
＜Mẫu 2＞

１ ） Tình hình trông trẻ hiện tại
□ Cha, mẹ đang trông trẻ, có dự định xin việc làm
□ Cha, mẹ trong thời gian nghỉ sinh, nghỉ chăm con đang trông trẻ.  (Ngày dự định đi làm lại: Ngày    tháng    năm )  

□ Đem theo trẻ tới chỗ làm
□ Ông bà, người thân, người quen đang trông trẻ
□ Vừa kinh doanh, làm việc tại nhà vừa trông trẻ
□ Gửi trẻ ở những cơ sở trông trẻ, trường mẫu giáo ngoài hoặc điểm trông trẻ tại nơi làm việc

Tên cơ sở  ( ）
Gửi trẻ từ ngày      tháng       năm   
Thời gian gửi trẻ

Thời gian giờ phút đến giờ phút
□ Khác  ( ）

２ ） Hiện tại người mẹ có đang mang thai không?
□ Có □ Không

Nếu trả lời Có, vui lòng cho biết ngày dự sinh Ngày    tháng     năm
3） Thông tin về ông bà

Tuổi

Có Không Đã mất Không 
rõ

Có Không Đã mất Không 
rõ

Có Không Đã mất Không 
rõ

Có Không Đã mất Không 
rõ

4） Thời gian, phương tiện đi làm
1 chiều giờ phút

(Lộ trình) Nhà→
1 chiều giờ phút

(Lộ trình) Nhà→

5） Người đưa phụ trách đưa đón trẻ

6）Trường hợp không xếp được trường
□ Cha hoặc mẹ sẽ trông trẻ tại nhà □ Gửi trẻ cho ông bà, người thân, người quen
□ Kéo dài thời gian nghỉ chăm con (Đến ngày      tháng      năm        ) □ Đem theo trẻ tới chỗ làm
□ Khác  ( 　 　　)

７ ） Trường hợp đăng ký cho 2 trẻ trở lên cùng một lúc
① □ Dù chỉ 1 trẻ cũng muốn gửi trẻ

 □ Không muốn gửi trẻ nếu có trẻ không được nhận quyết định gửi trẻ
② □ Ưu tiên các nguyện vọng cao (dù khác trường)

□ Ưu tiên tất cả trẻ được học cùng trường (dù trường ở nguyện vọng thấp hơn)
※Có trường hợp sẽ khác trường

□ Không muốn gửi trẻ nếu tất cả các trẻ không được học cùng trường
８) Trường hợp không có nguyện vọng gửi trẻ, muốn kéo dài thời gian nghỉ chăm con
□ Có □ Không

Thời gian muốn bắt đầu gửi trẻ: Ngày    tháng    năm       /       Chưa quyết định
　 ※ Bỏ trống mục này sẽ được coi là có nguyện vọng gửi trẻ

※ Nếu có thay đổi về tháng có nguyện vọng gửi trẻ vui lòng thông báo trước hạn nộp hồ sơ
※ Nếu có nguyện vọng nhập học là năm tiếp theo thì cần phải đăng ký lại. (từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau là 1 năm)

Ví dụ cách điền (Lộ trình) Nhà→Xe đạp→Ga JR Matsudo→Ga JR Shinmatsudo→Đi bộ→Công ty

Cha　 　 ・ 　 　 Mẹ　 　 ・ 　 　 Ông　 　 ・ 　 　 Bà　 　 ・ 　 　 Người khác（ 　  　 　 　 　 　 　 　 ）

Trường hợp tất cả các 
trẻ đều được nhận quyết 

định nhập học

Trường hợp chỉ có trẻ này đ
ược nhập học *Dù chỉ trẻ này được nhận thì cũng phải đủ điều kiện giữ trẻ

※Ông bà dưới 65 tuổi đang chung sống (bao gồm cả trường hợp hộ gia đình 2 thế hệ hoặc sống cùng trên 1 mảnh đất) c
ần nộp giấy tờ chứng minh điều kiện không thể trông trẻ tại nhà giống như cha mẹ trẻ. Trường hợp không cung cấp được 
những giấy tờ này sẽ được tính là ông bà có khả năng hỗ trợ trông trẻ.

Cha
Tàu điện　 ・ 　 Xe bus　 ・ 　 Ô tô　 ・ 　 Xe máy　 ・ 　 Xe đạp　 ・ 　 Đi bộ

Mẹ
Tàu điện　 ・ 　 Xe bus　 ・ 　 Ô tô　 ・ 　 Xe máy　 ・ 　 Xe đạp　 ・ 　 Đi bộ

Ông 
bà 

ngoại

Ông Có・ Không

Bà Có・ Không

Đi làm

Ông
 bà nội

Ông Có・ Không

Bà Có・ Không

Khác

Tờ khai thông tin hộ gia đình

Họ và tên Địa chỉ (Chỉ ghi trong trường hợp ông bà không ở cùng) Sống cùng

     ngày/tuần　  (Hoặc      ngày/tháng)　　
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