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令和５年度 

保育園・認定こども園 入園案内 

Hướng dẫn nhập học Kỳ năm 5 Reiwa (2023) hoikuen・ninteikodomoen 

＜問合わせ Nơi liên hệ＞ 

◇保育園・認定こども園（⾧時間）に関すること Việc liên quan đến Hoikuen-Nintei kodomoen( dài 

thời gian) 

幼児保育課 Phòng trông giữ trẻ nhỏ ℡８４－０６６０  

※保育園・認定こども園に令和５年４月１日から入園するには、令和５年４月１日時点で半田市に住民登

録が必要です。 

Cần phải có đăng ký cư trú tại thành phố Handa vào thời điểm ngày 1-4-2023 để có thể 

nhập học từ ngày 1-4-2023 vào các trường Hoikuen-Nintei kodomoen 

 

保育園・認定こども園（⾧時間）Hoikuen-Nintei kodomoen( dài thời gian)  

■入園要件 Điều kiện nhập học 

保護者が次のいずれかの事由に該当していることが必要となります。 

Phụ huynh cần đáp ứng một trong các lý do như bên dưới. 

◇月６０時間以上の就労 Làm việc từ 60 tiếng 1 tháng trở lên 

◇妊娠、出産 Mang thai, sinh con 

◇保護者の疾病、障がい Phụ huynh mắc bệnh, bị thương 

◇同居または⾧期入院などしている 親族の介護・看護 Chăm sóc người thân ở cùng nhà hoặc đang 

nhập viện thời gian dài.  

◇求職活動予定（３歳児以上） Dự định hoạt động tìm việc(trẻ 3 tuổi trở lên) 

◇育児休業（３歳児以上）Đang tạm nghỉ để nuôi con( trẻ 3 tuổi trở lên) 

◇就学（職業訓練校を含む）Đang đi học( bao gồm cả trường dạy nghề) 

 

■入園案内、申込書等の配付・予約票の交付  

Phát Hướng dẫn nhập học, đơn đăng ký nhập học- cấp phiếu đặt chỗ 

 １０月１７日（月）～２１日（金）９時～１６時に各園で配布します。 

第１希望の保育園・認定こども園にて書類を受け取り、受付日時の予約をしてください。 

なお、希望園が複数ある場合でも、書類の受け取りおよび受付日時の予約を複数回する必要はありません。 

また、受付日時の予約は先着順となりますが、利用調整に影響はありません。 

Sẽ phát tại các trường từ ngày 17-10( thứ hai) ～ngày 21-10( thứ sáu) 

 vào lúc từ 9 giờ đến 16 giờ. 

Hãy nhận hồ sơ và đặt lịch tiếp đón tại các trường Hoikuen-Nintei kodomoen nguyện vọng 1. 

Ngoài ra, dù trường hợp có nhiều nguyện vọng vào nhiều trường thì việc lấy hồ sơ và đặt lịch 

 tiếp đón nhiều lần  

là không cần thiết. 



ベトナム語 

2 
 

■申込書等の受付 Tiếp nhận đơn đăng ký nhập học…vv 

予約票と申込書等の必要書類をご準備の上、予約日時にお越しください。 

Sau khi chuẩn bị sẵn phiếu đặt chỗ và giấy tờ cần thiết của hồ sơ đăng ký thì hãy đến 

vào ngày giờ đã đặt lịch. 

※利用調整の結果、第１希望園以外の園に入園となる場合があります。 

Kết quả của điều chỉnh sử dụng thì cũng có trường hợp sẽ nhập học trường không phải 

nguyện vọng 1. 

 

■保育時間 Thời gian giữ trẻ 

 保育の必要な時間によって「保育標準時間」もしくは「保育短時間」の認定が行われます。 

Tùy vào thời gian cần phải gửi trẻ sẽ được phân chia thành 「thời gian gửi trẻ tiêu chuẩn」

hoặc là 「thời gian gửi trẻ ngắn」. 

◇保育標準時間 Thời gian gửi trẻ tiêu chuẩn 

７時３０分～１８時３０分（最⾧） 

7:30 phút ～ 18:30 phút (dài nhất) 

※保護者の就労状況や園の開園時間等によって利用時間が変わります。 

Thời gian sử dụng sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình trạng làm việc của phụ huynh và thời gian 

mở cửa của trường. 

【延⾧保育 Gửi trẻ thêm giờ】 

 １８時３０分～１９時３０分（最⾧） 

18:30 phút đến 19:30 phút( dài nhất) 

◇保育短時間 Thời gian gửi trẻ ngắn 

 ８時～１６時 8 đến 16 giờ 

【延⾧保育 Gửi trẻ thêm giờ】 

 ７時３０分～８時 7:30 đến 8 giờ 

 １６時～１９時３０分（最⾧）16 giờ đến 19:30 (dài nhất) 

※延⾧保育の実施は、各園で異なります。 

Việc thực hiện gửi trẻ thêm giờ sẽ khác nhau tùy vào từng trường. 

■保育料 Phí gửi trẻ 

申込書等とともにお渡しする基準額表をご参照ください。 

Hãy tham khảo ở bảng số tiền tiêu chuẩn được phát cùng với hồ sơ đăng ký. 

■その他 Những điều khác 

市立幼稚園、認定こども園（短時間）との併願はできません。 

Không thể đăng ký cùng lúc với trường Yochien, nintei kodomoen công lập.( thời 

gian ngắn) 
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令和５年４月入園申込の流れ Quy trình đăng ký nhập học tháng 4 năm 2023 

●保育園・認定こども園（⾧時間）などの利用を希望する場合【２・３号認定】 

Trường hợp mong muốn sử dụng hoikuen-nintei kodomoen( dài thời gian) 【chứng 

nhận số ２・３】 
 

 

 

 

 

○1 Đến trường Hoikuen-Nintei kodomoen là nguyện vọng số 1 

・Lấy hồ sơ 

・Đặt lịch ngày giờ tiếp đón 

○2 Đến tòa thị chính 

・Đăng ký chứng nhận 

・Đăng ký nhập học 

・Thảo luận với cô giáo 

○3 Nhận thông báo kết quả điều chỉnh sử dụng từ thành phố 

(gửi bưu điện vào trung tuần tháng 12) 

○4  Nhận chứng nhận thông qua các trường Hoikuen-Nintei kodomoen 【chứng nhận số 

2・3】 

○5 Bắt đầu sử dụng gửi trẻ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

利用調整とは、保護者の状況（就労の時間や形態など）を踏まえて市が定める優先順位に基づき、

保護者が希望する保育園・認定こども園の受入人数に応じて利用できる園を調整することです。 

※優先順位に差がない場合は抽選などにより利用できる園を決定します。 

Điều chỉnh sử dụng nghĩa là việc điều chỉnh trường có thể sử dụng tương ứng với số 

người tiếp nhận của hoikuen-Ninteikodomoen mà phụ huynh mong muốn . Dựa vào 

thứ tự ưu tiên đã được thành phố quyết định dựa trên việc xem xét tình trạng của 

phụ huynh.( như thời gian hay hình thức làm việc). 

①第１希望の保育園・認
定こども園に行く 
・書類の受け取り 
・受付日時の予約 

②市役所に行く 
・認定申請 
・入園申込 
・保育士との面談 
 

⑤保育園・認定

こども園の施設

利用開始 

③市から利用調整

結果の通知を受け

取る 
（12月中旬郵送） 

 

④保育園・認定こど

も園を通じて認定

証を受け取る 
【2・3号認定】 

 



ベトナム語 

4 
 

■入園申込受付日程 LỊCH TRÌNH NGÀY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

「保育の必要性」の認定申請と入園申込を同時に行います。Thực hiện đồng thời đăng ký 

chứng nhận Tính cần thiết phải gửi trẻ và đăng ký gửi trẻ. 

※混雑を避けるため、完全予約制となります。事前に受付日時を予約のうえ、お越しください。予約が

集中した場合、受付期間内（11/4～11/16）で受付日時を調整いたします。予めご了承ください。 

Sẽ thực hiện hoàn toàn chế độ đặt lịch để tránh tình trạng hỗn loạn. Hãy đến dựa 

trên việc đặt lịch ngày giờ tiếp đón trước. Trường hợp mọi người đặt lịch tập trung 

thì sẽ điều chỉnh ngày giờ tiếp nhận trong thời kỳ thực hiện tiếp nhận( ngày 4-11 

đến 16-11) 
 

申込受付日 

Ngày tiếp 

nhận đăng ký 

受付会場 

Hội trường 

tiếp nhận 

施設名 

Tên trường 

受入年齢 

Độ tuổi 

tiếp 

nhận 

保育時間 

Thời gian gửi 

trẻ 

電話 

Điện 

thoại 

11 月 4 日(金) 

Ngày 4-11( thứ sáu) 

【受付時間 Thời 

gian tiếp nhận】 

8 時 30 分～17

時 

（水曜日は 19 時

まで） 

8:30 ～17:00 

( thứ tư là đến 

19:00) 

【受付場所 Địa 

điểm tiếp 

nhận】 

半田市役所１階 

 

多目的ルーム 1 

Phòng đa mục 

đích 1 ,tầng 1 

tòa thị chính 

Handa 

岩滑こども園※1 

Yanabe kodomoen 

0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～19 時 ℡21-2182 

住吉こども園（民間）※1 

Sumiyoshi kodomoen 

0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～19 時 ℡21-5185 

11 月 7 日(月) 

Ngày 7-11( thứ hai) 

横川保育園 

Yokogawa hoikuen 

1 歳～ 

Từ 1 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡28-1761 

東保育園 Higashi hoikuen 
0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～19 時 ℡21-0901 

11 月 8 日(火) 

Ngày 8-11( thứ ba) 

有 脇 保 育 園  Ariwaki 

hoikuen 

1 歳～ 

Từ 1 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡28-0757 

にじいろ保育園花園※2 

Nijiiro hoikuen hanazono 

（令和5年度から民間移管Từ 

4-2023 sẽ chuyển cho tư 

nhân quản lý） 

0 歳～※3 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～19 時 30 分 ℡22-7646 

のぞみが丘保育園（民間） 

Nozomigaoka hoikuen 

0～2 歳 

0 đến 2 

tuổi 

7 時 30 分～19 時 ℡28-6115 

みらい保育園（民間） 

Mirai hoikuen 

3 歳～ 

Từ 3 tuổi 
7 時 30 分～19 時 ℡28-2858 

11 月 9 日(水) 

Ngày 9-11( thứ tư) 

岩滑北保育園 

Yanabekita hoikuen 

1 歳～ 

Từ 1 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡23-0900 

認定こども園亀崎幼稚園※1 

Nintei kodomoen 

Kamezaki yochien 

3 歳～ 

Từ 3 tuổi 
8 時 30 分～16 時 30 分 ℡28-0256 

半田同胞園保育所(民間) 

Handa dohoen hoikusho 

0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～19 時 ℡24-6645 
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11 月 10 日（木） 

Ngày 10-11( thứ 

năm) 

乙 川 保 育 園  Okkawa 

hoikuen 

0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～19 時 ℡21-4030 

清 城 保 育 園  Seishiro 

hoikuen 

0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡21-0891 

11 月 11 日（金） 

Ngày 11-11( thứ 

sáu) 

平 地 保 育 園  Hirachi 

hoikuen 

0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡28-0575 

あさひ保育園（民間） 

Asahi hoikuen 

0～2 歳 

0 đến 2 

tuổi 

7 時 30 分～19 時 ℡89-8731 

おひさま保育園（民間）※4 

Ohisama hoikuen 

0～2 歳 

0 đến 2 

tuổi 

7 時 30 分～19 時 ℡89-8300 

わかば保育園（民間）※4 

Wakaba hoikuen 

0～2 歳 

0 đến 2 

tuổi 

7 時 30 分～19 時 ℡89-7781 

11 月 14 日(月) 

Ngày 14-11( thứ 

hai) 

修農保育園 Shuno hoikuen 
1 歳～ 

Từ 1 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡27-6209 

板山こども園※1  

Itayama kodomoen 

0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～19 時 ℡27-5214 

花・はなベビーハウス（民間）※4 

Hana hanababy house 

0～2 歳 

0 đến 2 

tuổi 

7 時 30 分～18 時 30 分 ℡24-8766 

くれよん保育園（民間）※4 

Kureyon hoikuen 

0～2 歳 

0 đến 1 

tuổi 

7 時 30 分～19 時 ℡58-7484 

11 月 15 日(火) 

Ngày 15-11 (thứ 

ba) 

葵保育園 Aoi hoikuen 
1 歳～ 

Từ 1 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡21-5568 

白 山 保 育 園 Hakusan 

hoikuen 

1 歳～ 

Từ 1 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡21-4082 

協和保育園 Kyowa hoikuen 
0 歳～ 

Từ 0 tuổi 
7 時 30 分～18 時 ℡22-7595 

11 月 16 日(水) 

Ngày 16-11( thứ 4) 

高根保育園（令和 7 年度から

民間移管予定） 

Takane hoikuen( dự định 

từ năm học Reiwa 7 

chuyển tư nhân quản lý) 

1 歳～ 

Từ 1 tuổi 

7 時 30 分～18 時 ℡28-4646 

 

※1 認定こども園は、⾧時間利用児（保育園と同様の利用）の内容です。 

※2 にじいろ保育園花園に入園希望の方は、花園保育園で書類を受け取ってください。 

※3 ０歳児クラスは、令和５年１０月からの入園となります。事前に入園予約が必要になるため、ご希望される

方は今回の受付にてお申し込みをお願いいたします。 

※4  ０～２歳までの子どもを少人数で預かる小規模保育事業所です。 

※1 Nintei kodomoen là ở nội dung trẻ sử dụng dài thời gian( sử dụng giống với hoikuen). 

※2 Người có nguyện vọng nhập học Nijiiro hoikuen hanazono thì hãy đến Hanazono 
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hoikuen để nhận giấy tờ. 

※3 Lớp 0 tuổi thì sẽ nhập học từ tháng 10-2023. Vì cần phải đặt chỗ nhập học trước nên 

người có nguyện vọng thì vui lòng đăng ký vào kỳ tiếp nhận này. 

※4 Đây là cơ sở giữ trẻ quy mô nhỏ  giữ số lượng nhỏ trẻ từ 0～2 tuổi. 
 

 

 


