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Dự án hỗ trợ 
sinh con ở Thủ đô Tokyo

Nhằm động viên, hỗ trợ các gia đình sinh con, nuôi dưỡng trẻ 
trong đại dịch COVID-19, chúng tôi xin gửi tới các gia đình 
những sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ trị giá 100.000 yên!

Chương trình tặng điểm đổi hàng 
- Dự án hỗ trợ sinh con ở Thủ đô Tokyo

Baby First

Thủ đô Tokyo



Gia đình đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:
Gia đình có con sinh từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, có đăng ký cư trú tại các quận/thành phố thuộc 
Tokyo vào ngày sinh bé và ngày 1 tháng 4 năm 2021.
Gia đình có con sinh từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, có đăng ký cư trú tại các quận/thành 
phố thuộc Tokyo vào ngày sinh bé.

・

・

Đối tượng áp dụng

① Gửi thẻ ID chương trình tới các gia đình.
Chúng tôi sẽ gửi thẻ ID chương trình tới các gia đình thông qua cơ quan hành chính quận/thành phố nơi gia đình cư trú.

 (Gia đình không cần đăng ký để nhận thẻ ID)
* Đối với những gia đình sinh con trong và sau tháng 4 năm 2021, chúng tôi sẽ gửi thẻ ID vào thời điểm khoảng 3 tháng sau 
khi sinh. Tuy nhiên, tuỳ tình hình thực tế, thẻ ID có thể đến sớm hoặc muộn hơn. Thời điểm gửi thẻ ID sẽ khác nhau tùy theo 
quận/thành phố.

② Gia đình truy cập website của chương trình
Sau khi nhận được thẻ ID, vui lòng truy cập website của chương trình từ mã QR trên thẻ. Sau đó đăng ký và đăng nhập lần 

đầu bằng ID và mật khẩu được in trên thẻ.
Khi đăng nhập lần đầu, vui lòng trả lời khảo sát liên quan đến hỗ trợ nuôi dạy trẻ.

③ Chọn sản phẩm và đặt hàng.
Gia đình được tặng điểm trị giá 100.000 Yên. Vui lòng lựa chọn sản phẩm và đặt hàng trên website của chương trình. Có thể 

chia thành nhiều đơn hàng.
* Xin lưu ý rằng chỉ đặt hàng được trong khoảng thời gian sáu tháng kể từ thời điểm đăng ký và đăng nhập lần đầu.
* Vui lòng hoàn thành đăng ký và đăng nhập lần đầu trước ngày 1 tháng 10 năm 2023.
* Nếu có bất kỳ vấn đề gì khi truy cập website, xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn theo số điện thoại bên dưới.

Tổng đài Dự án hỗ trợ sinh con ở Thủ đô Tokyo
Tel: 0120-922-283 (Giờ làm việc: 9:00 sáng đến 6:00 tối / Đóng cửa vào ngày lễ cuối năm và năm mới) 
* Về việc cấp phát thẻ ID, vui lòng liên hệ cơ quan hành chính quận/thành phố nơi bạn cư trú
Thông tin chi tiết về dự án vui lòng tham khảo tại:
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/tokyo_shussanouen.html

Thông tin liên hệ (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

Đối tượng áp dụng

● Dịch vụ giúp việc nhà và chăm sóc trẻ *: Dịch vụ giúp việc nhà và chăm sóc trẻ, người trông trẻ, dịch vụ chụp ảnh album
● Quần áo, hàng hóa trẻ em: Yếm, quần áo lót, bộ đồ mặc trong, áo khoác ngoài, tất, phụ kiện thời trang, dụng cụ hỗ trợ sinh 

hoạt an toàn cho toà nhà (barrier-free)
● Thực phẩm: Đồ ăn dặm, sữa công thức
● Đồ tiêu dùng trẻ em: Khăn ướt, bỉm
● Thiết bị điện và tiện ích: Rô-bốt hút bụi, máy hấp, máy tạo ẩm, máy hút ẩm, máy lọc không khí, máy sấy chăn nệm (máy sấy 

futon), thiết bị nhà bếp, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video
● Đồ chơi: Đồ chơi giáo dục, đồ chơi cưỡi ngựa, xếp hình, sách tranh
● Đồ dùng trẻ em: Xe đẩy, ghế ngồi ô tô trẻ em, địu em bé, xe đẩy trẻ em, ghế ăn cho trẻ em, nôi, chăn ga gối đệm, chặn 

cửa/chặn cầu thang, bình sữa, máy hút sữa, máy hâm sữa, máy hút mũi, bát đĩa cho bé, ghế tắm cho bé, phụ kiện thời trang
● Sản phẩm dành cho gia đình sinh đôi, sinh ba: Xe đẩy đôi, địu em bé, yếm, quần áo lót, đồ chơi, bát đĩa cho bé, phụ kiện 

thời trang
● Sản phẩm vệ sinh kháng khuẩn: Khẩu trang, chất tẩy rửa chứa cồn
● Phiếu mua hàng: Phiếu quà tặng cho bé.
* Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở một số khu vực.

Ví dụ về hàng hóa và dịch vụ Dưới đây là ví dụ về các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp.

Các gia đình 
thuộc đối tượng 

áp dụng 
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Truy cập website 
và đặt hàng

Gửi hàng

Từ chính quyền 
Thủ đô Tokyo 
tới các gia đình


