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Về việc gia nhập câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học tại thành phố 
Yokohama 

 

1. Giới thiệu về câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học 
 
Câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học là hoạt động tận dụng các cơ sở vật chất có sẵn ở 

trường tiểu học để (1) cung cấp “sân chơi” miễn phí giành cho tất cả trẻ em; (2) cung 
cấp “nơi sinh hoạt” cho những trẻ không có gia đình ở nhà.  

Câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học bắt đầu hoạt động từ năm 2004, và được thành lập ở tất 
cả các trường tiểu học ở thành phố Yokohama vào năm 2020. 
 
* Từ năm 2021, thời gian sử dụng, ngày sử dụng và phân loại sử dụng sẽ có thay đổi, 

hãy tham khảo bảng bên dưới. 
 
★Kính gửi các bậc phụ huynh của thành phố Yokohama★ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học 
 
Câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học sinh hoạt vào các ngày trong tuần trừ chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, 

và kỳ nghỉ năm mới (từ 29/12 đến 3/1). 
Tuy nhiên, nếu có lý do bắt buộc phải đóng cửa câu lạc bộ, hay không có ai sử dụng thì có thể 

chúng tôi sẽ đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian mở cửa câu lạc bộ.   
Ngoài ra, tùy vào loại sử dụng mà thời gian và ngày sử dụng sẽ khác nhau.  

  

Câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học bắt đầu hoạt động từ năm 2004. Kể từ khi bắt đầu hoạt động 
đến nay, môi trường xung quanh trẻ đã có những thay đổi đáng kể.  

Không chỉ số lượng các gia đình đi làm ngày càng tăng, mà sự thay đổi trong cách làm việc của 
các bậc phụ huynh như rút ngắn thời gian làm việc hay làm việc từ xa, sự lựa chọn các trường và 
việc học hành tăng, nên thời gian sau giờ học của trẻ em có nhiều những thay đổi.   

Vì vậy, thành phố Yokohama đã và đang nghiên cứu các phương pháp để tăng cường hoàn thiện 
thời gian sau giờ học, đặt mục tiêu năm 2022 là có thể đáp ứng một cách linh hoạt những thay đổi 
về môi trường và nhu cầu của phụ huynh mà vẫn giữ được sự tốt đẹp của câu lạc bộ trẻ em sau 
giờ học để tất cả trẻ em có thể chơi cùng nhau, bằng cách làm rõ vai trò của “ sân chơi” cho tất cả 
trẻ em và “nơi sinh hoạt” cho những trẻ không có gia đình ở nhà 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành lắng nghe ý kiến của các chuyên gia bên ngoài, 
đồng thời dưa trên các cuộc khảo sát thực hiện từ trước đến nay và bảng câu hỏi mà đối tượng là 
người dùng và người phụ trách câu lạc bộ. 

Lần này, chúng tôi vẫn đang trong quá trình xem xét để sửa đổi và hoàn thiện. Tuy nhiên, gần 
đây do dịch bệnh Corona nên loại sử dụng 1 không thể mở lại được trên các phương diện. Trong 
tình hình đó, để mang lại một nơi an toàn, an tâm cho trẻ em sau giờ học, đồng thời thực hiện 
được việc tránh 3 yếu tố về tập trung, chúng tôi đã thực hiện và vượt tiến độ kế hoạch trong việc 
đưa vào loại hình sử dụng mới, thay đổi thời gian và ngày sử dụng từ tháng 4 năm 2021.  

 
<Trang chủ của thành phố Yokohama “Đánh giá câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học”> 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/hokagokids/minaoshi.html 

(Trang chủ thành phố Yokohama>Sống/Tổng hợp>Nuôi dạy trẻ/Giáo dục> 
Nuôi dạy trẻ sau giờ học >Câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học>  
Đánh giá để nâng cao chất lượng câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học) 
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3. Phân loại sử dụng câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học  
 
Tùy vào mục đích sử dụng mà câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học chia làm 2 loại là: “ Wakuwaku” với 

mục đích sử dụng làm sân chơi, và “Sukusuku” với mục đích là nơi sinh hoạt và vui chơi cho 
những trẻ không có gia đình ở nhà.  

Ngoài ra, trong “Sukusuku” thì có “Sukusuku (Yuyake )” sử dụng đến 5 giờ chiều và 
“Sukusuku (Hoshizora) sử dụng đến 7 giờ tối.  

Sự khác nhau giữa từng loại được tóm tắt ở bảng dưới đây. Vui lòng lựa chọn dựa vào mục đích sử 
dụng.  

* Tên của các loại sử dụng đã thay đổi từ giữa năm 2020 và 2021. Để dễ phân biệt và so sánh với các 
loại sử dụng đến năm 2020, chúng tôi sử dụng ký hiệu trong dấu ngoặc ( ) 

Phân loại sử dụng 
Wakuwaku 

(Loại sử dụng 1) 

Sukusuku (Loại sử dụng 2) 

Yuyake (A) Hoshizora (B) 

Mục đích sử dụng Sân chơi Sân chơi + Nơi sinh hoạt 

Điều kiện đăng ký 

- Trẻ đang học ở trường tiểu học đó hoặc đang học học kỳ 1 của trường giáo dục bắt 
buộc (dưới đây gọi là trường tiểu học đó) 

- Trẻ sống ở trong khu vực trường tiểu học đó hoặc khu vực trường giáo dục bắt 
buộc (dưới đây gọi là khu vực trường tiểu học đó) và đang theo học các trường tiểu 
học công lập, trường tiểu học tư thục, hay trường hỗ trợ đặc biệt.  

― * Trẻ không có gia đình ở nhà 

T
hờ

i g
ia

n 
sử

 d
ụn

g 

Ngày 
thường 

Sau khi tan học  
đến 4 giờ chiều 

Sau khi tan học  
đến 5 giờ chiều 

Sau khi tan học  
đến 7 giờ chiều 

Thứ 7 

Không 

* Có thể tham gia chương 
trình vào những ngày câu lạc 
bộ tổ chức chương trình 

Từ 8 giờ 30 phút sáng 
đến 5 giờ chiều 
 

Từ 8 giờ 30 phút sáng 
đến 7 giờ tối 

Ngày được 
nghỉ học ở 

trường 

2 tiếng/ ngày 
(Tùy vào từng câu lạc bộ) 

Phí sử dụng 

Miễn phí 
* Sử dụng cho trường hợp 

đặc biệt là 800 Yên+Tiền quà 
bánh (Xem trang 3) 

2.000Yên/tháng +  
Tiền quà bánh 

* Phí gia hạn (đến 7 giờ 
tối) là 400Yên/lần 

5.000Yên/tháng +  
Tiền quà bánh 

Có chế độ miễn giảm (Xem trang 6) 

Phí tham gia bảo 
hiểm 

Phí thường niên là 800 Yên hoặc ít hơn (tùy vào từng câu lạc bộ) 

Số người quy định Không Có 

Hồ sơ cần thiết để 
đăng ký sử dụng 

Đơn đăng ký sử dụng 
- Đơn đăng ký sử dụng 
- Giấy chứng nhận là trẻ không có gia đình ở nhà 

* Dù là loại sử dụng nào, nếu trẻ bị dị ứng đồ ăn thì đều phải nộp bảng hướng dẫn và 
quản lý cuộc sống học đường (bản sao) 

* Trẻ không có gia đình ở nhà là những trẻ ở các gia đình mà phụ huynh bận công việc nên khó có thời gian 
để chăm sóc, dạy bảo vào thời gian sau giờ học.  
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4. Sử dụng Wakuwaku (Loại sử dụng 1)  
 
(1) Thời gian sử dụng  
 

Ngày thường Sau giờ học ~ 4 giờ chiều 

Ngày nghỉ của trường * 2 tiếng/ngày ( tùy vào từng câu lạc bộ ) 

* Thứ 7 chỉ có thể sử dụng cho trường hợp đặc biệt, hoặc trường hợp tham gia chương trình đó 
là ngày câu lạc bộ tổ chức chương trình.  

 
 
(2) Hình ảnh các hoạt động của một ngày (Ví dụ tiêu chuẩn)  
 
<Ngày thường (ngày đi học ở trường)> 

 
 
<Ngày được nghỉ học ở trường (trừ thứ 7)> 
 

 
 
* Hình trên là một ví dụ mà thành phố Yokohama đưa ra, lịch trình và nội dung các hoạt động thực tế có thể 

khác nhau.  
 
 
(3) Phí sử dụng  
 

Miễn phí sử dụng Wakuwaku (Loại sử dụng 1)  * Tuy nhiên, yêu cầu phải tham gia bảo hiểm 
 

Sử dụng trường hợp đặc biệt 

Sử dụng cho trường hợp đặc biệt với những trẻ thuộc Wakuwaku (Loại sử dụng 1) là chế độ tiếp nhận 
trẻ giống như trẻ không có gia đình ở nhà trong trường hợp người giám hộ không có ở nhà trong thời 
gian sau giờ học do tạm thời có việc bận. Chỉ có thể sử dụng nếu Sukusuku (Loại sử dụng 2) còn chỗ 
trống. Sử dụng cho trường hợp đặc biệt cần phải đăng ký trước, và phải chi trả phí sử dụng là 800 Yên/ 
lần + tiền quà bánh (chi phí thực tế). Trong trường hợp sử dụng cho trường hợp đặc biệt, người giám hộ 
không cần đón vào giờ tan học cuối cùng của câu lạc bộ, mà có thể đón sau đó. 

 
  

14 giờ 16 giờ 17 giờ 19 giờ

Giờ lên lớp

★Có thể chơi sau khi nộp thẻ sử dụng, hoàn tất thủ tục tiếp nhận.

★Trong thời gian chơi tự do, câu lạc bộ cũng có thể tổ chức chương trình. Trong trường hợp đó, trẻ nào có nhu cầu thì đều có thể tham gia.

T
iế

p
đ

ó
n

Chơi tự do

T
an

tr
ư
ờ

n
g

chơi cờ/gấp giấy/thủ công, 
chơi bóng, chơi xe một 
bánh, ném bóng, v.v

Chỉ sử dụng đặt trước
(800Yên/Lần)

(Hoạt động giống với  loại Sukusuku 
(Loại sử dụng 2))

10 giờ 12 giờ 　　13 giờ 　　　　　　15 giờ 　　19 giờ

★Phương pháp sử dụng giống như ngày đi học ở trường
★Trẻ thuộc nhóm Wakuwaku (Loại sử dụng 1) có thể tham gia vào khung giờ buổi sáng hoặc chiều (không thể tham gia cả 2 )

★Trừ trường hợp sử dụng cho trường hợp đặc biệt, những trẻ thuộc nhóm Wakuwaku không được ăn trưa tại câu lạc bộ.

T
iế

p
đ

ó
n Chơi tự do

T
an

tr
ư
ờ

n
g

chơi cờ/gấp giấy/thủ công, 
chơi bóng, chơi xe một bánh, 
ném bóng, v.v T

an
tư
ờ

n
g

Ă
n

tr
ư

a

T
iế

p
đ

ó
n

Chơi tự do

chơi cờ/gấp giấy/thủ công, 
chơi bóng, chơi xe một bánh, 
ném bóng, v.v

Chỉ sử dụng cho trường hợp đặc 
biệt (800Yên/Lần)

(Hoạt động giống với  loại 
Sukusuku (Loại sử dụng 2))

Chỉ tham gia 1 trong 2 
(không thể tham gia cả 2 )
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(4) Trường hợp tham gia chương trình (trường hợp quá 4 giờ chiều)  
 
Để tăng cường các hoạt động cho trẻ, câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học tổ chức các chương trình 

khác nhau.  
Trường hợp trẻ thuộc loại Wakuwaku (Loại sử dụng 1) tham gia vào một chương trình tổ chức 

sau 4 giờ chiều, và tham gia đến cuối chương trình, thì hãy xác nhận với trẻ về thời gian tan học.  
 

* Cũng có một số trường hợp phải trả khoản phí thực tế như phí nguyên vật liệu khi tham gia 
chương trình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thông báo các thông tin cụ thể như ngày thực hiện 
chương trình, cách thức đăng ký trên Kids News.  
* Trường hợp sử dụng cho trường hợp đặc biệt, thì sau khi chương trình kết thúc, bạn có thể tiếp 
tục gửi con ở câu lạc bộ.  
 
 

(5) Hạn chế sử dụng trong trường hợp khẩn cấp  
 
Chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng Wakuwaku (Loại sử dụng 1) trong các trường hợp không thể đảm 

bảo sân chơi an toàn cho trẻ em, chẳng hạn như khi có báo động, nắng nóng gay gắt trong kỳ nghỉ 
hè, hoặc khi có tác động của dịch bệnh Virus Corona chủng mới.  

Trường hợp phải hạn chế sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo trước cho phụ huynh.  
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5. Sử dụng Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B) 
 

(1) Thời gian sử dụng  
 

 Sukusuku (Yuyake) 
(Loại sử dụng 2A) * 

Sukusuku (Hoshizora) 
(Loại sử dụng 2B) 

Ngày thường Sau giờ học ~ 5 giờ chiều Sau giờ học ~ 7 giờ tối 

Thứ 7 
8 giờ 30 phút sáng ~ 5 giờ chiều  8 giờ 30 phút sáng ~ 7 giờ tối 

Ngày được nghỉ học ở trường 

* Có thể sử dụng Sukusuku (Yuyake) (Loại sử dụng 2A) sau 5 giờ chiều đến 7 giờ tối bằng cách trả phí sử dụng thêm 

(400 Yên/lần) 
 
(2) Lịch trình hoạt động của một ngày (ví dụ tiêu chuẩn)  
<Ngày thường (Ngày đi học ở trường)> 
 

 
 
<Ngày được nghỉ học ở trường (bao gồm thứ 7)> 

 
 
* Hình trên là một ví dụ mà thành phố Yokohama đưa ra, lịch trình và nội dung các hoạt động thực 
tế có thể khác nhau. 

 
(3) Phí sử dụng  
 

 Sukusuku (Yuyake) 
(Loại sử dụng 2A) 

Sukusuku (Hoshizora) 
(Loại sử dụng 2B) 

Phí sử dụng (theo tháng) 2.000 Yên 5.000 Yên 

Phí gia hạn (đến 7 giờ chiều) 400 Yên/ lần ― 

* Phí sử dụng tách biệt với phí tham gia bảo hiểm.  
* Vẫn phải trả phí sử dụng Sukusuku (Loại sử dụng 2) dù tháng đó không sử dụng 
* Phải chi trả số tiền tương ứng phần đã dùng như tiền quà bánh  
* Khi tham gia chương trình, ngoài phí sử dụng có thể phát sinh thêm các chi phí thực tế như phí tài liệu 

Thời gian tới, chúng tôi sẽ thông báo những thông tin chi tiết như ngày thực hiện chương trình và 
cách thức đăng ký trên Kids News.  

* Có chế độ miễn giảm phí sử dụng Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B) (Cụ thể xem trang 6) 

14 giờ 16 giờ 16:30:00 17 giờ 19 giờ

★Có thể chơi sau khi nộp thẻ sử dụng và hoàn tất thủ tục tiếp nhận
★Trong thời gian chơi tự do, câu lạc bộ có thể tổ chức chương trình. Những trẻ nào có nhu cầu thì đều có thể tham gia

Giờ lên lớp

★Sau 16 giờ là các hoạt động yên tĩnh như ăn quà bánh, làm bài tập, đọc sách, v.v
★Sau giờ tan trường cuối cùng mà câu lạc bộ quy định, người giám hộ phải đến đón trẻ.

T
iế

p
đ

ó
n

Làm bài tập về nhà

b
ữ

a
p

h
ụ

chơi cờ/gấp giấy/thủ công, 
chơi bóng, chơi xe một 
bánh, ném bóng, v.v

Chơi tự do
Đọc sách

Chơi yên tĩnh

→Giờ tan học cuối cùng
(phải đón sau thời gian này)
(Yuyake) Đón trước 17 giờ
(Hoshozora) Đón trước 19 giờ

8:30:00 10 giờ 12 giờ 13 giờ　　　14 giờ 16 giờ 16:30:00 17 giờ 19 giờ

★Phương pháp sử dụng giống với ngày đi học ở trường. Tuy nhiên, trẻ sẽ ở câu lạc bộ cả ngày, nên chúng tôi sẽ cố gắng hoạt động sao

   cho không làm xáo trộn thói quen và nhịp điệu sinh hoạt của trẻ. 

T
iế

p
đ

ó
n

H
ọ

c
b

ài
 

( 
b

ài
 t
ập

 v
ề

 n
h

à,
 v

.v
)

Chơi tự do

chơi cờ/gấp
giấy/thủ công, 
chơi bóng, 
chơi xe một bánh, 
ném bóng, v.v

Ă
n

tr
ư

a
( 

tr
o

n
g

 c
â

u
 lạ

c
 b
ộ

 )

C
h
ơ

iy
ê

n
 t
ĩn

h

Chơi tự do

chơi cờ/gấp giấy/thủ
công, chơi bóng, 
chơi xe một bánh, 
ném bóng, v.v

Làm bài tập
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Chơi yên tĩnh

→Giờ tan học cuối cùng
(phải đón sau thời gian này)
(Yuyake) Đón trước 17 giờ
(Hoshizora) Đón trước 19 giờ
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<Chế độ miễn giảm phí sử dụng Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B)> 

Đối với các gia đình được bảo hộ cuộc sống hoặc các gia đình được miễn giảm thuế cư 
dân thành phố, thì phí sử dụng hàng tháng khi tham gia loại Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B) 
sẽ được miễn giảm theo như bảng dưới đây.  

Trường hợp gia đình bạn thuộc nhóm đối tượng được miễn giảm, vui lòng nộp các hồ sơ trong 
<bảng 2>  kèm đơn đăng ký sử dụng cho câu lạc bộ trẻ em sau giờ học.  
 
<Bảng 1> Phí sử dụng sau khi miễn giảm của Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B)  (phí hàng tháng) 

 Sukusuku (Yuyake) 
(Loại sử dụng 2A) 

Sukusuku (Hoshizora) 
(Loại sử dụng 2B) 

Phí sử dụng (Trước khi miễn giảm) 2.000 Yên 5.000 Yên 

Sau khi miễn giảm 0 Yên 2.500 Yên 

* Ngoại trừ phí sử dụng hàng tháng thì các phí khác (chi phí thực tế như tiền quà bánh, 
tiền nguyên vật liệu của chương trình, phí gia hạn của loại Sukusuku (Yuyake) (Loại sử 
dụng 2A) (400Yên/lần), phí bảo hiểm) không được áp dụng miễn giảm.  

 
<Bảng 2> Hồ sơ cần thiết để đăng ký xin miễn giảm (Loại sử dụng 2A/B)  

Tình trạng gia đình Những hồ sơ cần thiết để nộp 

Hộ gia đình được bảo hộ cuộc sống 

Giấy chứng nhận bảo hộ (bản chính) hoặc giấy chứng nhận 
chu cấp tiền bảo hộ cuộc sống (bản sao) 
* Vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách của Ban hỗ trợ cuộc 

sống-Phòng hỗ trợ cuộc sống-Văn phòng chính quyền quận để 
được cấp giấy chứng nhận bảo hộ. (miễn phí) 

Hộ gia đình được miễn giảm thuế thu 
nhập thành phố 

Nộp một trong những giấy tờ sau:  
(1) Giấy chứng nhận đóng thuế cư dân thành phố, thuế 

cư dân tỉnh (thuế được miễn) “bản chính" 
* Có thể xin ở Phòng thuế thuộc Văn phòng chính quyền (300 

Yên/ giấy chứng nhận ) 
(2)  Thông báo nộp thuế/ quyết định số tiền nộp thuế cư 

dân thành phố, thuế cư dân tỉnh (bản sao) 
* Nếu nộp thuế ở Văn phòng chính quyền tỉnh thì Văn phòng 

chính quyền tỉnh sẽ gửi những giấy tờ này. 
(3)  Giấy thông báo thu thuế đặc biệt, thuế cư dân thành 

phố, thuế cư dân tỉnh đối với thu nhập từ tiền lương, 
v.v (bản sao) 
* Nếu nộp những thuế này tại nơi làm việc thì có thể nhận được 

những giấy tờ này từ nơi làm việc 
★Tùy vào từng tháng xin được miễn giảm phí sử dụng mà phải nộp 

các loại giấy tờ chứng minh khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui 
lòng liên hệ Câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học.  

 
 
 
 
Đối với hộ gia đình được miễn giảm thuế thu nhập thành phố* sau khi áp dụng miễn giảm 

giành cho người góa vợ (chồng), vui lòng liên hệ với Cục quản lý trẻ em và thanh thiếu niên để 
được hỗ trợ.  
Điện thoại: 045-671-4068 

 
* Hộ gia đình được miễn giảm thuế thu nhập thành phố sau khi áp dụng miễn giảm giành cho 

người góa vợ (chồng) là những hộ gia đình phù hợp với các mục từ (1) ~ (3) dưới đây.  
(1) Chưa từng kết hôn 
(2) Có con từ 0 đến 19 tuổi 
(3) Thu nhập thấp 
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6. Tham gia bảo hiểm  
 
Những người tham gia câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học phải tham gia và thanh toán phí bảo hiểm 

(dưới 800 Yên/năm/trẻ ) để đề phòng trường hợp bất trắc như tai nạn, hay bị thương.  
Bảo hiểm này dành cho đối tượng là trẻ em tham gia câu lạc bộ sau giờ học và được chi trả bởi 

công ty điều hành. Khi làm thủ tục đăng ký sử dụng câu lạc bộ sau giờ học, hãy thanh toán phí tiền 
bảo hiểm. 

Ngoài ra, phí bảo hiểm được áp dụng theo năm. Do đó, phí bảo hiểm đã nộp một lần một lần sẽ 
không được hoàn trả. 

 
 

7. Đăng ký sử dụng 
 
Thời gian đăng ký sử dụng câu lạc bộ nhiếu nhi sau giờ học được thực hiện hàng năm (1/4 ~ 

31/3). Nếu bạn có nguyện vọng sử dụng câu lạc bộ từ đầu năm, trước khi hết hạn, vui lòng nộp các 
hồ sơ cần thiết dưới đây câu lạc bộ.  

Trường hợp sử dụng từ giữa năm, vui lòng nộp các hồ sơ cần thiết trước 1 tháng mà bạn muốn 
sử dụng, và trước kỳ hạn quy định của câu lạc bộ. 

 

 Các hồ sơ cần thiết để đăng ký sử dụng 
Hạn nộp hồ sơ 

Học sinh hiện tại 
Học sinh mới  

vào lớp 1 
Wakuwaku 
(Loại sử dụng1)  

- Đơn đăng ký sử dụng 
- Tiền bảo hiểm (dưới 800 yên mỗi năm) 

Trước kỳ hạn mà câu lạc bộ quy định Sukusuku  
(Loại sử dụng 2A/B)  

- Đơn đăng ký sử dụng 
- Tiền bảo hiểm (dưới 800 yên mỗi năm) 
- Giấy tờ chứng nhận trẻ không có gia đình 
ở nhà 

* Ngoại trừ trường hợp sử dụng cho trường hợp đặc biệt, học sinh mới vào lớp 1 thuộc loại 
Wakuwaku (Loại sử dụng 1) chỉ có thể bắt đầu sử dụng từ ngày mà câu lạc bộ quy định.  
 

<Giấy tờ chứng nhận trẻ không có gia đình ở nhà> 
Trường hợp đăng ký loại Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B) thì phụ huynh đang sống cùng con, 

phải nộp một trong số các tài liệu dưới đây. Không thể đăng ký loại Sukusuku (Loại sử dụng 
2A/B) nếu không nộp giấy tờ chứng minh.  

* Người giám hộ là cha mẹ hoặc người thay cho mẹ để nuôi dưỡng trẻ.  
* Nếu có 2 người trở lên chẳng hạn như anh chị em đăng ký loại Sukusuku (Loại sử dụng 

2A/B), có thể chấp nhận 1 bộ hồ sơ chứng minh trẻ không có gia đình ở nhà ( Bản đăng ký 
sử dụng cần 1 bộ/1 trẻ ) 

 

Tình trạng người giám hộ Các loại giấy tờ chứng minh, v.v 

Nhân viên văn phòng, công chức, v.v 

Giấy chứng nhận làm việc (dự định) Người dự định đi làm 

Trong thời gian nghỉ thai sản và giữ trẻ 

Tự kinh doanh Đơn khai báo tự mình kinh doanh 

Bệnh nhân  
Những người đang chăm sóc, điều dưỡng 

Đơn khai báo về bệnh tình, thương tật, v.v 
* Vui lòng đính kèm các hồ sơ có thể xác nhận tình trạng 

bệnh như hồ sơ bệnh án, v.v  

Người khuyết tật 
Đơn khai báo về bệnh tình, thương tật, v.v 
* Vui lòng đính kèm các hồ sơ có thể xác nhận tình trạng 

thương tật như sổ tay người khuyết tật 

Người đang tìm việc làm Đơn khai báo hoạt động xin việc  
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Đang đi học (ngoại trừ học sinh trung học 
cơ sở và trung học phổ thông) 

Bản sao thẻ sinh viên hoặc giấy chứng nhận đang đi học 

Người đang phải phục hồi sau những trận 
động đất, bão lũ, hỏa hoạn, và các thảm 
họa khác 

Giấy chứng nhận bị ảnh hưởng do thiên tai* 
* Tổn thất hư hại nhà cửa do động đất …Văn phòng chính 

quyền quận 
Hỏa hoạn mất mát do động đất, thiệt hại do hỏa hoạn, 
cuồng phong và lũ lụt gây ra,… sở cứu hỏa phát hành 

 
 
[Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Virus Corona chủng mới] 
Để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Virus Corona chủng mới, câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học 

vừa hoạt động, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn do thành phố Yokohama đề ra dựa 
theo “Hướng dẫn các biện pháp tránh lphòng tránh dịch bệnh Virus Corona chủng mới dành cho 
văn phòng chăm sóc sức khỏe trẻ em sau giờ học thành phố Yokohama”.  

Ngoài ra, trong năm 2020, theo chỉ thị của thành phố Yokohama về việc tránh yếu tố về tập 
trung, câu lạc bộ hạn chế về thời gian và ngày sử dụng khu vực loại sử dụng 1 làm sân chơi.  

Hiện này, tình trạng lây lan dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, nên có thể câu lạc bộ sẽ tiếp tục hạn 
chế thời gian và ngày sử dụng loại Wakuwaku (Loại sử dụng 1) trong năm 2021 theo hướng dẫn 
của thành phố Yokohama. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của các bạn.  
 
 

8. Quyết định sử dụng 
 
Về nguyên tắc, có thể bắt đầu sử dụng từ ngày mong muốn mà bạn điền trong bản đăng ký 

sử dụng. 
Trường hợp có bất kỳ điều nghi vấn hay những điểm chưa rõ về nội dung ghi trong bản đăng ký 

sử dụng, chúng tôi có thể không chấp nhận đăng ký của bạn với loại Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B). 
Trong trường hợp đó, câu lạc bộ hoặc đơn vị điều hành sẽ liên hệ trước với bạn.  

 
 

9. Ngày bắt đầu sử dụng cho học sinh mới vào năm 1 
 
Tùy vào từng loại mà bạn đăng ký, ngày bắt đầu sử dụng cho học sinh mới vào năm 1 sẽ khác 

nhau.  
 
<Wakuwaku (Loại sử dụng 1)> 

Sau khi xem xét những ảnh hưởng đến cuộc sống học đường, mà câu lạc bộ sẽ quy định 
ngày bắt đầu sử dụng.  

Tuy nhiên, trường hợp sử dụng cho trường hợp đặc biệt (phí sử dụng 800 Yên + tiền quà 
bánh ) thì có thể sử dụng từ ngày 1 tháng 4.  

 
<Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B)> 

Có thể sử dụng từ ngày 1 tháng 4 
 

[Các mục cần lưu ý trong việc sử dụng cho học sinh mới vào năm 1] 
Bất kể sử dụng loại nào, học sinh mới vào năm 1 muốn sử dụng Wakuwaku (Loại sử dụng 1) 

từ ngày 1 tháng 4 đến ngày bắt đầu được tiếp nhận, cần phải thực hiện những điểm sau.  
(1) Trong quá trình sử dụng, người giám hộ có trách nhiệm đưa đón trẻ 
(2) Để nắm bắt được tình hình của trẻ, hãy tiến hành trao đổi trước với phụ trách của câu lạc bộ. 
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10. Thay đổi loại sử dụng 
 

Trong trường hợp sau khi đăng ký sử dụng, bạn muốn thay đổi loại hình sử dụng trong năm do có 
sự thay đổi trong công việc, thì hãy nộp đơn xin thay đổi sử dụng.  

Về nguyên tắc, bạn không thể thay đổi loại hình sử dụng giữa chừng trong tháng. Bạn phải nộp 
đơn xin thay đổi sử dụng trước 1 tháng và trước hạn mà câu lạc bộ quy định so với tháng mà bạn 
muốn thay đổi.   

Ngoài ra, nên hạn chế việc thay đổi loại sử dụng thường xuyên vì nó có thể là gánh nặng cho con 
bạn, làm gián đoạn cuộc sống sinh hoạt của trẻ.  
 

<Nộp hồ sơ chứng minh là trẻ không có gia đình ở nhà> 
- Trường hợp trong năm thay đổi giữa chừng từ loại Wakuwaku (Loại sử dụng 1) sang 

Sukusuku (Yuyake/Hoshizora) (Loại sử dụng 2A/B), cần nộp các hồ sơ chứng minh là trẻ 
không có gia đình ở nhà (tham khảo trang 7,8) 

 
- Trường hợp muốn thay đổi nội dung sử dụng trong Sukusuku (Loại sử dụng 2A/B) (Yuyake 

(Loại sử dụng 2A) Hoshizora (Loại sử dụng 2B) ) thì không cần nộp lại hồ sơ chứng minh là 
trẻ không có gia đình ở nhà.  

 
- Trường hợp thay đổi tình trạng công việc như thay đổi nơi làm việc, cần nộp hồ sơ chứng 

minh là trẻ không có có gia đình ở nhà.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nếu đăng ký xong thủ tục sử dụng câu lạc bộ, vui lòng chuẩn bị và chờ 

đến ngày bắt đầu sử dụng câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học.  

Khi sử dụng câu lạc bộ, vui lòng xem kỹ hướng dẫn sử dụng câu lạc bộ 

ở trang sau. Rất mong nhận được sự hợp tác cũng như sự thông hiểu 

của người giám hộ để có thể sử dụng câu lạc bộ an toàn và an tâm. 

Phát hành: Tháng 2 năm 2021 
Ban giáo dục nhi đồng sau giờ học 
Cục quản lý trẻ em và thanh thiếu niên tại 
thành phố Yokohama  


