
Ngày     tháng    năm
Kính gửi: Thị trưởng thành phố Matsudo

 Tôi xin đăng ký cấp Trợ cấp giáo dục/trông trẻ kiêm đăng ký nhà trẻ với những thông tin dưới đây

□Matsudo-shi □Matsudo-shi
□Khác（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） □Khác（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

＜Thành phần gia đình＞

＜Thời gian muốn gửi trẻ, tên cơ sở muốn đăng ký＞
Từ ngày     tháng     năm     đến ngày     tháng     năm

（Mặt trước）

（ Furigana）
Nga ̀y     tha ́ng     năm

（ Furigana）
Nga ̀y     tha ́ng     năm

(Cố định) (Cha)

（ Furigana）
Nga ̀y     tha ́ng     năm

Co ́ □

<Mẫu 1>

Đơn đăng ký cấp Trợ cấp giáo dục/trông trẻ kiêm đăng ký nhà trẻ năm 2023

Địa chi ̉ Matsudo-shi
Địa chi ̉ ta ̣i  
thời điểm 
1/1/2022

Địa chi ̉ ta ̣i 
thời điểm 
1/1/2023

Ho ̣ tên 
phu ̣ 

huynh

(Phiên âm Furigana)
Họ và tên

Mô ́i quan hê ̣ 
với tre ̉ Nga ̀y tha ́ng năm sinh

Do ̀ng trên： Nghề nghiệp/Tên trường

Dòng dưới： Mã số cá nhân (My number)

Nga ̀y     tha ́ng     năm

Nga ̀y     tha ́ng     năm

Trường hợp có nguyện vọng đăng ký trường mẫu giáo (Không bao gồm trườ
ng hợp có nguyện vọng đăng ký nhà trẻ)

Ho ̣ tên trẻ

Giới ti ́nh Mã sô ́ cá nhân (My number)

（ Furigana）
Nga ̀y     tha ́ng     năm

（ Furigana） Nga ̀y     tha ́ng     năm

Thời gian

Sô ́ điện 
thoại (Mẹ)

Nam ・ Nữ

Nguyê ̣n vo ̣ng 
gửi tre ̉ 

(Khoanh tro ̀n 
va ̀o câu tra ̉ lời 

phu ̀ hợp)

Trường hợp có nguyện vọng gửi trẻ tại nhà trẻ với lý do làm việc hoặc ốm đau 
(Bao gồm cả trường hợp có nguyện vọng đăng ký trường mẫu giáo)

(Phiên âm Furigana)
Họ và tên

Mô ́i quan hê ̣ 
với tre ̉ Ngày tháng năm sinh Nghề nghiệp/Tên trường

Không □

（ Furigana）

（ Furigana）

Nga ̀y     tha ́ng     năm
（ Furigana）

Những 
người
 sô ́ng 
chung 

cùng tre ̉ 
ngoa ̀i 
những 
người
 nêu 
trên

Tên cơ sở Thăm quan 
cơ sở Tên cơ sở Thăm quan 

cơ sở

Nguyê ̣n vo ̣ng 1
Rồi・Chưa

Nguyê ̣n vo ̣ng 5
Rồi・Chưa

Nguyê ̣n vo ̣ng 2Nhà trẻ 
Hoikue
n muốn 
đăng ký

Nguyê ̣n vo ̣ng 4
Rồi・Chưa

Nguyê ̣n vo ̣ng 8
Rồi・Chưa

Rồi・Chưa
Nguyê ̣n vo ̣ng 6

Rồi・Chưa

Nguyê ̣n vo ̣ng 3
Rồi・Chưa

Nguyê ̣n vo ̣ng 7
Rồi・Chưa

Nếu sau đó vẫn có nguyện vọng thì phải đăng ký mới

※Nếu có hơn 8 nguyện vọng thì khi vào giấy A4 và nộp kèm
※Nếu đăng ký nhà trẻ bên ngoài thành phố thì phải nộp cho riêng từng thành phố.
※Hồ sơ vẫn tiếp tục được xét duyệt cho các tháng tiếp theo cho đến tháng 3/2024

Vui lòng điền thông tin ở cả mặt 
sau

Tên/Mã
trường



（Mă ̣t sau） <Mẫu 1>

※Hãy đánh dấu ☑ vào lý do phù hợp
□Đi làm (bao gồm cả đang xin việc)
□Đi học (bao gồm cả học nghề)
□Ô ́m đau ・ Thương tật
□Sinh nở （ Ngày dự sinh： Ngày     tháng     năm         ）
□Chăm nom người thân
□Phục hồi sau thảm họa
□Khác （ Lý do： ）

(Vui lòng ký tên xác nhận)
Nga ̀y     tha ́ng     năm

Họ tên cha Họ tên mẹ

Giấy tờ cần thiết tuỳ theo từng trường hợp Xác nhận

Tham khảo trang 4~5 tài liệu Hướng dẫn đăng ký nhà trẻ năm tài chính 2023 □

Gửi trẻ vào Thứ 
7 Có　　・　　Không Từ     giờ     phút đến     giờ     phút

Xác nhận cu ̉a cha me

Lý do cần 
gửi trẻ

Thời gian muô ́n 
gửi trẻ

Thứ Thời gian
Thứ 2 ・  Thứ 3 ・  Thứ 4 ・  Thứ 5 ・  Thứ 6 Từ     giờ     phút đến     giờ     phút

※Lưu ý:  Vào Thứ 7 thời gian mở cửa nhà trẻ sẽ ngắn hơn ngày thường.

※Để phục vụ việc sắp xếp nhà trẻ, tôi đồng ý để thành phố Matsudo sử dụng mã số cá nhân 
để xác nhận những thông tin liên quan tới ti ̀nh trạng nộp thuế cư trú,  ti ̀nh trạng trợ cấp sinh 
hoạt, nuôi con nhỏ, ti ̀nh trạng chứng nhận khuyết tật, v.v...Ngoài ra, trường hợp không đóng 
học phí, tôi đồng ý chia sẻ các thông tin (số tiền chưa đóng, nơi làm việc, thu nhập, thông 
tin tài khoản...) để các bên liên quan tiến hành truy trú số tiền chưa nộp.

Trước khi nộp hồ sơ hãy xác nhận lại những giấy tờ sau
【Xác nhận hồ sơ đăng ký (Cha mẹ ghi)

⑦Giấy tờ chứng minh lý do cần gửi trẻ (Tất cả giấy tờ của người cùng chung số
ng từ 18 đến 65 tuổi)
　 ※Tham khảo trang 3 tài liệu Hướng dẫn đăng ký nhà trẻ năm tài chính 2023

□

Hãy đánh dấu ☑ vào ô tương ứng

□⑤ Bản cam kết liên quan đến sử dụng nhà trẻ, nhà trẻ phức hợp, nhà trẻ quy mô nhỏ (M  

Giấy tờ cần thiết của tất cả các thành viên
①Bản photo Thẻ mã số cá nhân (My number)　※Tham khảo trang 6 tài liệu 
 Hướng dẫn đăng ký nhà trẻ năm tài chính 2023
　1.Giấy tờ để xác nhận mã số
　2.Giấy tờ tùy thân
② Đơn đăng ký cấp Trợ cấp giáo dục/trông trẻ kiêm đăng ký nhà trẻ (Tờ này) 
※Mỗi trẻ 1 bản
③ Tờ khai thông tin hộ gia đình (Mẫu 2)　　　　　　※Mỗi trẻ 1 bản
④ Tờ khai tình trạng sức khoẻ của trẻ (Mẫu 3)　　 ※Mỗi trẻ 1 bản

Xác nhận

□

□

□

□

⑥ Bản cam kết liên quan đến việc nhập trường (Mẫu 5) □
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