
Biểu phí năm tài chính 2023 (Trợ cấp loại 1)
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4 Từ 24,300 Yên

đến dưới 48,600 Yên 

5 Từ 48,600 Yên
đến dưới 51,000 Yên 

6 Từ 51,000 Yên
đến dưới 60,700 Yên 

7 Từ 60,700 Yên
đến dưới 72,800 Yên 

8-1 Từ 72,800 Yên
đến dưới 77,101 Yên 

8-2 Từ 77,101 Yên
đến dưới 84,900 Yên 

9 Từ 84,900 Yên
đến dưới 97,000 Yên 

10 Từ 97,000 Yên
đến dưới 109,000 Yên 

11 Từ 109,000 Yên
đến dưới 111,000 Yên 

12 Từ 111,000 Yên
đến dưới 123,000 Yên 

13 Từ 123,000 Yên
đến dưới 135,000 Yên 

14 Từ 135,000 Yên
đến dưới 157,000 Yên 

15 Từ 157,000 Yên
đến dưới 169,000 Yên 

16 Từ 169,000 Yên
đến dưới 191,000 Yên 

17 Từ 191,000 Yên
đến dưới 213,000 Yên 

18 Từ 213,000 Yên
đến dưới 235,000 Yên 

19 Từ 235,000 Yên
đến dưới 257,000 Yên 

20 Từ 257,000 Yên
đến dưới 279,000 Yên 

21 Từ 279,000 Yên
đến dưới 301,000 Yên 

22 Từ 301,000 Yên
đến dưới 397,000 Yên 

23 Từ 397,000 Yên
trở lên

Thông tin chi tiết vui lòng xem tài liệu: Chế độ nhà trẻ mới và cách thức đăng ký miễn học phí 
【新制度幼稚園・認定こども園在園児の預かり保育・の利用者向け 幼児教育・保育の無償化の申し込み案内】

được phát tại các địa điểm sau đây.

　　＜Địa điểm＞

　　　・Bộ phận nuôi dạy trẻ Hoikuka  Tầng 7 Nhà Shinkan Toà thị chính thành phố Matsudo
　　　・ Trường mẫu giáo Yochien hoặc nhà trẻ phức hợp Nintei kodomoen thuộc diện cơ sở được trợ cấp trong thành phố
　　　・Download từ website của thành phố Matsudo

Trẻ đang được gửi trẻ ở trường mẫu giáo Yochien  hoặc nhà trẻ phức hợp Nintei kodomoen  thuộc diện cơ sở được trợ cấp (trợ cấp 
loại 1), thỏa mãn lý do cần gửi trẻ ở mục 2 khi sử dụng các dịch vụ trông trẻ tạm thời, hoặc cơ sở ngoài có trường hợp sẽ được trợ cấp 
tiền gửi trẻ. Để được nhận trợ cấp cần có Xác nhận trợ cấp gửi trẻ "施設等利用給付認定" (Shisetsuto Riyo Kyufu Nintei)

Phân loại hộ gia đình theo thu nhập Học phí hàng tháng (Yên)

Phân 
loại Mức thu nhập

Học phí: Miễn phí
Các chi phí cha mẹ tự chi trả:

・Tiền ăn
・Phí hoạt động ngoại khóa
・Tiền sách, tài liệu học tập

・Phí trông trẻ ngoài giờ, v.v...

Mức thu nhập chịu thuế thị dân dưới 24,300 Yên

Hộ gia đình đang nhận trợ cấp theo Luật trợ cấp sinh hoạt 
(Bao gồm cả hộ chỉ nhận một loại trợ cấp)

Hộ gia đình không thuộc diện nộp thuế (Cha mẹ đơn thân)

Hộ gia đình không thuộc diện nộp thuế

Hộ gia đình chỉ nộp mức thuế tiêu chuẩn 

Trẻ từ 3-5 tuổi


	★新制度保育料表 (配布用)１号★ 令和５年度用

