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Về việc hỗ trợ nuôi dạy trẻ tại thành phố Tochigi
Thành phố Tochigi đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nuôi dạy trẻ để các bậc cha mẹ có

thể yên tâm nuôi dạy con cái của họ.
Đầu tiên, khi mang thai lần đầu, bạn có thể không hiểu và lo lắng về nhiều thứ, nhưng nếu có vấn đề
gì hãy liên hệ với chúng tôi tại “Phòng tư vấn nuôi dạy trẻ”.
Về vấn đề mang thai và sinh nở, chúng tôi sẽ hỗ trợ phát hành sổ tay cho mẹ và bé, cho mượn bồn
tắm trẻ, mở các lớp học dành cho cha mẹ, tư vấn nuôi dạy trẻ, tư vấn sữa mẹ, khám sức khỏe thai sản
và chăm sóc sau sinh.
Trước và sau khi sinh con, chúng tôi cho rằng phụ nữ sẽ lo lắng về các vấn đề như tình trạng sức
khoẻ, công việc nhà và chăm sóc con cái. Trong trường hợp không có ai hỗ trợ bạn trong công việc nhà
và chăm sóc con cái, sẽ có “người hỗ trợ trước và sau khi sinh” giúp bạn làm việc nhà và chăm sóc con
cái.
Các nữ hộ sinh cũng có thể đến nhà bạn để hỗ trợ sản phụ và chăm sóc cho các bé.
"Chương trình trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em" của thành phố Tochigi là một hệ thống trong đó thành
phố sẽ trợ cấp chi phí y tế khi trẻ em được điều trị y tế do ốm đau hoặc thương tật.
Bạn không phải chi trả bất kỳ chi phí y tế nào tại bệnh viện cho đến khi con bạn hoàn thành năm thứ
ba trung học cơ sở.
Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện nhiều phương án hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em với mong muốn rằng
các bé đều có thể lớn lên trong tình trạng khỏe mạnh. "Phòng Tư vấn nuôi dạy trẻ" thuộc Trung tâm Y
tế và Phúc lợi Tochigi.
Không chỉ riêng việc mang thai và sinh nở, mà cho đến khi con bạn tròn 18 tuổi, đội ngũ nhân viên
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tư vấn chuyên nghiệp sẽ lắng nghe những lo lắng về việc nuôi dạy con cái của bạn và sẽ hỗ trợ bạn trong
việc chăm sóc cũng như nuôi dạy các bé.
Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi. Rất hân hạnh được đón tiếp.
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Giới thiệu về hoạt động kinh doanh ngân hàng lương thực tại thành phố Tochigi
Tại Thành phố Tochigi, với sự hợp tác của Cộng đồng Phúc lợi Xã hội Thành phố, các mặt hàng thực

phẩm do các cá nhân, tổ chức quyên góp sẽ được cung cấp miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó
khăn, cần được hỗ trợ thực phẩm cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Địa điểm phân phối thực phẩm là Cộng đồng Phúc lợi Xã hội Thành phố Tochigi tại tầng 2 thuộc toà
nhà Trung tâm Y tế và Phúc lợi Tochigi.
Thời gian từ 9h đến 17h các ngày trong tuần.
Thực phẩm được cung cấp bao gồm: gạo, thực phẩm ăn liền, thực phẩm đóng gói, đồ hộp, mì khô,
bánh kẹo, dầu thực phẩm và gia vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
như: băng vệ sinh, xà phòng rửa tay, khăn giấy, giấy vệ sinh...v.v.
Nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống , hãy đến và trao đổi với chúng tôi.
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Thông báo về việc thành lập trung tâm tiêm chủng mới
Việc tiêm chủng trước đó vẫn diễn ra như dự kiến, ngoài ra tỉnh Tochigi sẽ thành lập các địa điểm

tiêm chủng mới với tên gọi "Trung tâm tiêm chủng Tochigi" được đặt tại phía nam của tỉnh để việc tiêm
chủng cho tất cả người dân có thể hoàn thành tiêm chủng vào cuối tháng 11.
Ba trung tâm tiêm chủng mới lần lượt như sau: trung tâm thể thao tỉnh ở phía Nam thành phố Oyama,
Bệnh viện đa khoa Sano Kousei ở thành phố Sano và cuối cùng là toà nhà Aeon thành phố Sano.
Những ai có phiếu tiêm chủng ở thành phố Tochigi vẫn có thể tham gia. Chúng tôi sẽ sử dụng loại
vaccin Moderna. Về nguyên tắc, vaccin Moderna được tiêm 2 lần và cách nhau 4 tuần.
Về phương thức đăng ký, bạn có thể đăng ký trên trang web hoặc thông qua Line. Chúng tôi không
tiếp nhận đăng ký qua điện thoại.
Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi đến tổng đài Trung tâm tiêm chủng của Tỉnh Tochigi theo số điện thoại
0573-003-234. Chúng tôi sẽ tiếp nhận cuộc gọi từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, kể cả ngày cuối tuần và ngày
lễ.
Ngay cả sau khi tiêm vaccin, vui lòng tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh lây nhiễm
như đeo khẩu trang, thông gió và rửa tay.
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