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Ⅵ-2  Nhà trẻ 
1. Nhà trẻ ở Nhật 

Ở Nhật bản có các loại nhà trẻ sau : 1) Nhà trẻ được cơ quan hành chính công nhận. (dành cho trẻ 
sơ sinh được cơ quan hành chính công nhận cha mẹ không có khả năng nuôi con), 2) Những cơ sở 
như nhà trẻ không được công nhận nhưng có hoạt động thực tế, 3)Những nhà trẻ tư nhân. 
  Những nhà trẻ được công nhận có cả công lập và tư lập. Nếu nhà trẻ ở cùng một khu vực và cùng 
cơ quan hành chính thì lệ phí bằng nhau. Không có nhà trẻ nhận giữ sớm, muộn, giữ qua đêm hay 
giữ trẻ trong ngày nghỉ. 
  Đăng ký nhà trẻ, theo nguyên tắc được tiến hành tại tòa hành chính thành phố, huyện, xã mà bạn 
đang ở và trẻ con sẽ được nhận vào nhà trẻ trong khu vực đó. Hãy liên hệ đến ban phụ trách nhà trẻ 
tại tòa hành chính thành phố, huyện, xã để biết những chi tiết liên quan khi đăng ký nhà trẻ như lệ 
phí, thời gian trông giữ v.v.. 
  Ngoài ra, còn có nhà trẻ được công nhận có chương trình dạy học và giữ trẻ. Điều kiện nhập học 
không xét duyệt phụ huynh có đi làm hay không, vẫn cũng có thể gửi trẻ được. Nhà trẻ loại này 
nhận giữ trẻ từ 0 tuổi đến trước khi nhập học cấp 1. Chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp các nhà trẻ 
hoặc Ban phục trách nhà trẻ tại tòa hành chính thành phố, huyện, xã. 
 
2. Dịch vụ nhà trẻ tư nhân 

Nhà trẻ tư nhân có nhiều hình thức hoạt động như nhà trẻ do người có con trẻ mở ra, nhà trẻ do 
công ty tư nhân hoạt động. Có cả những dịch vụ giữ trẻ qua đêm, giữ trẻ trong ngày nghỉ, hoặc dịch 
vụ chăm sóc trẻ tại nhà. Việc đăng ký phải tiến hành cho từng nhà trẻ. Đương nhiên bạn có thể đăng 
ký ở những khu vực khác không nằm trong địa bàn của mình cũng được. Lệ phí cũng rất khác nhau 
tùy theo từng nhà trẻ hay cơ sở, về các dịch vụ này xin liên hệ trực tiếp với từng nhà trẻ để biết 
thêm chi tiết.  

 
3.  Trung tâm trợ giúp gia đình (Family support center) 

Tùy theo từng thành phố, quận, huyện, xã có thể có trung tâm trợ giúp cho gia đình. Cùng là hội 
viên với nhau có thể giúp nhau trông nom con trẻ trong thời gian ngắn, giữ trẻ trước và sau thời 
gian nhà trẻ mở và đóng cửa, nhận đưa đón con trẻ đến nhà trẻ, trong những trường hợp bận đột 
xuất có thể nhận giữ trẻ giúp. Những dịch vụ này có thu phí. (Ví dụ cụ thể ở thành phố Osaka : 
trong 1 tiếng phải trả 800 – 900 yên, phí giao thông, phí ăn uống (sữa, ăn vặt )v.vv.. là chi phí phải 
trả ) Chi tiết xin liên hệ tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã. (phụ lục Ⅸ-1)  

 
4.  Chế độ trợ cấp nhi đồng 

Chế độ trợ cấp nhi đồng sẽ cấp cho người nuôi dưỡng trẻ đến 15 tuổi và được tính đến ngày 31 
tháng 3 (trước khi tốt nghiệp Trung học cơ sở). Tuy nhiên nếu thu nhập vượt định mức sẽ không 
được cấp Trợ cấp nhi đồng, thay vào đó sẽ hỗ trợ đặc biệt 5,000 yen/ tháng/ trẻ em. Hãy liên hệ với 
Ủy ban hành chính thành phố, quận, huyện, xã mà bạn đang sống để biết thêm chi tiết. (phụ lục Ⅸ
-1) 
 
 


