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                                       1~6 
 
 
 
1 Bảo vệ sức khoẻ 

(1) Sổ tay sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, Khám sức khoẻ cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ 7 
(2) Tiêm phòng 8 
(3) Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm 8 
(4) Khám sức khoẻ 9 
(5) Tầm soát ung thư 9 
(6) Kiểm tra rối loạn chuyển hoá bẩm sinh, v.v... (xét nghiệm sàng lọc sơ sinh) 10 

 
2 Bảo hiểm y tế 

(1) Khái quát về chế độ bảo hiểm y tế 11 
(2) Các loại thanh toán Bảo hiểm sức khỏe quốc dân, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế    

người cao tuổi vào cuối đời   12 
 
3 Chi trả phí y tế cộng đồng 

(1) Phí y tế cho người bị khuyết tật nghiêm trọng về thể chất và tinh thần   15 
(2) Phí y tế cho trẻ em   15 
(3) Phí y tế cho gia đình đơn thân, v.v… 15 
(4) Phí y tế nuôi dưỡng trẻ sinh non 16 
(5) Phí y tế hỗ trợ tự lập     16 
(6) Phí y tế dành cho bệnh truyền nhiễm – bệnh lao              16 
(7) Phí y tế dành cho bệnh mãn tính đặc biệt ở trẻ em      16 
(8) Phí y tế đặc biệt (bệnh nan y chỉ định)           16 
(9) Phí khám và điều trị vô sinh thông thường                               17 
(10) Phí điều trị vô sinh đặc biệt 17 
 

4 Hỗ trợ tiếng nước ngoài tại các cơ quan y tế       19 
 
5 Phúc lợi 

(1) Tiền hưu trí công cộng                                                     20 
(2) Hỗ trợ đảm bảo đời sống 23 
(3) Chế độ hỗ trợ tự lập dành cho người có hoàn cảnh khó khăn  23 
(4) Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe  23 
(5) Dịch vụ dành cho người cao tuổi  26 
(6) Dịch vụ dành cho người khuyết tật 27 
(7) Dịch vụ dành cho trẻ em  28 
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(8) Dịch vụ dành cho nạn nhân của bom nguyên tử 29 
(9) Các dịch vụ khác 29 
 

 
 
 
1 Giáo dục học đường, v.v… 

(1) Nhà trẻ (cơ sở phúc lợi cho thiếu nhi)  30 
(2) Trường mẫu giáo (cơ sở giáo dục cho trẻ em) 30 
(3) Vườn trẻ được cấp phép (cơ sở phúc lợi cho thiếu nhi) 31 
(4) Trường tiểu học, trường trung học cơ sở  31 
(5) Trường trung học phổ thông 32 
(6) Trường hỗ trợ đặc biệt 33 
(7) Trường dành cho người nước ngoài 34 
(8) Trường đại học – Trường nghề, v.v… 34 
(9) Kỳ thi chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 34 
(10) Kỳ thi chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 34 
(11) Trường đại học mở 35 
 

2 Chế độ học bổng, v.v… 
(1) Tiền học bổng của tỉnh 36 
(2) Tiền học bổng khác 38 
(3) Tiền hỗ trợ theo học tại trường trung học phổ thông, v.v… 41 
(4) Tiền trợ cấp học bổng cho học sinh trung học phổ thông, v.v… 42 
(5) Miễn giảm học phí 42 
 

 
 
 
1 Lao động 

(1) Giới hạn công việc  43 
(2) Công việc 44 

 
2 Công chức, v.v… 50 
 
3 Hỗ trợ kinh doanh 

(1) Chế độ vay vốn của tỉnh 52 
(2) Chế độ vay vốn của các cơ quan tài chính trực thuộc chính phủ 52 
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1 Nhà ở công, v.v… 

(1) Nhà ở của tỉnh 53 
(2) Nhà ở của thành phố, thị trấn 54 
(3) Công ty cung cấp nhà ở tỉnh Hiroshima 55 

 
2 Nhà ở tư nhân 56 
 
3 Chế độ vay vốn liên quan đến nhà ở 57 
 
 
 
 
 

(1) Góc đề nghị với chính quyền tỉnh Hiroshima 58 
(2) Hệ thống công bố các văn bản hành chính 58 
(3) Hệ thống công bố các thông tin cá nhân 60 
(4) Dự thính (phiên họp toàn thể - phiên họp ủy ban) của Hội đồng tỉnh, v.v… 62 

 
 
 
 
1 Các loại tư vấn, v.v… 

(1) Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài 63 
(2) Tư vấn về nhân quyền cho người nước ngoài 63 
(3) Hỗ trợ nuôi dạy trẻ em 64 
(4) Tư vấn liên quan đến ngược đãi trẻ em, v.v…(Trung tâm gia đình và trẻ em tỉnh (Văn phòng 
tư vấn trẻ em)) 65 
(5) Tư vấn liên quan đến DV (bạo lực giữa vợ chồng, v.v…) 65 
(6) Tư vấn liên quan đến xâm hại tình dục  
(7) Tư vấn sinh hoạt và tiêu dùng 66 

 
2 Chế độ liên quan đến đời sống sinh hoạt 

(1)  Thuế 67 
(2) Hệ thống My number 68 

3 An toàn – An tâm 
(1) An toàn khu vực (Phòng chống tội phạm – An toàn giao thông) 70 
(2)  Phòng chống thảm họa 70 

 
4 Hỗ trợ nuôi dạy trẻ em 
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(1) Ikuchan net  72 
(2) Dịch vụ Ikuchan 72 
(3) Kids☆Merumaga 72 

 
 
5 Luật giao thông 

(1) Giấy phép lái xe ô tô 73 
(2) Luật giao thông cho xe đạp 74 

 
 
 
 
 
1 Đăng ký cư trú cơ bản 77 
 
2 Khai báo các thủ tục cư trú 

(1) Khai báo nhập cư  78 
(2) Khai báo rời đi 78 
(3) Kết hôn 78 
(4) Ly hôn 80 
(5) Sinh con 81 
(6) Qua đời 83 

 
3 Tư cách lưu trú 

(1) Thủ tục 85 
(2) Luật quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt 86 
(3) Khai báo về người lưu trú trung và dài hạn 87 
(4) Tư vấn về tư cách lưu trú 87 

 


