=9)

※日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール
（http://www.jpeds.or.jp/modules/general/index.php?content_id=9）
*  Thông tin chi ti t v  tiêm ch ng phòng ng a xin xem  ây (https://www.niid.go.jp/niid/ja/schedule.html).
※予防接種について詳しい情報はこちら
　国立感染症研究所感染症疫学センター（http://www.nih.go.jp/niid/ja/schedule.html）

9-12 tu i (K  2)
9～12歳（2期）

T  13 tu i tr  lên
13歳より

11-12 tu i (K  2)
11～12歳（2期）

13-14 tu i
13～14歳
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