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VI Pagbubuntis, Panganganak,
Pagpapalaki ng Anak at Edukasyon

VI-1 Pagbubuntis at Panganganak

1. Kapag Buntis o Nagdadalang-Tao
Kung ipagbibigay-alam sa inyong munisipyo ang pagbubuntis at planong pagsilang ng sanggol, makakatanggap ng
“Maternal and Child Health Handbook” (Boshitecho). Ang nabanggit na handbook ay magsisilbing rekord sa
pagtatala ng mga importanteng bagay mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak at sa mga kinakailangang
bakuna sa loob ng pitong taon. Napakahalagang dokumento ang handbook na ito. May mga munisipyo na nagsalin
ng “Maternal and Child Health Handbook” (Bositecho) sa ibang wika para sa kanilang mamamayang dayuhan na.
Mabibili ang “Maternal and Child Health Handbook” (Bositecho) na isinalin sa Ingles, Intsik, Portuguese, Kastila,
Koreano, Thailand, Indonesian, Filipino at Vietnamese (inilathala ang mga ito ng Mother and Child Health Research
Foundation) sa pamamagitan ng Mail Order. Para sa detalye sumangguni sa mga sumusunod:

Mother and Child Health Research Foundation
URL http://www.mcfh.or.jp
☎ 03-4334-1151 Main Office
☎ 06-6941-4651 Western Japan Office

2. Bayarin o Gastusin
Dahil sa ang panganganak ay hindi isang karamdaman o sakit, hindi masasagot ang bayarin nito sa Health

Insurance. Sa halip, ang Health Insurance ay may nakalaang tulong (humigit-kumulang sa 420,000yen) para sa
panganganak. Pangkaraniwa’y, ang ina na nagsilang ay kinakailangang tumigil sa ospital nang mga 4–5 na araw at
dahil dito ay maaaring magkulang ang halaga na tulong mula sa Health Insurance. Karaniwa’y 400,000yen hanggang
500,000yen ang aabuting gastusin o bayaran sa panganganak, subalit dapat alalahanin na ang bayaran sa
panganganak ay naiiba depende sa ospital o klinika. Ang paggamit ng sistema ng pagbayad ng pera mula sa Health
Insurance para sa pagsilang at pagpapalaki ng sanggol derecho mismo sa ospital ay puwedeng tanggalin ang
pangangailangan na maghanda ng malaking halaga para sa pagpapanganak ng bata. Para sa nasasaklaw ng tulong sa
bayaran sa panganganak mula sa National Health Insurance, sumangguni at mag-aplay sa inyong munisipyo.
(Apendise IX-1).

Kung sakali mang kahirapan ang dahilan kung kaya’t hindi maaaring magsilang sa ospital, mayroong sistema
ang pamahalaan para tulungan ang mga manganganak gaya ng paghahanap ng ospital o klinikang panganakan,
pagtustus sa bayarin ng panganganak ng sa gayon ay maging panatag at maayos ang nagbubuntis na makapagsilang
ng kanyang sanggol. Para sa higit na kaalaman sumangguni sa tanggapan ng Health and Welfare Section sa
munisipyong inyong kinabibilangan. Subalit depende ito sa halaga ng tinatanggap na sahod, maaaring magbayad ng
sariling gastos kung lalampas sa itinakdang batayan.

3. Tulong sa Buntis
Ang isang buntis o nagdadalang-tao ay dapat na regular na magpapatingin sa ospital. May mga munisipyong

naghahandog ng libreng pagpapatingin. Sumangguni sa inyong tanggapan ng munisipyo o sa public health center
(Apendise IX-3).

http://www.mcfh.or.jp
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Kailan ?

Saan?

Kapag ang kapwa
magulang ay dayuhan

Kapag ang isa sa
magulang ay Hapones

Sitwasyon

4. Panganganak

(1.) Pagbibigay-alam ng Panganganak o Pagpaparehistro ng Sanggol:
Kapag nagsilang ng sanggol, nararapat na magpagawa ng “sertipiko ng kapanganakan” sa inyong doktor o

komadrona. Kahit na ang mag-ina ay parehong dayuhan, kung ang sanggol ay ipinanganak sa bansang Hapon ay
nararapat mag-aplay ng rehistro nito sa loob ng 14 araw mula pagkasilang. Pagkatapos, maaaring makakuha ng
“Provisional Status of Residence”. Kung ang sanggol ay hindi Hapones (foreign nationality), magsadya sa tanggapan ng
inyong munisipyong kinabibilangan para tanggapin ang “sertipiko ng pagtanggap sa rehistro ng kapanganakan” ng iyong
sanggol at dalhin ang katibayang dokumento sa inyong Embahada o Konsulado sa bansang Hapon.

(2.) Kung ang sanggol na pinanganak ay hindi isang Hapones:
Kung ang kapwa magulang ay dayuhan at kung ang kanilang anak ay hindi Hapon ang nasyonalidad, kailangang

magsadya sa immigration office upang kumuha ng status of residence (permisong manirahan sa bansang Hapon) sa
loob ng 30 araw mula sa araw ng pagsilang.

Sa loob ng
14 araw

Sa tanggapan
ng munisipyo

Sa loob ng 30 araw

Sa immigration office

・ Pasaporte ng magulang
・ Sertipiko ng kapanganakan

・ Notisya ng Panganganak
・ Birth Certificate
・ Pasaporte
・ Pirma at selyo (hanko) ng
taong nagsumite ng
notisya.

・ Health book ng nanay at
sanggol.

Mga bagay o
dokumentong kailangan

Kapag kinakailangan, kumuha
ng sertipiko ng pagtanggap sa
pagrehistro ng kapanganakan

Pagkuha ng visa o status of
residence (kapag mananatili
sa bansang Hapon mahigit sa
60 na araw)

Ipaalam sa Embahada o
Konsulado ng bansa ng
ipinanganak na dayuhan

Anong Gagawin

Pagbigay ng Notisya ng
Panganganak
Kapag foreign nationality, para
makakuha ng “Provisional
status of residence”
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VI-2 Day-care

1. Sistema ng Day-care sa Japan
May tatlong klase sistema ng day-care sa bansang Hapon:① Day-care centers (Hoikusho) na kailangan ang

pahintulot ng gobyerno bago makapasok (para sa mga karapat-dapat na sanggol o bata na nangangailangan ng
pangangalaga),② Day-care centers na hindi na kailangan ang pahintulot ng gobyerno upang makapasok ngunit may
sariling pamamahala o pamamalakad at③ Day care sa ilalim ng mga pribadong kumpanya.

Ang Day Care center na may pahintulot ng gobyerno ay may pang-publiko at pang-pribado. Pangkaraniwan na
sarado sa maagang oras ng umaga at sa mga huling oras ng gabi ang mga day care center. Bukod dito, walang
serbisyo na naghahandog ng overnight o tuwing Linggo at kapistahan. Ang pag-aaplay ay karaniwang ginagawa sa mga
pasilidad ng munisipyo kung saan nakatira ang aplikante at karaniwang tinatanggap ang mga bata na nakatira sa
nasasakupang distrito. Para sa detalye tungkol sa pamamaraan at panahon ng pag-aaplay, bayaran atbp. sumangguni
sa departamentong nangangasiwa sa day care ng inyong munisipyo.

Mayroon ding Day-care (Nintei kodomoen) na pinahintuluan ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyong pagtuturo at
pag-aalaga. Nagtatrabaho man o hindi ang magulang puwede itong gamitin. Para ito sa mga sanggol hanggang sa
batang hindi pa pumapasok sa eskwela. Magtanong sa bawat day-care o sa namamahala ng Day-care sa munisipyo.

2. Pribadong Serbisyo
Marami ang klase ng serbisyo na pinalalakad ng mga nasa pribadong sektor, ang ilan sa mga ito ay ang mga palakad

ng mga magulang o volunteers na may pag-aaruga at pagmamahal sa mga bata at mayroon din mga palakad ng mga
pribadong kompanya. May mga ilang kompanya rin na naghahandog ng day-care sa gabi at sa araw na walang pasok
(holidays) at mayroon ding ibang nagpapadala ng baby sitter sa bahay. Maaaring mag-aplay sa mga kinauukulang
kompanya. Maari rin kayong mag-aplay sa mga kompanya na hindi nasasakop ng inyong munisipyo.

Para sa detalye ng serbisyo, sumangguni sa bawat kompanya o organisasyon.

3. Family Support Center
May mga munisipyong nagpapalakad ng Family Support Center. Ang mga kasapi ay nagtutulungan tulad ng

paghahatid sundo sa kindergarten at ang suportang ito ay upang tingnan o pansamantalang alagaan ang mga bata.
Para sa higit na kaalaman ay sumangguni sa tanggapan ng munisipyong kinabibilangan. (Apendise IX-1).

4. Libreng Edukasyon at Serbisyon Daycare ng Bata
Mula Oktubre 2019, naging libre na ang bayad ng paggamit ng kindergarten, day care center o Nintei kodomoen

(day care center na pinahintuluan ng gobyerno) para sa bata ng klase ng 3 hanggang 5 taong gulang at bata ng klase
ng 0 hanggang 2 taon gulang ng sambahayan kung saan hindi saklaw ng residence tax. Tungkol sa kindergarten,
hanggang 25,700 yen ang bayad sa isang buwan. Ang bayad ng serbisyong paghatid-sundo, materyal na pagkain at
gastusin para sa mga event at iba pa ay babayarin pa rin ng magulang/tagapag-alaga. (may eksepsyon.) Para sa mga
detalye, makipag-ugnayan sa inyong munisipyo. (Apendise IX-1)

5. Sistema sa Allowance Para sa Bata
Ang sistema ng allowance sa bata ay ibinibigay sa mga magulang o guardian ng mga bata hanggang sa unang Marso

31 pagkatapos ito maging15 anyos (bago matapos ng pag-aaral sa junior high school). Ang mga taong kumikita ng
malaki ayon sa itinakdang pamantayan ay hindi mabigyan nito, subalit mabibigyan sila ng 5,000 yen kada buwan bilang
espesyal na bayad. Para sa higit na kaalaman, sumangguni sa tanggapan ng munisipyong inyong kinabibilangan.
(Apendise IX-1).
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VI-3 Kalusugan at Pagpapagamot ng Sanggol
1. Pagpapagamot at Pangangalaga sa Sanggol

Pinakamababa ang dami ng namamatay na sanggol sa bansang Hapon kumpara sa buong mundo dahil mataas ang
pamantayan ng pangangalaga at panggagamot sa mga sanggol. May mga ospital para sa mga bata, subalit
makabubuting magpatingin muna sa pinakamalapit na pediatrician.

2. Pagbabakuna
Ang mga uri ng pagbabakuna ay nakasulat sa ibaba. Nakatakda ang araw at lugar ng pagbabakuna ayon sa

munisipyo. Kapag nakapasa sa mga kondisyones, ang pagbabakuna ay walang-bayad at kinakailangan lamang ipatala
ito sa Handbook para sa Kalusugan ng Ina at Anak (Boshitecho).

Para sa detalye, sumangguni sa health center atbp. ng inyong munisipyo. (Appendise Ⅸ-3)

Bakuna Nauukol na Gulang
Tatlong klase magkahalo
(Diptheria, Pertussis, Tetano)
at Polio

Sa loob ng 3 na buwan ~ 90 na buwan mula sa araw ng pagsilang

Dalawang klase magkahalo
(Diptheria at Tetano)

mula 11 hanggang 13 na taong gulang

BCG Sanggol wala pa isang taon

Measles, Rubella Sa loob ng 12 na buwan ~ 24 na buwan mula sa araw ng pagsilang(unang bakuna)
Mula 5 hanggang 7 taong gulang.

Japanese encephalitis Sa loob ng 6 na buwan ~ 90 na buwan mula sa araw ng pagsilang (unang bakuna)
9～13 taong gulang (pangalawang bakuna)

Pediatric pneumococcus Kung ang paunang bakuna ay binigay sa loob ng 2 buwan ~ 7 buwan mula sa araw ng pagsilang:
4 na beses na bakuna
Kung ang paunang bakuna ay binigay sa loob ng 7 buwan ~ 1 taon mula sa araw ng pagsilang:
3 beses na bakuna
Kung ang paunang bakuna ay binigay sa loob ng 1 taon ~ 2 taon mula sa araw ng pagsilang:
2 beses na bakuna
Kung ang paunang bakuna ay binigay sa loob ng 2 taon ~ 5 taon mula sa araw ng pagsilang:
1 beses na bakuna

Haemophilus influenza type b
(Hib)

Kung ang paunang bakuna ay binigay sa loob ng 2 buwan ~ 7 buwan mula sa araw ng pagsilang:
4 na beses na bakuna
Kung ang paunang bakuna ay binigay sa loob ng 7 buwan ~ 1 taon mula sa araw ng pagsilang:
3 beses na bakuna
Kung ang paunang bakuna ay binigay sa loob ng 1 taon ~ 5 taon mula sa araw ng pagsilang:
1 beses na bakuna

Human papillomavirus (HPV) Unang araw ng fiscal year na magiging 12 taong gulang ~ huling araw ng fiscal year na
magiging16 na taong gulang

Chicken pox 1 taong gulang ~ 3 taong gulang
Hepatitis B Wala pang 12 na buwan mula sa araw ng pagsilang

※1 Ang aktuwal na oras o panahon ng pagbabakuna ay magkakaiba ayon sa munisipyo. Para sa detalye, tingnan sa Maternal and Child Health
Handbook o sumangnguni sa health center ng inyong munisipyo (ApendiseⅨ-3).

※2 Ang mga iba pang uri ng bakuna bukod sa nabanggit (tarangkaso, beki o mumps, atbp.) ay may bayad, kumonsultang mabuti sa mga medikal
institusyon at magpabakuna.
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3. Pagpapatingin ng Kalusugan (Kenkohshindan)
Ang bawat munisipyo ay nagpapatupad ng libreng pagpapatingin ng kalusuga. Ang oras ng eksaminasyon at proseso

ay depende sa munisipyong kinabibilangan. Para sa higit na kaalaman tungkol dito, sumangguni sa Health Center ng
inyong munisipyo. Makakatanggap ng sulat o notisya para sa pagpapatingin na manggagaling sa tanggapan ng
munisipyo.

4. Bayarin o Gastos para sa Pagpapagamot ng Sanggol o Bata

1) Tulong sa Pagpapagamot o Medical Assistance ng Sanggol o Bata
Ang bayarin o gastusin sa pagpapagamot ng isang sanggol o bata ay sinasaklaw ng health insurance ng mga

magulang o tagapagtaguyod nito. Karaniwan, kinakailangang pasanin o bayaran ang 20 na porsiyento ng halagang
inabot sa pagpapagamot. May mga munisipyo na tumutulong ng isang bahagi sa mga bayarin at gastusin sa
pagpapagamot ng sanggol o bata. Sumangguni sa taga-pangasiwa ng Child Welfare, Health and Hygiene Section, o
National Health Insurance Section (Apendise IX-1) ng inyong munisipyo.

2) Ibang Tulong Pinansyal
May sistema na pinapasan o binabayaran ng pamahalaan, bilang gastusing pampubliko, ang mga gastusin o bayarin

sa pagpapagamot ng mga sakit o karamdaman tulad ng batang ipinanganak na wala pa sa panahon, batang may
kapansanan, may ispesyal na talamak o kronik na sakit (hindi gumaling-galing na sakit) atbp. Para sa detalye,
sumangguni sa public health center (Apendise IX-3) o welfare office (Apendise IX-1).
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VI-4 Sistema ng Edukasyon sa Bansang Hapon
1. Kumpolsaryong Pag-aaral

Ang kumpolsaryong pag-aaral sa bansang Hapon ay 9 na taong gulang, mula elementarya hanggang junior
highschool. Libre ang mga bayarin sa pag-aaral, pati na rin ang mga textbooks ng mga paaralang pang-publiko. Subalit,
ang mga iba pang gastusin sa pag-aaral gaya ng bayad sa mga proyekto sa mga aralin at educational trips o field trips
at iba pa ay kinakailangang bayaran.

<Iskedyul ng Isang Taong Pag-aaral>
Abril - Simula ng pasukan
Huling bahagi ng Hulyo hanggang katapusan ng Agosto - Bakasyon sa tag-init
Bago matapos ang taon at bago magsimula ang bagong taon - Bakasyon sa tag-lamig (dalawang linggo)
Marso - Pagtatapos ng school year at simula ng bakasyon sa tag-sibol

Ang mga mag-aaral o bata na may nasyonalidad na Hapon ay padadalhan ng notisya mula sa Local Board of
Education. Nakasulat sa nasabing notisya ang paaralan at ang nakatakdang araw o petsa ng pagpasok. Ang mga
batang hindi Hapones rin na ibig pumasok sa isang pampublikong elementary school o Junior High School ng Hapon,
mag-aplay lang sa Local School Board at magpapadala ito ng notisya kung saan at kailan papasok (para sa baguhang
papasok). Sa mga taong matagal nang rehistradong residente at patuloy na naninirahan sa Osaka Prefecture, kapag
tumuntong sa tamang edad ang mga anak nila ay magpapadala ng notisya ang Local School Board para ipaalam ang
tungkol sa pag-aaral ng kanilang mga anak sa eskuwelahan. Gawin lamang ang isulat ang lahat ng impormasyong
kailangan at ibalik ang notisya. Posible ding makapasok sa kalagitnaan ng taon ng pag-aaral. Kumunsulta lamang sa
School Board ng inyong lugar para sa detalye.

May mga pribadong elementary school at junior highschool, ngunit kailangang magbayad para sa pag-aaral dito. Para
sa detalye, kumunsulta lamang sa mga eskuwelahan na gustong pasukan. Karamihan din sa mga pribadong paaralang
ay may mga pagsusulit bago makapasok.

2. Pagtapos ng Kumpolsaryong Pag-aaral

Kapag natapos na ang kumpolsaryong pag-aaral o Compulsory Education, maaaring pumasok sa senior high school.
Sa senior high school, bukod sa mga pangkalahatang kurso, mayroong kursong makakapag-aral ng pang-teknolohiya o
kung saan papalawakin ang kaalaman sa isang espesyalidad. Kung nais malaman ang mga kakailanganin atbp. para sa
pagpasok sa mga ganitong paaralan, makipag-ugnayan lamang sa departamentong nangangasiwa sa Senior High
School ng munisipyo at para naman sa pang-pribadong paaralan, makipag-ugnayan sa mga kinauukulan ng bawat
paaralan.

Mayroong “Higher Education Study Support Subsidy” ng bansa at “Private High School Tuition Support Subsidy” ng
Osaka na nagbibigay ng tulong sa pagbayad ng tuition. Kung ang sweldo ng magulang ay hindi tataas sa itinalagang
halaga, libre ang tuition sa public at private na high school.

3. Suporta sa Buhay sa Eskwela Para sa mga Estudyante

May website ang Osaka Prefectural Education Office na kung saan ipinapakita ang buhay-estudyante at iba pang
mga nagaganap sa eskwelahan upang suportahan ang mga estudyanteng taga ibang bansa.

URL https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/
Nilalaman: Pagpasok sa Eskuwela, at Kurso.
Mga Lengwaheng Pwede: Hapon, Intsik, Koreano, Portugues, Kastila, Vietnam, Ingles, Bahasa Indonesia, Filipino,

Thai, Russo, Nepali, Urdu, Arabik, at Malay.

4. Baon (Bento)

Sa mga paaralan ng junior highschool na hindi naghahanda ng pananghalian, pangkaraniwan ang magdala ng
pagkain para sa pananghalian. Baon (Obentou) ang tawag dito. Kung hindi makakapagdala ng baon, maaaring bumili ng
tinapay o ng iba pang pagkain sa loob ng paaralan o kaya’y maaari ring bumili ng baon sa tindahan. Subalit, ang
alituntunin ay magkakaiba batay sa patakaran ng paaralan kaya dapat munang makipagusap sa guro tungkol dito.

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/
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5. Tulong Upang Makapag-aral

Ang sistemang ito ay para makatulong sa mga mag-aaral na nasa kompulsaryong pag-aaral na may problemang
pinansiyal sa kanilang paaralan. Ang mga kinakailangan para sa kanilang pag-aaral gaya ng kagamitan sa eskwelahan,
o anumang aktibidad na may kaugnayan sa kanilang pag-aaral at gastos sa kanilang field trip ay maaaring sagutin ng
pondong nakalaan para dito. Para sa higit na kaalaman, makipag-ugnayan sa inyong paaralan o kaya ay sa Board of
Education ng munisipyong inyong kinabibilangan.
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