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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Khi sinh con 
 
 
○ Thủ tục cần thiết 
(1) Nhận giấy chứng sinh (cùng định dạng với giấy đăng ký khai sinh) từ bác sĩ hoặc người hộ sinh. 
(2) Trong vòng 14 ngày tính cả ngày sinh, hãy mang sổ tay sức khỏe mẹ và bé, giấy chứng nhận quốc tịch của cha mẹ 

(hộ chiếu, v.v. Đối với vợ chồng người nước ngoài), và giấy tờ xác nhận kết hôn (Đối với vợ chồng người nước 
ngoài) đến tòa thị chính, văn phòng chi nhánh, trung tâm dịch vụ, trung tâm Acta Nishinomiya station để nộp đăng 
ký khai sinh. Khi đó, hãy nhận giấy chứng nhận các mục cần ghi khi đăng ký khai sinh. 

(3) Trong vòng 30 ngày, hãy đến Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản để làm thủ tục xin đăng ký tư 
cách cư trú. Tuy nhiên, nếu bạn rời Nhật Bản trong vòng 60 ngày tiếp theo thì không cần thực hiện bước này. 

 
 
Nơi liên hệ  
Ban cư dân thành phố của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya Phụ trách hồ sơ cư trú    0798-35-3104 
Ban cư dân thành phố của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya Phụ trách khai báo hộ tịch   0798-35-3128 
Trung tâm thông tin tổng hợp về cư trú của người nước ngoài                         0570-013904 
                   (IP, nước ngoài 03-5796-7112) 
 
 
○ Bảo hiểm y tế và chi phí sinh con 
Nếu bạn sinh thường, bạn sẽ không thuộc đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả nên chi phí sẽ khá cao. 
Khi người tham gia bảo hiểm y tế khi sinh con sẽ nhận được khoản thanh toán một lần tiền trợ cấp sinh con và chăm 
sóc trẻ. 
Bạn có thể chi trả khoản thanh toán một lần tiền trợ cấp sinh con và chăm sóc trẻ trực tiếp từ bảo hiểm y tế cho bệnh 
viện, v.v... (hệ thống thanh toán trực tiếp). Nếu bạn muốn sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp, vui lòng liên hệ với 
bệnh viện nơi bạn sinh con. Nếu bạn không sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp, hãy yêu cầu với bảo hiểm y tế mà 
bạn tham gia. 
 
Nơi liên hệ Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế quốc gia:  
                Ban bảo hiểm y tế quốc gia của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya          0798-35-3120 
 
 
*Lưu ý: Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông qua người biết tiếng Nhật. 
 


