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Ⅵ Mang thai / sinh con / nuôi con / giáo dục
Ⅵ-1 Mang thai / sinh con

1. Khi mang thai
Trong trường hợp dự định sinh con, bạn hãy đến khai báo ở tòa hành chính thành phố,huyện,xã để

nhận được sổ sức khỏe mẹ con. Sổ này rất quan trọng bạn sẽ được ghi lại tình trạng sức khỏe mẹ
con từ khi mang thai đến khi con được 7 tuổi. Trong 7 năm sẽ được ghi lịch tiêm ngừa. Tùy theo địa
phương sẽ có sổ ghi bằng các thứ tiếng nước ngoài.
Sổ sức khỏe mẹ con có bản dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban

Nha, tiếng Hàn Quốc - Triều Tiên, tiếng Thái, tiếng Indonexia, tiếng Philippine、 tiếng Việt (phát
hành của Trung tâm nghiên cứu vệ sinh sức khỏe mẹ và con) được bán theo hình thức qua mạng
internet.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với:
Trung tâm nghiên cứu vệ sinh sức khỏe mẹ và con
URL http://www.mcfh.or.jp
Điện thoại trụ sở chính 03-4334-1151 Văn phòng phía Tây Nhật Bản 06-6941-4651

2. Chi phí
Thông thường việc mang thai và sinh con không được xem như một loại bệnh nên sẽ không được

bảo hiểm y tế chi trả. Thay vào đó bạn sẽ được cấp một số tiền nhất định (khoảng 420.000 yên). Ở
Nhật Bản việc nhập viện sinh con thông thường mất khoảng 4,5 ngày, chi phí mất khoảng từ
400.000 yên đến 500.000 yên. Tuy nhiên tùy bệnh viện chi phí này sẽ khác nhau, xin chú ý các vấn
đề này. Khi áp dụng chế độ nhận Tiền trợ cấp bảo hiểm sinh con nuôi con và chi trả trực tiếp cho
bệnh viện, thì có thể không cần trả trước cho bệnh viện các khoản chi phí cao khi sinh con. Nếu là
bảo hiểm sức khỏe quốc dân xin hỏi tòa hành chính thành phố để biết về việc chi trả phí sinh con.
(phụ lục Ⅸ-1)
Trường hợp vì lí do kinh tế không thể nhập viện để sinh con, sản phụ có thể đến những cơ sở hỗ

trợ sinh con và xin được tài trợ kinh phí sinh con. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ ban phúc lợi xã
hội tại tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã hoặc trung tâm bảo hiểm phúc lợi. Tùy theo mức
thu nhập của cá nhân sẽ có trường hợp phải trả chi phí.

3. Hỗ trợ trong khi mang thai
Trong khi mang thai, trong 1 khoảng thời gian nhất định phải đi khám định kì tại bệnh viện.

Ngoài ra tùy theo từng thành phố, huyện, xã còn có chính sách hỗ trợ miễn phí việc khám sức khỏe
cho sản phụ. Xin liên hệ đến tòa hành chính thành phố,quận, huyện, xã hoặc trung tâm sức khỏe của
thành phố, huyện, xã để biết thêm chi tiết. (phụ lục Ⅸ-3)

http://www.mcfh.or.jp
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4. Sinh sản

(1) Đăng ký khai sinh
Khi sinh con, nhờ bác sĩ hoặc y tá phụ trách cấp giấy khai sinh. Trường hợp cả cha và mẹ đều là
người nước ngoài nhưng sinh con tại Nhật thì cũng phải đăng ký khai sinh cho con tại tòa hành
chính thành phố, quận, huyện, xã trong vòng 14 ngày sau khi sinh. Qua đó mới có được tư
cách “Người từng cư trú sinh con tại Nhật”. Con mang quốc tịch nước ngoài sẽ được cấp “Giấy
chứng nhận đơn khai sinh” tại tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã. Xin liên hệ đến đại sứ
quán hoặc lãnh sự quán của nước con mang quốc tịch tại Nhật để hoàn tất thủ tục đăng ký.

(2) Trường hợp con không mang quốc tịch Nhật Bản
Khi cha mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài và sinh con ra cũng không mang quốc tịch Nhật
Bản, bạn phải tiến hành xin “lấy tư cách lưu trú” cho con trong vòng 30 ngày sau khi sinh tại
Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Trong vòng 14
ngày

tòa hành
chính thành
phố, quận,
huyện, xã

Thời
gian

Ở đâu ?

Cả cha và mẹ đều
mang quốc tịch nước
ngoài

Có cha hoặc mẹ mang
quốc tịch Nhật

Những lúc này

Trong vòng 30 ngày

Cục quản lý xuất nhập
cảnh

・ Hộ chiếu của cha mẹ
・ Giấy chứng sinh

・ Giấy khai sinh
・ Giấy chứng sinh
・ Hộ chiếu
・ Chữ ký hoặc con dấu
người khai

・ Sổ sức khỏe mẹ con
・ Thẻ bảo hiểm sức khỏe
quốc dân （nếu bạn
tham gia）

・ Giấy chứng sinh
・ Hộ chiếu（nếu có）

Giấy tờ cần thiết

nếu cần thiết thì sẽ nhận
giấy chứng nhận đơn khai
sinh

Lấy tư cách lưu trú
(Trường hợp tại Nhật 60
ngày trở lên)

Đăng ký tại nước của
mình
(liên lạc đến đại sứ quán
hoặc lãnh sự quán)

Làm gì ?

Đăng ký khai sinh
Trường hợp mang quốc
tịch nước ngoài thì phải
có tư cách
"người đã từng cư trú tại
Nhật"


