
 

Thành phố Matsudo 
Câu lạc bộ giữ trẻ sau giờ học 

Đăng ký sử dụng cho năm 2023 

Application for the Fiscal Year 2023 

 
Dành cho 
trẻ mới 

vào lớp 1 

Hãy đăng ký ngay nếu có nhu cầu sử dụng 
câu lạc bộ từ tháng 4/2023 

[Thời hạn đăng ký] 

Từ ngày 1/11 ~ 30/11/2022 
※Lưu ý vì thời hạn đăng ký thay đổi so với mọi năm.  

※Nếu đăng ký sau thời hạn nêu trên thì thời điểm sử dụng sẽ từ sau tháng 5/2023 

※Trường hợp không nộp kịp giấy chứng nhận việc làm, giấy tờ chứng minh thì hãy nộp trước 

Đơn đăng ký theo thời hạn nêu trên.  

※Trường hợp có nguyện vọng theo chế độ chọn trường thì bắt buộc phải nộp trong thời hạn 

nêu trên.  

[Nơi nộp hồ sơ] Nộp cho câu lạc bộ mong muốn sử dụng 

[Hồ sơ cần thiết] Đơn đăng ký, Giấy chứng nhận việc làm (theo mẫu) 
                  Chi tiết: Tham khảo “Hướng dẫn sử dụng câu lạc bộ sau giờ học thành phố Matsudo 

năm 2023” 

 
 

Câu lạc bộ sau giờ học là gì? 
Là nơi giữ trẻ sau giờ học dành cho trẻ tiểu học có bố mẹ đi làm vào ban ngày, để đảm 
bảo trẻ có thời gian vui chơi lành mạnh sau giờ học. Câu lạc bộ được đặt tại tất cả các 
trường tiểu học công lập ở thành phố.  

Thời gian         Ngày thường: Giờ tan học ~ 7 giờ tối 

             Thứ Bảy: 8 giờ sáng ~ 6 giờ tối 

             Kỳ nghỉ dài của trường: 8 giờ sáng ~ 7 giờ tối 

 

Phí sử dụng      9,000 yên/tháng (bao gồm tiền bữa phụ…) 

Khi trẻ khám sức khỏe để chuẩn bị đi học, các tổ chức điều hành sẽ giới thiệu về câu lạc 

bộ giữ trẻ sau giờ học. Sau khi đăng ký sẽ có buổi gặp mặt phỏng vấn tại câu lạc bộ.  

Phụ trách: Tòa thị chính, Ban hỗ trợ nuôi dạy trẻ 
                      Tổ phụ trách câu lạc bộ giữ trẻ sau giờ học 

Điện thoại:  047-366-7347 (trực tiếp) 


