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4. Hỗ trợ nuôi dạy trẻ em 
 

(1) Ikuchan net 
Đây là một cổng thông tin điện tử (trang web - website trên điện thoại di động) tập hợp các 

thông tin về nuôi dạy trẻ em, có vai trò như một công cụ chuyên cung cấp thông tin cho các bậc 
làm cha làm mẹ đang trong giai đoạn nuôi dạy con cái, cho các đơn vị hỗ trợ nuôi dạy trẻ như 
doanh nghiệp, NPO, câu lạc bộ hỗ trợ nuôi dạy trẻ em, v.v... 

 
     
 

(2) Dịch vụ Ikuchan 
Trong tỉnh hiện có khoảng 6.700 doanh nghiệp và cửa hàng chuyên cung cấp các dịch vụ chất 

lượng cao cho trẻ em và các hộ gia đình đang nuôi dạy trẻ em. Tại các cửa hàng dịch vụ 
Ikuchan luôn cung cấp nước nóng để pha sữa, không gian để mẹ thay tã - cho con bú và khu 
sân chơi trẻ em. 
 Ngoài ra, nếu là hội viên của Kids☆Merumaga khi xuất trình “Hình biểu tượng Ikuchan” có 

thể được hưởng các dịch vụ như tích điểm hay giảm giá, v.v... 
Vui lòng tra cứu trên Ikuchan net để biết thêm thông tin về các cửa hàng dịch 

vụ Ikuchan. 
 

(3) Kids☆Merumaga 
Đây là tạp chí qua email chuyên đăng tải các thông tin hữu ích về nuôi dạy trẻ 

em dành cho các ông bố, bà mẹ đang trong giai đoạn nuôi dạy trẻ như “Thông 
tin về các sự kiện mà cha mẹ và con cái cùng tham gia”, “lời khuyên trọng điểm 
từ các nha sĩ, bác sĩ nhi”, “thông tin về những đối tượng khả nghi”, v.v.. 

 

Đối tượng đăng ký 

Bất kỳ ai cần thông tin về nuôi dạy trẻ đều có thể trở thành hội viên 
của Kids☆Merumaga. 
Miễn phí đăng ký và phí sử dụng! (Người sử dụng chỉ trả phí nhận 
thông tin) 

Nội dung thông tin 

o Các thông tin mới nhất của Ikuchan net 
o Thông tin về các sự kiện mà cha mẹ và con cái cùng tham gia 
o Kinh nghiệm - lời khuyên về giáo dục, nuôi dạy trẻ 
o Thông tin về các đối tượng khả nghi, thông tin cần cảnh giác chú ý 
o Lời khuyên trọng điểm từ nha sĩ, bác sĩ nhi 
o Thông báo về các khóa học - buổi diễn thuyết giúp việc nuôi dạy 

con cái trở nên dễ dàng  
o Thông báo từ các cơ quan hành chính 

Các mục cần lưu ý 
Trường hợp đăng ký từ điện thoại di động hoặc điện thoại 
smartphone, vui lòng gửi yêu cầu sau khi đã xác nhận việc có từ chối 
nhận email từ máy tính hay không.  

Nơi đăng ký 

Trang đăng ký dùng cho điện thoại di động – 
 điện thoại smartphone 

 

Đường dẫn HP của Ikuchan net: https://www.ikuchan.or.jp/index.html 


