☺ Chúc mừng bé sinh ra đời ☺
出
生

Danh sách thủ tục cần đang kí cho trẻ sơ sinh

ベトナム語

Tại thời điểm 1/4/2021
◆＝Thủ tục đăng kí khai sinh có thể làm tại phòng tiếp dân của tòa thị chính sở tại
Đối tượng cần phải đăng kí
1 □◆ Tất cả các đối tượng

Thủ tục đăng kí
Đăng kí khai sinh

Những giấy tờ cần thiết
Sổ tay mẹ và bé và con dấu

Đối tượng đăng kí hộ khẩu tại Iwaki
Đăng kí hộ khẩu

□◆

※ Sau khi đăng kí hộ khẩu thì những thứ sau sẽ được gửi đến bằng bưu điện

Tất cả các đối tượng

2

Cửa sổ đăng kí cũng như số điện thoại
liên lạc

Giấy thông báo mã đăng kí công dân

Khoảng một tuần sau

Giấy thông báo thẻ my number

Khoảng một tháng sau

Phòng tiếp dân
Các chi nhánh của ủy ban nhân d
ân
Nhóm tiếp nhận ・Xác thực
Tel 0246(22)7447
Nhóm Sổ đăng kí công dân
Tel 0246(22)7444
Nhóm cấp thẻ my number (mã số
cá nhân)
Tel 0246(22)7026

※Trong trường hợp đăng kí bảo hiểm xã hội cần xác nhận gấp mã my number .
Hãy xin giấy đăng kí công dân có ghi mã thẻ my number .

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quốc gia・chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi・chế độ hưu trí quốc gia
Đối tượng cần phải đăng kí

Thủ tục đăng kí

Những giấy tờ cần thiết

Tham gia bảo hiểm y tế quốc gia

3 □◆

Liên hệ trực tiếp với phòng ban liên quan

Phòng lương hưu (Thuộc một bộ phận của
phòng tiếp dân)
Các chi nhánh của ủy ban thành phố
Tel 0246(22)7456

Sổ lương hưu
Sổ tay mẹ và bé v...v

Phòng lương hưu
Các chi nhánh của ủy ban thành phố
Tel 0246（22）7464

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quốc gia
4 □
5 □

Đăng kí lĩnh tiền hỗ trợ sinh một lần

Đối tượng thao gia bảo hiểm hưu trí quốc gia
số 1

Nộp đơn xin miễn tiền bảo hiểm
hưu trí quốc gia

Cửa sổ đăng kí cũng như số điện thoại
liên lạc

Các thủ tục đăng kí khác
Đối tượng cần phải đăng kí

Thủ tục đăng kí

Những giấy tờ cần thiết

Cửa sổ đăng kí cũng như số đ
iện thoại liên lạc
Phòng Y tế tổng hợp
Trung tâm quản lí sức khỏe bức xạ
Tel 0246（27）8562

6 □

Tất cả các đối tượng

Cấp viên uống Iot ổn định tại nh
Giấy tờ tùy thân của phụ huynh
à

7 □

Tất cả các đối tượng (trừ các đối tượng
tham gia bảo hiểm y tế quốc qia)

Đăng kí quyền hưởng bảo hiểm Con dấu, thẻ bảo hiểm của trẻ,
sổ ngân hàng do phụ huynh đứng tên
hỗ trợ y tế cho trẻ sơ sinh

8 □

Đối tượng hưởng trợ cấp trẻ em

Đăng kí xác nhận hưởng trợ cấp trẻ em cũng
như xác nhận mức được hưởng

Hãy liên lạc ngay với cửa sổ đăng kí

Đăng kí nhận trợ cấp sinh nở

Liên hệ trực tiếp với phòng ban liên
quan

Đăng kí nhận quà, truyện tranh
cho em bé

Bưu thiếp có gửi kèm theo giấy chứng Taira
Tel 0246(22)7457
nhận mức trợ cấp sinh nở

nộp giấy "出産通知書"

出産通知書(đính kèm theo sổ tay
của mẹ và bé)

9 □
Đối tượng thuộc diện áp dụng
10 □
11 □

Đối tượng nộp giấy "出産通知書"

Đăng kí đi trẻ

12 □
Đối tượng có nhu cầu

Cấp thẻ Famitan

13 □
14 □
15 □
16 □

Liên hệ trực tiếp với phòng ban liên
quan

Đối tượng thuộc diện hộ gia đình đơn thân
Đối tượng nhận trợ cấp nuôi con

Đăng kí xác nhận hưởng trợ cấp trẻ em
cũng như xác nhận mức được hưởng

Đối tượng thuộc diện áp dụng

Trợ cấp y tế đối với hộ đơn th quan
ân

Liên hệ trực tiếp với phòng ban liên

☆ Tùy từng đối tượng khác nhau mà các giấy tờ liên quan sẽ khác nhau. Hãy hỏi trực tiếp phòng ban liên quan.

Ban phúc lợi của các chi nhánh
Ủy ban nhân dân thành phố
Các trung tâm bảo hiểm phúc lợi
của từng địa phương

Onahama
Tel 0246(54)2111
Nakoso ·Tabito
Tel 0246(63)2111
Joban ·Tono
Tel 0246(43)2111
Uchigo · Yoshima · Miwa
Tel 0246(27)8690
Yotsukura · Hisa nohama Ohisa
Tel 0246(32)2114
Ogawa · Kawamae
Tel 0246(83)1329

Các dịch vụ khác
Các loại dịch vụ
Tư vấn sức khỏe răng miệng

Cửa sổ tư vấn dành cho mẹ và bé
Đến thăm nhà
（thăm trẻ sơ sinh）
Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh
Tư vấn sức khỏe mẹ và bé
Tiêm phòng
Tư vấn về sự phát triển của bé
Phòng chơi công cộng

Cửa sổ đăng kí cũng như số điện thoại liên lạc
Phòng bảo hiểm y tế cộng đồng
Ban chỉ đạo y tế
Tel 0246 (27) 8594 〒973-8408 191 Yomogida, Takasaka-machi, Uchigo, Iwaki- shi

Ban phúc lợi của các chi nhánh Ủy ban nhân dân thành phố
Các trung tâm bảo hiểm phúc lợi của từng địa phương
Tel 0246(22)7621 Taira
Tel 0246(54)2111Onahama
Tel 0246(63)2111 Nakoso ·Tabito
Tel 0246(43)2111 Joban · Tono
Tel 0246(27)8692 Uchigo · Yoshima · Miwa
Tel 0246(32)2114 Yotsukura · Hisa nohama Ohisa
Tel 0246(83)1329 Ogawa · Kawamae

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc trẻ em (Trung tâm bảo hiểm và phúc lợi): 0246（27）8599
〒973－8408 Số 191 Shikata Kita, Katasaka-cho, Iwaki-shi, Fukushima-ken

Chi tiết cụ thể liên hệ với cửa sổ liên quan hoặc 「保健のしおり」「Sổ tay bảo hiểm」

