
Nội dung cụ thể Giấy tờ cần thiết Nơi làm thủ
tục Quầy số

●Đối với trẻ từ 4 tuổi trở xuống, khoảng 1 tuần sau khi
làm thủ tục chuyển đến, chúng tôi sẽ gửi phiếu điền thông tin
khi tiêm chủng. Phụ huynh không cần làm thủ tục gì.
●Những người cần gấp, hay phụ huynh có trẻ từ 5 tuổi
trở lên mà vẫn có mũi tiêm chủng chưa tiêm, hãy hỏi trực
tiếp.

Nếu có thắc mắc, hãy hỏi
bộ phận phụ trách ghi
bên phải.

Phòng bảo vệ
sức khỏe
Ban tiêm chủng

Sau khi chuyển đến Takasaki, hãy nhanh chóng làm thủ
tục đăng ký nhận trợ cấp y tế (Về tiền thăm hỏi người
bệnh hiểm nghèo, hãy hỏi trực tiếp)

Hãy hỏi bộ phận phụ trách
ghi bên phải

Sau khi chuyển đến, hãy nhanh chóng làm thủ tục chuyển đổi.
(Về tiền thăm hỏi bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, hãy hỏi trực
tiếp)

Hãy hỏi bộ phận phụ
trách ghi bên phải

Sau khi chuyển đến thành phố Takasaki, hãy nhanh
chóng làm thủ tục thay đổi địa chỉ tại phòng bảo
vệ sức khỏe và phòng bệnh.
(Về tiền thăm hỏi bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo,
hãy hỏi trực tiếp)

Hãy hỏi bộ phận phụ trách
ghi bên phải
(chỉ về tiền thăm hỏi bệnh
nhân bị bệnh hiểm nghèo)

Không cần làm thủ tục.
Tùy vào độ tuổi của bé, chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn khám
(khám bệnh trật khớp háng, khám 9 tháng tuổi,
khám 1 tuổi, khám 1 tuổi 6 tháng, khám 2 tuổi, khám
răng cá nhân 2 tuổi, khám 3 tuổi) qua đường bưu điện.

Không có

Chúng tôi sẽ đổi phiếu khám thai
　(Phát phiếu khám thai của thành phố Takasaki)

●Phiếu khám thai
(Phiếu của nơi cư trú trước
đó chưa sử dụng)
● Sổ tay mẹ & bé

Hãy làm thủ tục đăng ký trợ cấp y tế Hãy hỏi bộ phận phụ trách
ghi bên phải

Phát hành phiếu khám sức khỏe Không có

Phát phiếu khám sức khỏe. Để đăng ký phát hành, hãy gọi điện
hoặc đến trung tâm bảo vệ sức khỏe. Thời gian khám
là từ mồng 1 tháng 5 đến cuối tháng 1 năm sau.
●Phiếu khám sức khỏe chỉ phát cho công dân từ 19 tuổi
trở lên.
●Khi khám sức khỏe tổng quát tại thành phố Takasaki
thì cần phiếu
●Có quy định độ tuổi của từng mục khám.

Không có

Mang thẻ chứng nhận , rồi làm thủ tục đổi địa chỉ cho chó.
Nếu chưa được đăng kí tại các thành phố khác, cần phải
đăng kí mới (phí đăng kí mới là 3000 yên)

●Thẻ chứng nhận (Được nơi
ở trước đó cấp)
※Nếu không có thẻ chứng
nhận
Tiền cấp lại thẻ : 1,600 yên

Phòng vệ sinh
sinh hoạt

Bộ phận vệ sinh
môi trường
④

Cho người mới chuyển đến thành dành phố Takasaki
Trung tâm bảo vệ sức khỏe tổng hợp Takasaki

Nếu cần làm thủ tục nào trong các thủ tục dưới đây, hãy liên hệ với quầy tiếp dân tương ứng ở tầng 4 tòa Trung tâm bảo vệ sức khỏe tổng hợp Takasaki
 (thời gian làm việc: từ 8 giờ 30 phút sáng ~5 giờ 15 phút chiều).

Các mục

Tiêm chủng

Nhận trợ cấp tiền
y tế dành cho bệnh
mãn tính đặc định của trẻ nhỏ

Nhận trợ cấp tiền y tế
đặc định
(các bệnh hiểm nghèo chỉ định)

Trợ cấp y tế về điều trị đông máu bẩm sinh
và bệnh nhân nhiễm HIV do
chế phẩm yếu tố
đông máu

Khám sức khỏe trẻ nhỏ

Thai phụ
(Đã đăng ký thai phụ)

Trợ cấp y tế nuôi trẻ sinh non

Khám sức khỏe đặc
định thành phố Takasaki
Khám sức khỏe người cao tuổi hơn 75 tuổi

Khám sức khỏe của
thành phố
Khám ung thư

Người cùng vật nuôi -chó cùng chuyển đến
Takasaki
(Đã đăng ký ở địa
phương khác)

Phòng bảo vệ
sức khỏe &
phòng bệnh

bộ phận chính
sách bệnh hiểm

nghèo
①

Phòng sức khỏe
Ban bảo vệ sức
khỏe mẹ & bé

②

Phòng sức khỏe
Bộ phận tăng

cường sức khỏe
②

Mọi thắc mắc hãy liên hệ:

Hướng dẫn đỗ xe
Hãy sử dụng bãi đỗ xe của Trung tâm bảo vệ sức khỏe 
tổng hợp Takasaki. Hãy mang vé đỗ xe đến quầy tiếp tân.

Nếu sử dụng bãi đỗ xe có thu phí khác, người sử dụng 
phải tự chi trả phí gửi.

Trung tâm bảo vệ sức khỏe tổng hợp Takasaki

 Trung tâm bảo vệ sức khỏe tổng hợp tầng 4 
     ●Phòng bảo vệ sức khỏe & phòng bệnh
　 　 TEL 027-381-6112　
    ● Phòng Sức khỏe
　  　 TEL 027-381-6113　
     ( Ban bảo vệ sức khỏe mẹ & bé)
     　 TEL 027-381-6114
       (Bộ phận tăng cường sức khỏe)
     ●Phòng vệ sinh sinh hoạt
　  　 TEL 027-381-6116


