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CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VIỆC ĐI HỌC  

Kosodate sedai hokatsu shien centa  
(TEL：0749-26-0192 
Thời gian tư vấn: Thứ hai～Thứ sáu  8:30～17:15 
   （Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ） 

 

Nhân viên y tế / Y tá hộ sinh sẽ tư vấn về việc nuôi con, sự 

tăng trưởng/phát triển của con, tiêm ngừa, ăn dặm, dinh 

dưỡng, v.v. 

  

０歳～小学校に行くまでの乳幼児 

育児に不安を感じたら相談してください。 

   Khi có điều không biết liên quan đến nuôi dạy con hoặc muốn tư vấn phiền não, những nơi dưới đây đang tiếp 

nhận tư vấn. 

  Chuyên viên nuôi dạy trẻ tiếp điện thoại tư vấn. Đừng nghĩ rằng “ chuyện như vậy không biết hỏi có được không?” 

“tư vấn chuyện thế này thật xấu hỗ”, v.v, mà trước tiên, hãy thoải mái gọi đến! Chúng tôi sẽ giữ kín bí mật của bạn. 

 

 

 

育児に不安を感じたら相談してください。 

 

     

          

 Chiiki kosodate shien centacenta (trung tâm hỗ 

trợ nuôi con cộng đồng địa phương) 

Chachacha hiroba(Trong Higashi yama jidokan) 

 [Thời gian]Thứ hai～Thứ sáu  9:00～17:00 

         （Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ） 

※Do tiến hành thông gió / trừ khuẩn nên từ 12:00～

13:00 /16:30～17:00 không sử dụng được. 

Manmaru hiroba（Trong viva city） 
TEL：27-5555                 
[Thời gian]Thứ hai～Thứ sáu 10:00～16:00 
(Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ, ngày nghỉ đã định） 
※ Do thông gió / trừ khuẩn nên từ 12:30～13:00 

không sử dụng được. 

Kirakira hiroba    TEL：28-3645 
（Trong Kodomo centa）       

[Thời gian] Thứ hai～Thứ sáu 9:00～17:00  
     （Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ） 
※Tuy nhiên、do tiến hành thông gió / trừ khuẩn nên 
từ 12:00～13:00 /16:30～17:00 không 
sử dụng được. 

Sansanhiroba (Cộng đồng địa phương「Mori no uchi」
nằm trong Nintei kodomoen Hikari no mori)  

TEL: 0749- 47-5511 

[Thời gian]Thứ hai～Thứ sáu  9:30～15:30 

(Nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, cuối năm đầu năm từ 

29/12 đến 3/1） 

※Sẽ mở cửa vào 1 ngày thứ bảy trong tháng 

※Do thông gió / trừ khuẩn nên từ 12:30～13:00 

không sử dụng được. 

Ban trẻ em - thanh thiếu niên 

(Kodomo-wakamono-ka)  

TEL：0749- 49-2251 

Thời gian: Thứ hai～Thứ sáu 8:30～17:15 

    （Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ） 

 

TƯ VẤN NUÔI DẠY TRẺ  

Hãy tư vấn nếu cảm thấy bất an trong việc nuôi 

con giai đoạn từ 0 tuổi ～ học tiểu học 

【QUẦY TƯ VẤN KHI GẶP KHÓ KHĂN】 

3. Người lao động làm theo ngày có sổ tay Shitsugyo 

taisaku jigyo tekikakusha hoặc người lao động làm theo 

ngày có đăng ký tại sở ổn định nghề nghiệp (hello 

work). 

4. Hộ gia đình nhận tiêu chuẩn trợ cấp sinh hoạt thấp hơn 

phí sinh hoạt 1,2 lần  

5. Ngoài ra, người được ủy ban giáo dục thành phố công 

nhận cần phải nhận tiền trợ cấp  

〇Nếu do ảnh hưởng dịch covid-19 thu nhập giảm thấy rõ, 

và miễn trừ, miễn giảm thuế hoặc bào hiểm, v.v, có thể sẽ 

trở thành đối tượng được hỗ trợ. Vui lòng liên hệ Ban giáo 

dục trường học (Gakko kyoiku-ka) để biết thông tin cụ chi 

tiết. 

  Gakko kyoiku-ka: TEL：24-7973   

                 FAX：23-9190 

 

Hikone-shi Kenko suishin-ka:  TEL: 0749-24-0816  
                            FAX：0749-24-5870 
 Thời gian tư vấn:  Thứ hai～Thứ sáu 8:30～17:15 
        （年末年始・祝日を除く） 

Nhân viên y tế hoặc chuyên viên dinh dưỡng sẽ tư vấn 
cho bạn về sự trưởng thành của con, những điều lo lắng về 
nuôi con và bữa ăn cho con, v.v.    

 

Nếu chỉ muốn cân đo, những địa điểm sau đây có bố trí cân 

chuyên dụng dành cho trẻ nhỏ, hãy tự do sử dụng. 

Địa điểm bố trí cân  

① Kenko suishin-ka(Tầng 2 Kusunoki centa thành 

phố HikoneHikone)     

② Kodomo centa 
 

  Thời gian：Sáng ９:30～11:00 

  Địa điểm：Tầng 1 Kusunoki centa 

  Đồ mang theo：Sổ tay sức khỏe bà mẹ trẻ em 

※Vui lòng xem lịch trình trên tạp chí Koho Hikone 

 

★Xin lưu ý ngày nghỉ / thời gian mở cửa sẽ khác nhau tùy 

từng địa điểm. 

 

TƯ VẤN RIÊNG TỪNG BÉ 

 

  Đang hỗ trợ một phần chi phí dụng cụ học tập, phí dụng cụ học tập 

cho học sinh mới, phí  bữa học ở trường học, v.v, cho phụ huynh của 

các gia đình đang sống tại thành phố, có con em đang học tiểu học, cấp 

2, gặp khó khăn trong việc chi trả kinh phí cần thiết cho việc đi học vì 

lý do kinh tế, để các con có thể an tâm đi học. 

  Phụ huynh thuộc đối tượng được hỗ trợ 

1. Hiện tại là người đang nhận trợ cấp sinh hoạt ( Không chi trả 

nhiều lần nếu đã nhận hỗ trợ giáo dục từ phí trợ cấp sinh hoạt.) 

2. Người thuộc hộ gia đình gặp khó khăn, và nằm trong bất kỳ 

trường hợp sau đây từ tháng 4 năm ngoái cho đến hiện tại.        

（１） Bị đình chỉ hoặc hủy trợ cấp sinh hoạt 

（２） Được miễn thuế thị dân 

（３） Được miễn giảm thuế thị dân 

（４） Được miễn giảm thuế tự kinh doanh 

（５） Được miễn giảm thuế tài sản cố định 

（６） Được miễn trừ tiền bảo hiểm hưu trí quốc dân 

（７） Được miễn giảm hoặc hoãn nộp tiền bảo hiểm hưu trí quốc dân 

（８） Đã nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em (Jido fuyo teate) 
（９） Đã được cho mượn vốn phúc lợi sinh hoạt (Seikatsu 

fukushi shikin) 
 

 

（７）   

 

Trung tâm hỗ trợ bao quát thế hệ nuôi dạy con 
(Kosodate sedai hokatsu shien centa) 

tel:47-5511
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  Đang hỗ trợ 1 phần phí vật dụng hàng ngày phải 

chi trả tại cơ sở giáo dục / giữ trẻ đặc định, hoặc  phí 

mua dụng cụ học tập, v.v, hoặc các chi phí cần để 

tham gia các sự kiện cho gia đình sống trong thành 

phố, có con học tại cơ sở giáo dục / giữ trẻ (Yochien, 

Nintei kodomoen, Hoikusho, v.v.), với mong muốn 

giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh, để hỗ trợ 

sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em. 

Phụ huynh thuộc đối tượng nhận hỗ trợ: 

1.Hộ gia đình đang nhận trợ cấp sinh hoạt 

2.Hộ gia đình được miễn thuế thị dân 

Ban trẻ sơ sinh (Yojika) ℡：23-9597   

                      fax：26-1768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm hỗ trợ phát triển (Hattatsu shien centa) 

Số đại diện: 47-3445; Phụ trách tư vấn: 26-8282  

Fax: 24-7886 

Thời gian tiếp và tư vấn: T.hai～T.sáu 8:30～17:15 

        (Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ) 

 

 

Sở nghiên cứu giáo dục (Kyoiku kennkyusho) 

(TEL：0749-24-0415) 

[Thời gian]   Thứ hai～thứ sáu 

10:00～12:00, 13:00～16:00 

（年末年始・祝日を除く） 

 

 

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 

 

 

Tư vấn cho các trường hợp lo lắng liên quan đến 

sự phát triển, người khuyết tật phát triển, hoặc 

người lo lắng về điều đó, hoặc gia đình thuộc 

trường hợp đó. Cần phải đặt trước để được tư vấn. 

Vui lòng gọi điện thoại hoặc đến để đăng ký. 

TƯ VẤN TRẺ SƠ SINH / TRẺ EM / HỌC SINH 

幼児・児童・生徒の相談 
Tư vấn qua điện thoại cho phụ huynh của trẻ sơ sinh 

/ trẻ em / học sinh, về việc nuôi dạy con cái nói chung. 

BIỆN PHÁP CHO NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN 

THẤT NGHIỆP 

 Tư vấn việc làm-đi học cho thiếu niên không tìm 

được việc, và cũng không đi học. 

Trung tâm thiếu niên (Shonen centa) (Tầng 2 

Fukushi centa)（TEL：24-9140） 

 

 
Lập ra chương trình để hỗ trợ cho từng cá 

nhân dành cho thiếu niên gặp các vấn đề phạm 

pháp, có nguyện vọng làm lại cuộc đời. Có cả 

hoạt động tư vấn. Và cũng có thể tư vấn với 

các chuyên gia.  

 Trung tâm thiếu niên Hikone（Tầng 2 Fukushi centa） 

TEL：24-9140  

Điện thoại chuyên tư vấn: 26-6880   

          [Thời gian] t.hai～t.sáu 9:00～16:00             

           (Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ) 

※Tư vấn phát triển dưới 4 tuổi, có thể tư vấn tại 

Ban xúc tiến sức khỏe (Kenko suishin-ka)  

 

Tại trung tâm hỗ trợ phát triển, có mở lớp học điều 

dưỡng, dành cho trẻ em và gia đình có lo lắng về sự 

phát triển của trẻ, có trẻ bị khuyết tật, hoặc nghị ngờ 

bị ở độ tuổi từ 0 tuổi ～ trước khi vào tiểu học    

Vui lòng liên hệ để hỏi thông tin chi tiết. 

Trung tâm hỗ trợ phát triển (Hattatsu shien centa) 

Số đại diện: 47-3445 Fax: 24-7886 

Thời gian tiếp và tư vấn: T.hai～T.sáu 8:30～17:15 

      (Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ) 

 

 

  Đây là dịch vụ tư vấn tổng hợp nhằm hỗ trợ và phối 

hợp để trẻ em-thanh thiếu niên gặp một số khó khăn 

có thể có một cuộc sống xã hội suôn sẻ. Chuyên viên 

tư vấn hỗ trợ luôn có mặt tại trung tâm để tư vấn, 

hoặc giới thiệu các cơ sở hỗ trợ có liên quan, cung cấp 

và cho những lời khuyên cần thiết. 

<Ngày giờ mở cửa> T.hai～T.sáu;  8：30～17:15 

（Nghỉ ngày lễ, cuối năm đầu năm）       

<Địa điểm> Trung tâm thiếu niên (Shonen centa) 

(Tầng 2 Fukushi centa) 

<Đối tượng> Trẻ em - thanh thiếu niên (dưới 39 tuổi)  

và gia đình đó 

  (về nguyên tắc phải sống tại Hikone） 

TEL：24-9140  FAX：26-1768 

Số chuyên tư vấn:TEL26-6880 
  Mail:kodomowakamonosoudan@ma.city.hikone.shiga.jp     

Tư vấn về nuôi dạy con, và những lo lắng của gia 

đình có con. Nếu phân vân không biết nên tư vấn ở 

đâu, hãy liên hệ số sau đây. 

Phòng tư vấn gia đình trẻ em (Katei jido sodan-shitsu)  

Số điện thoại tư vấn : 0749-23-7838 

[Thời gian tiếp] thứ hai ～thứ sáu 8:30～17:15 

    (Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ) 

 

TƯ VẤN GIA ĐÌNH TRẺ EM  

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGOẠI TRÚ (ĐIỀU DƯỠNG) 

 

 

ASUKURU HIKONE  

 

 

TƯ VẤN TỔNG HỢP TRẺ EM – THANH 

THIẾU NIÊN THÀNH PHỐ HIKONE  

 Email:soudan@mx.hikone.ed.jp  

（Email tư vấn） 

 

HỖ TRỢ PHÍ BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC 

THU PHÍ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC – GIỮ 

TRẺ ĐẶC ĐỊNH 

 

tel:23-7838
mailto:soudan@mx.hikone.ed.jp
mailto:soudan@mx.hikone.ed.jp
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Khi nghi ngờ hoặc phát hiện ngược đãi trẻ em, vui lòng tư vấn (báo cáo) dưới đây. 

 

 

 

Trung tâm tư vấn trẻ em gia đình Hikone tỉnh Shiga 

（☎：24-3741） 

Thời gian tư vấn: T.hai～T.sáu 8:30～17:15 

 (Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ) 

Bất cứ lúc nào, ở đâu, dù là người nào cũng có khả năng ngược đãi trẻ em. Nếu bạn nghĩ rằng 

“ Hay là ngược đãi nhỉ?”, hãy lấy dũng khí và trao đổi (báo cáo) cho những tổ chức sau đây. 

Bảo mật thông tin người báo cáo.  

 

Domestic violence (DV) nói chung là, vấn đề bị bạo hành bởi đối phương là hoặc đã từng 

người có quan hệ thân thuộc chẳng hạn như chồng hoặc người yêu, v.v, tuy nhiên không phải 

chỉ có bạo hành từ nam đối với nữ, mà cũng có trường hợp nữ bạo hành nam. 

DV không phải chỉ là bạo hành thân thể. Có cả bạo hành về mặt tinh thần, tình dục, kinh tế, xã hội. 

Khi nhìn từ phía những bậc cha mẹ ngược đãi con cái, rất nhiều trường hợp có cả vấn đề 

DV. Ngoài ra, ở gia đình DV, đa số việc bạo hành được diễn ra trước mắt con cái, điều đó sẽ 

gây ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý của đứa trẻ. Hiện thực là「DV」và「ngược đãi trẻ em」là một 

thể trước sau, và không thể nghĩ rằng có thể tách rời 2 vấn đề này được. 

【NƠI TƯ VẤN ( NƠI BÁO CÁO) LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỢC ĐÃI】 

Ban hỗ trợ nuôi dạy con Hikone                 

Phòng tư vấn gia đình trẻ em Hikone(Số Đt tư vấn)      

Trung tâm tư vấn trẻ em gia đình Hikone tỉnh Shiga       

Đường dây nóng về ngược đãi                  

Số chung toàn quốc gọi ứng phó ngược đãi thuộc sở tư vấn trẻ em   

 

 

 

 

 

 

 

☎26-0994  T.hai～T.sáu   8:30～17:15 

☎23-7838  T.hai～T.sáu   8:30～17:15 

☎24-3741  T.hai～T.sáu   8:30～17:15 

☎077-562-8996  （Tiếp 24h）  

  ☎189（Tiếp 24h）   

【【TTƯƯ  VVẤẤNN  NNGGƯƯỢỢCC  ĐĐÃÃII】】  
 

Trung tâm hỗ trợ tư vấn bạo hành chồng/vợ 
Trong trung tâm tư vấn trẻ em gia đình Hikone tỉnh Shiga     ☎24-3741 T.hai～T.sáu   8:30～17:15 

Trong trung tâm tư vấn trẻ em gia đình trung ương tỉnh Shiga  ☎077-564-7867 T.hai～T.sáu (mỗi ngày) 8:30～22:00 

Trong trung tâm bình đẳng giới của tỉnh Shiga  ☎0748-37-8739 Thứ ba～Chủ nhật  9:00～12:00/13:00～17:00  

                                 (Thứ năm:  9:00～12:00/17:00～20:30) 

 

【【DDoommeessttiicc  vviioolleennccee  ((DDVV))==  BBạạoo  llựựcc  ggiiaa  đđììnnhh  】】llàà  ggìì??  
 

― Trường hợp khẩn cấp ―Sở cảnh sát Hikone ☎27-0110 （Tiếp 24h） 

Phòng tư vấn gia đình trẻ em Hikone (Số ĐT tư vấn): ☎23-7838 T.hai～T.sáu 8:30～17:15 

 

 

【NƠI BÁO / TƯ VẤN LIÊN QUAN ĐẾN DV】 

 

- Đường dây nóng về ngược đãi trẻ em  

（☎：077-562-8996） 

Thời gian tư vấn: Tiếp 24h 

 - Số chung toàn quốc  gọi ứng phó ngược 

đãi thuộc sở tư vấn trẻ em   

 (☎：189) 

Thời gian tư vấn: miễn phí tiếp 24h 

 

Ban hỗ trợ nuôi dạy con (☎：26-0994) 

Thời gian tư vấn: T.hai～T.sáu 8:30～17:15 

(Nghỉ đầu năm cuối năm, ngày lễ) 

 

【【ỦỦYY  VVIIÊÊNN  DDÂÂNN  SSIINNHH  ỦỦYY  VVIIÊÊNN  NNHHII  ĐĐỒỒNNGG  ((MMIINNSSEEII  IIIINN  JJIIDDOO  IIIINN))––    

  TTRRƯƯỞỞNNGG  BBAANN  NNHHII  ĐĐỒỒNNGG  ((SSHHUUNNIINN  JJIIDDOO  IIIINN))】】  
 Ủy viên dân sinh ủy viên nhi đồng (minsei iin jido iin)– trưởng ban nhi đồng (shunin jido 

iin) của từng cộng đồng địa phương sẽ tư vấn. Ủy viên dân sinh ủy viên nhi– trưởng ban nhi 

đồng là đối tượng tư vấn gần gũi của mọi người trong cộng đồng. Nếu gặp khó khăn gì, hãy 

thoải mái tư vấn! 

Ban phúc lợi xã hội (Shakai fukushi-ka) （TEL：23-9590） 

<Thời gian tư vấn> T.hai～T.sáu 8:30～17:15 (Nghỉ cuối năm đầu năm, ngày lễ) 


