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Ⅵ การตังครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลียงดูบุตรและการศึกษา 
 
Ⅵ-1

 

 การตังครรภ์และการคลอดบุตร     

１．การตังครรภ์  
เมือตงัครรภ์และมีกําหนดคลอด  ถ้าแจ้งสํานกังานเขต เทศบาล อําเภอ จะได้รับคู่มือแนะนํา 

สขุภาพแม่และเด็ก หนงัสือคู่มือเล่มนีสําคญัมาก ใช้ได้ตงัแต่ระหว่างตงัครรภ์ไป จนถึงคลอด 
และใช้อีก  ปี เพือบนัทกึข้อมลูสําคญั เช่น วคัซีนต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องได้รับ บางสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอ จดัพิมพ์หนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กนี เป็นภาษาต่างประเทศด้วย   

สําหรับหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กฉบบัภาษาองักฤษ, จีน, โปรตเุกส, สเปน, 
เกาหลี, ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
(จดัพมิพ์โดยมลูนิธิสาธารณปูโภควิจยัอนามยัแม่และเด็ก)   สามารถสงัซือได้  ทางไปรษณีย์ 
(ทีห้างหุ้นส่วยจํากดักลุ่มกิจการเกียวกบัสขุภาพแม่และเด็กจํากดั    (URL http://www.mcfh.or.jp)     
มลูนิธิสาธารณปูโภควิจยัอนามยัแม่และเดก็  URL http://www.mcfh.or.jp 
สํานกังานใหญ่   03-4334-1151  สํานกังานภาคตะวนัตกญีปุ่ น   06-6941-4651 
 

２．ค่าใช้จ่าย 
การตงัครรภ์และการคลอดบตุรปกติถือว่าไม่ใช่การเจ็บป่วย จงึไม่สามารถใช้บตัรประกนั 

สขุภาพได้ แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับคลอดบตุรส่วนหนงึ จากประกนัสขุภาพ  (ประมาณ 
, เยน) ปกติทีญีปุ่ นเมือคลอดบตุรต้องเข้าโรงพยาบาล -วนั ค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 
– 500,000 เยน แต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี แต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกนั 
ซงึวิธีการจ่ายเงินด้วยเงินช่วยเหลือการคลอดและการเลียงบตุรจากประกนัสขุภาพนี  
สามารถใช้ระบบการจ่ายโดย 
ตรงให้กบัโรงพยาบาลหรือตวัแทนได้ ซงึไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสงู ๆ 
ในการคลอดเองให้กบัโรงพยาบาลก่อนทีเงินประกนัจะออก  สําหรับผู้ ทีทําประกนัสขุภาพ  
ยืนคําร้องรับเงินชดเชย ได้ทีสํานกังานเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１) 

กรณีทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจไม่สามารถคลอดบตุรทีโรงพยาบาลได้  มีระบบการช่วยเหลือใน 
การคลอด เพือช่วยสตรีมีครรภ์ให้คลอดบตุรอย่างปลอดภยั  โดยให้เข้าพกัทีสถานทําการคลอด   
และ「 มีระบบช่วยค่าใช้จ่ายในการคลอด」(โจะซงั เซ โดะ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ 
จากหน่วยงานสวสัดิการ หรือศนูย์สวสัดิการอนามยัเขต เทศบาล อําเภอ ทงันีขนึอยู่กบัรายได้  ซงึ 
บางกรณีอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเป็นบางส่วน 
 
３．การช่วยเหลือระหว่างตังครรภ์ 

ระหว่างตงัครรภ์จําเป็นต้องไปหาแพทย์เป็นประจําตามเวลานดัหมาย บางสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอ  มีบริการฟรี  สําหรับผู้ ทีตงัครรภ์เช่น  ตรวจสขุภาพ   
สอบถามได้ทีสํานกังานเทศบาลหรือศนูย์สขุอนามยัของเขต เทศบาล อําเภอ   (ภาคผนวกⅨ－３ )   
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４. การคลอด      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

（１）ใบสูตบิัตร 
เมือคลอดบตุรแล้ว ต้องให้แพทย์หรือผดงุครรภ์ออก「ใบสตูบิตัร」(ชทุ เซโชวเมยโชว)  

ถึงแม้บิดามารดาจะเป็นชาวต่างชาติทงัคู่  เมือบตุรเกิดทีญีปุ่ น จะต้องแจ้งและยืน「ใบแจ้งเกิด」
ภายใน 14 วนั ณ สํานกังานเขตเขต เทศบาล อําเภอ  ซงึจะมีผลทําให้มีคณุสมบตัิเป็น
「ผู้แวะพํานกัเนืองจากการ กําเนิด」  กรณีทีเด็กถึอสญัชาติต่างประเทศ  ให้ขอ 
「ใบรับรองการแจ้งเกิด」ได้ทีสํานกังานเขต เทศบาล  อําเภอ  
ออกและนําไปยืนต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุทีประจําอยู่ในประเทศญีปุ่ น ของประเทศที 
เด็กถือสญัชาตินนั 

 
（２）กรณีทเีดก็ไม่ได้ถอืสัญชาตญีิปุ่ น 

กรณีทีบิดามาดาเป็นชาวต่างชาติทงัคู่ และบตุรไม่ได้ถือสญัชาติญีปุ่ น ต้องทําการยืน 
(ขอวีซา่) ทีกองตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วนั   

ภายใน14วนั 

ณ ทีทําการ 
เทศบาล 

เมือไร 
ทีไหน 

บิดามารดาถือสญัชาติ
ตา่งประเทศทงัคู ่

บิดาหรือมารดาถือ 
สญัชาติญีปุ่ น 

สถานการณ์ 

รับใบรับรองการแจ้งเกิด 
ในกรณีทีจําเป็น 

ขอวีซา่ 
(กรณีทีพํานกัอยูญี่ปุ่ น  

เกิน 60 วนัขนึไป) 

แจ้งไปยงัประเทศของตน 
(ติดตอ่สอบถามทีสถานทตู 
และสถานกงสลุใน 
ประเทศญีปุ่ น) 

สิงทีต้องทํา 

ยืนใบแจ้งเกิด 
 ผู้ ถือสญัชาติตา่งประเทศ 
ขอสถานภาพ (ผู้แวะพํานกั) 

・พาสปอร์ตของบิดามารดา 
・ใบสตูิบตัร 

・ใบแจ้งเกิด 

・ใบสตูิบตัร 
・พาสปอร์ต 
・

ตราประทบัหรือลายเซ็น
ของผู้แจ้ง 

・สมดุสขุภาพแมแ่ละเดก็ 
・บตัรประกนัสขุภาพ 

พลเมือง 
เฉพาะผู้ ทําประกนั

เอกสารทีจําเป็น 

ภายใน30วนั 

ณ กองตรวจคน 
เข้าเมือง 



- 50 - 

Ⅵ-2 การเลียงดูบุตร      
 

１．การเลียงดูบุตรทญีีปุ่ น 
ทีญีปุ่ นมีสถานบริการดแูลเด็กดงันี 

  ① สถานดแูลเด็กทีได้รับอนญุาตจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน (สําหรับเด็กทีเทศบาลอนมุตัิ 
ว่าขาดการดแูล) 

  ② สถานดแูลเด็กทีบริหารจดัการเองโดยไม่ได้รับการอนญุาตจากเทศบาล 
  ③ ศนูย์บริการดแูลเด็กทีบริหารจดัการโดยเอกชน 

สถานดแูลเด็กทีได้รับอนญุาตมีทงัของรัฐและเอกชน แต่ถ้าอยู่ในเขตพืนทีเดียวกนั ค่าดแูลจะ 
เท่ากนั  โดยทวัไปไม่มีบริการดแูลเด็กตอนเช้าตรู่ กลางคืนหรือนอนค้างคืน วนัอาทิตย์และวนัหยดุ 
ราชการ  

สามารถสมคัรได้โดยผ่านทางเทศบาลเมืองทีอาศยัอยู่ 
และตามกฎสามารถเข้าสถานดแูลเด็กทีอยู่ใน เขตพืนทีของตนได้  สอบถามเกียวกบัวิธีสมคัร 
วนัเวลา และค่าบริการได้ทีแผนกรับผิดชอบ 
ดแูลเด็กของเทศบาล   

 นอกจากนี ยงัมีสถานดแูลเด็ก (โคโดโมะเอ็ง) ทีได้รับอนญุาต  ทีเป็นทงัสถานดแูลเด็กและ 
ให้การศกึษาด้วย กรณีนีสามารถใช้บริการได้  โดยไม่เกียวว่าผู้ปกครองจะทํางานหรือไม่ 
รับตงัแต่เด็กอาย ุ0 ขวบจนถึงอายกุ่อนเข้าเรียนประถมศกึษา 
กรุณาติดต่อสอบถามกบัสถานดแูลเด็กแต่ละที หรือแผนกรับผิดชอบดแูลเด็กของเขต เทศบาล 
อําเภอ 
 

２．การบริการโดยเอกชน 
การบริหารและการจดัการดแูลเด็กทีดําเนินการโดยเอกชนมีหลากหลาย เช่น 

บริหารจดัการดแูลเด็กโดยอาสาสมคัรทีเป็นผู้ปกครองเด็ก หรือทีดําเนินการโดยกลุ่มธุรกิจเอกชน 
มีบางแห่งรับดแูลเด็กตอนกลางคืนและวนัหยดุ หรือส่งพีเลียงเด็กไปดแูลทีบ้าน  
การสมคัรขนึอยู่กบัสถานรับเลียงเด็กนนัๆ และสามารถสมคัรนอกเขตทีตนอาศยัอยู่ได้  
แต่ค่าบริการแต่ละสถานดแูลเด็กจะแตกต่างกนั  
สอบถามการบริการดงักล่าวได้ทีสถานดแูลเด็กนนั ๆ 
 

３．ศูนย์สนับสนุนครอบครัว (Family Support Center) 
บางเขตเทศบาลดําเนินธุรการศนูย์สนบัสนนุครอบครัว 

ซงึสมาชิกทกุคนจะช่วยเหลือซงึกนัและกนั เช่น รับฝากเด็กก่อนโรงเรียนอนบุาล 
หรือสถานรับเลียงเด็กเริม และหลงัโรงเรียนอนบุาล สถานรับเลียงเด็กเลิก หรือ 
รับส่งเด็กไปยงัสถานเลียงเด็ก ฯลฯ เป็นธุรการทีผู้ปกครองสามารถฝากบตุรชวัระยะเวลาสนั ๆ 
เมือมีธุระด่วน ซงึจําเป็นต้องเสียค่าบริการ (ตวัอย่าง ในเขตโอซาก้า： 800 - 900 เยนต่อชวัโมง 
และค่าเดินทาง ค่าอาหาร (นม, ขนม )ฯลฯ )  กรุณาติอต่อสอบถามรายละเอียดสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอ (ภาคผนวก IX-1  ) 
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４．ระบบเงนิช่วยเหลือสาํหรับเดก็ 
เงินช่วยเหลือสําหรับเด็กจะจ่ายให้กบัผู้ เลียงดเูด็กไปจนถึง วนัที 31 มีนาคมแรก  

หลงัจากเด็กมีอายคุรบ 15 ปีแล้ว (ก่อนจบชนัมธัยมศกึษาตอนต้น) 
แต่สําหรับผู้ ทีมีรายได้เกินกว่าทีกําหนดไว้ จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับเด็ก 
แต่จะได้เป็นเงินช่วยเหลือพเิศษ เดือนละ 5000 เยนต่อเด็ก 1 
คนกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดสํานกังานเขต เทศบาล อําเภอทีอาศยัอยู่ (ภาคผนวกIX-𰩠)  
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Ⅵ-3 การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสาํหรับเดก็และทารก             
 

１．การรักษาพยาบาลสาํหรับเดก็และทารก 
การรักษาพยาบาลเด็กของญีปุ่ นอยู่ในมาตรฐานทีสงูและครองอนัดบัอตัราการเสียชีวิตของทา

รกตําทีสดุในโลก มีโรงพยาบาลรักษาเด็กโดยเฉพาะ แต่ขนัแรกควรไปปรึกษาทีคลินิคแผนก 
กมุารเวชทีอยู่ใกล้บ้านก่อน 
２．การฉีดวัคซีน 

มีวคัซีนสําหรับเด็กและทารกหลายชนิดตามตารางข้างล่างต่อไปนี  เทศบาลเมืองจะกําหนดวนั 
เวลา และสถานทีสําหรับการฉีดวคัซีน โดยหลกัการแล้ว ถ้าเด็กและทารกมีคณุสมบตัิครบตามกําหนด 
ทีมีในหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กจะไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพมิเติมได้ที 
ศนูย์แพทย์ (สขุอนามยั) ของทีทําการเทศบาลนนัๆ (ภาคผนวกⅨ－３ ) 
 
รายชือวัคซีนป้องกัน 
 
ชือวัคซีนป้องกัน อายุทกีาํหนด 
วคัซีน  ชนิดรวมกนั 
(โรคคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยกั) ＋โปลิโอ 

หลงัเดก็คลอด  เดือน - ไมเ่กิน  เดือน  

วคัซีน รวม ชนิด (โรคคอตีบ, บาดทะยกั)  ตงัแตอ่าย ุ ปีขนึไป จนถึงอายไุมเ่กิน  ปี 
วคัซีนป้องกนัวณัโรค บีซีจี อายไุมเ่กิน   ขวบ  
วคัซีน  ชนิด  ＭＲ２ 

 (โรคหดัและหดัเยอรมนั) 
หลงัเดก็คลอด  เดือน - ไมเ่กิน  เดือน (ระยะที ) 
อายตุงัแต ่  ขวบ - ไมเ่กิน ขวบ หรือหรือก่อนเข้าชนัประถม  ปี 
(ระยะที  ) 

วคัซีนป้องกนัโรคไข้สมองอกัเสบญีปุ่ น หลงัเดก็คลอด 6เดือน - ไมเ่กิน 90 เดือน  (ระยะที ) 
อายตุงัแต ่9 ขวบ – ไมเ่กิน  ปี (ระยะที 2) 

วคัซีนนิวโมค็อคคสัคองจเูกท(PCV) 
(วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสําหรับเด็
ก) 
 

กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงั เดก็คลอด 2 เดือนขึนไป - ไมเ่กิน7 เดือน 
ฉีด ４ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด 7 เดือนขนึไป – ไมเ่กิน ขวบ 
ฉีด ３ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด  ขวบขนึไป – ไมเ่กิน ขวบ 
ฉีด 2 ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกตงัแตอ่าย ุ ขวบขนึไป – ไมเ่กิน  ขวบ 
ฉีด 1 ครัง 

วัคซีนฮิบ (Hib) 
(เยือหุ้มสมองอกัเสบทีเกิดจากเชือแบคทีเรี
ย)  

กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด 2 เดือนขนึไป – ไมเ่กิน 7 เดือน 
ฉีด ４ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด 7 เดือนขนึไป – ไมเ่กินขวบ 
ฉีด ３ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกตงัแตอ่าย ุ ขวบขนึไป –  ขวบ 
ฉีด 1 ครัง 
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ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส(HPV) เริมจากวนัแรกทีอายคุรบ 12 ปี  - วนัสดุท้ายของอาย ุ16 ปี 
อีสกุอีใส อาย ุ  ขวบขึนไป - ไมเ่กิน 3 ขวบ 
ตบัอกัเสบ บี หลงัเดก็คลอดไมเ่กิน  ขวบ 

※ 1 วนัเวลาการฉีดวคัซีนแตกตา่งกนัในแตล่ะเทศบาล ดรูายละเอียดในคูมื่อแนะนําสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

หรือสอบถามทีศนูย์สขุอนามยั (พลานามยั) ของแตล่ะเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－３ หนา้ 7６) 
※ ２ วคัซีนนอกจากตารางนี  (ไข้หวดัใหญ่, คางทมู เป็นต้น)  ต้องเสียคา่ธรรมเนียม 

กรุณาปรึกษากบัเจ้าหน้าทีของสถานพยาบาลเพือรับวคัซีน 
 

３．การตรวจสุขภาพ 
   แต่ละเทศบาลมีการตรวจร่างกายฟรีสําหรับทารกหลงัคลอด  
วนัเวลาและขนัตอนแตกต่างกนัไปในแต่ละเทศบาล   เทศบาลจะส่งใบแจ้งมาให้ทราบ   
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดทีศนูย์สขุ 
อนามยัของเทศบาล 
  

４．ค่ารักษาพยาบาลของเดก็และทารก 
（１） การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเดก็และทารก 

ประกนัสขุภาพของผู้ปกครองเด็กจะครอบคลมุค่ารักษาเด็กด้วย 
โดยทวัไปจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง 20 เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายทงัหมด 

บางเทศบาลจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารกบางส่วน  กรุณาสอบถามราย 
ละเอียดเพมิเติมได้ทีช่องติดต่อบริการของแผนกสวสัดิการเด็กของเทศบาล หรือ ช่องติดต่อบริการของ 
แผนกสขุอนามยั หรือแผนกประกนัสขุภาพพลเมือง (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
（２） การช่วยเหลืออืนๆ 

                มีระบบทีรัฐช่วยเหลือรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล สําหรับทารกทีคลอดก่อนกําหนด  
เด็กพกิารหรือป่วยเป็นโรคเรือรัง กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีสถานีอนามยั  (ภาคผนวก Ⅸ－３ )  
หรือสํานกังานสวสัดิการ (ภาคผนวก Ⅸ－１ ) 
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Ⅵ-４  ระบบการศกึษาญีปุ่น      
 
１．การศึกษาภาคบังคับ 

การศกึษาของญีปุ่ นใช้ระบบการศกึษาภาคบงัคบั 𣔰 ปี ตงัแต่ประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษา 
ตอนต้น ในระหว่างนีไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าตําราเรียน  ก็สามารถเข้าโรงเรียนของรัฐที 
กําหนดไว้ได้  แต่จะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากตํารา สําหรับเป็นค่าอปุกรณ์ประกอบการเรียน,    
ค่าทศันศกึษาต่างๆ ของโรงเรียนอีกต่างหาก 
 

＜ปฎิทิน 𣔰 ปี ของโรงเรียน＞  
   เดือนเมษายน                                               เปิดภาคเรียนใหม่ 
  ปลายเดือนกรกฎาคม - สินเดือนสิงหาคม       ปิดภาคเรียนฤดรู้อน 
  ปลายปีและต้นปี                                           ปิดภาคเรียนฤดหูนาว (ประมาณ 2 สปัดาห์) 
  เดือนมีนาคม                                                จบภาคเรียน - ปิดภาคเรียนฤดใูบไม้ผล ิ

                                                               

เด็กทีถือสญัชาติญีปุ่ นจะได้รับใบแจ้งการเข้าเรียน จากคณะกรรมการการศกึษาของแต่ละ 
เขตการศกึษาทางไปรษณีย์     ฉะนนัเด็กจะได้เข้าเรียนทีโรงเรียนทีระบไุว้ในใบแจ้งตามวนั 
และเวลาทีทางการกําหนด    

ส่วนเด็กทีถือสญัชาติอืน หากมีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมหรือมธัยมต้นของ 
รัฐสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทีคณะกรรมการการศกึษาของเขตทีตนอาศยัอยู่แล้ว  จะได้รับการ 
เข้าเรียน (ในกรณีทีเข้าเรียนเป็นครังแรก) นอกจากนี สําหรับผู้ ทีลงทะเบียนถินทีอยู่แล้ว  และอาศยั 
อยู่ในเขตโอซาก้ามาตงัแต่ก่อนมีบตุร   เมือบตุรมีอายเุข้าเกณฑ์ทีจะต้องได้รับการศกึษาในโรงเรียน 
ทางคณะกรรมการการศกึษาประจําเขต เทศบาล อําเภอนนั  จะส่งข้อมลู และเอกสารเกียวกบัการ 
เข้าเรียนไปให้ ฉะนนัจะต้องกรอกเอกสารดงักล่าว และยืนต่อคณะกรรมการ นอกจากนี ยงัสามารถ 
ขอเข้าเรียนในช่วงกลางปีการศกึษาได้เช่นกนั    กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีคณะกรรมการ 
การศกึษาประจําเขต เทศบาล อําเภอ ทีตนมีภมูิลําเนาอยู่    

นอกจากนียงัมีโรงเรียนประถม และโรงเรียนมธัยมต้นของเอกชนด้วย  แต่ต้องเสียค่าเล่าเรียน 
และค่าธรรมเนียมอืนๆแยกต่างหาก   กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที โรงเรียนเอกชนแต่ละแห่ง 
และโรงเรียนเอกชน จะมีการสอบเข้าเรียน เกือบทงัหมด 
 
２．หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 

เมือจบการศกึษาภาคบงัคบัแล้ว มีโรงเรียนมธัยมปลาย ซงึนอกจาก มีโรงเรียนสอนวิชาสามญั 
แล้ว ยงัมีโรงเรียนวิชาชีพทีเน้นสาขาโดยเฉพาะอีกมากมาย  เช่น สาขาอตุสาหกรรม ฯลฯ 

เงือนไขการเข้าโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐโปรดสอบถามแผนกรับผิดชอบมธัยมปลายของ 
อําเภอและจงัหวดันนัๆ   สําหรับโรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนโปรดสอบถามทีโรงเรียนแต่ละแห่ง 
    ทางรัฐบาลมีระบบ「ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนมธัยมปลาย ฯลฯ」และจงัหวดัโอซาก้ามีระบบ 
「ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนมธัยมปลายเอกชน ฯลฯ」ด้วย  ทงันีเพือเป็นการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน   
กรณีทีผู้ปกครองมีรายได้ตํากว่าทีกําหนด  
จะได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าเล่าเรียนทงัโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐบาลและเอกชน 
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３．การส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเดก็และนักเรียน 
    กรมการศกึษาจงัหวดัโอซาก้าได้จดัตงัโฮมเพจ 「การส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็ก 
และนกัเรียนทีกลบัมาจากต่างชาติหรือมาประเทศญีปุ่ น」 เพือส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของ 
เด็กและนกัเรียนต่างชาต ิ 

URL http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/kikoku/index.html 

 

เนือหา : เกียวกบัการศกึษา, เส้นทางหลงัจบการศึกษา 
ภาษา : ภาษาญีปุ่ น, จีน, เกาหลี･เกาหลีเหนือ, โปรตเุกส, สเปน, เวียดนาม, องักฤษ, 

อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, และรัสเซีย 
 
４．อาหารกลางวัน (เบนโต) 
    โรงเรียนมธัยมตอนต้นทีไม่มีระบบอาหารกลางวนัทีโรงเรียนจดัให้  ปกติจะนําอาหารกลางวนั 
จากบ้านไปรับประทานเอง  หรือทีเรียกว่า「เบนโต」 กรณีทีไม่สามารถนําเบนโตมาได้นกัเรียน 
อาจซือขนมปัง ฯลฯ ทีขายในโรงเรียน หรือซืออาหารกล่องทีร้านขาย แล้วให้นกัเรียนถือไปโรงเรียน 
ก็ได้ ซงึข้อกําหนดนีเหล่านีจะแตกต่างกนั ขนึอยู่กบัระเบียบของแต่ละโรงเรียน กรุณาปรึกษากบั 
ครูอาจารย์ทีรับผิดชอบ 
 
５．ระบบช่วยเหลือการเรียน 
       ในระหว่างช่วงเวลาการศกึษาภาคบงัคบัเป็นระบบช่วยเหลือเพือให้เด็กทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างไม่มีปัญหา โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการเรียน เช่น 
ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายเพือกิจกรรมนอกโรงเรียน ค่าทศันศกึษา ฯลฯ รายละเอียด 
กรุณาติดต่อสอบถามโรงเรียนหรือคณะกรรมการศึกษาธิการของเขต เทศบาล อําเภอ 




