
 

妊娠・出産・育児 

 

妊娠、出産、育児に関する手続きやサービスについて説明しま

す。 

 

妊娠・出産・健診 

 

妊娠したら 

住所地の役所や保健センターに妊娠届を提出して、母子健

康手帳をもらいます。日本語以外の母子健康手帳が用意さ

れている役所もあります。 

 

子どもが産まれたら 

子どもが産まれた日から 14日以内に、住所地の役所に出生

届を出します。そして、30 日以内に入国管理局に在住資格

取得の申請をします。また、自国の領事館・大使館にも出生

の届けをしてください。 

 

出産費用(補助) 

健康保険（社会保険）に入っている人は、出産したとき、出

産育児一時金がもらえます。出産のため会社を休み、給与

が支払われなかった場合は出産手当金がもらえます。 

 

育児休業 

一定の条件を満たせば、子どもが 1 歳になるまでの間、育児

休業を取得できます。父親、母親のどちらも取得でき、育児

休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 

 

健診 

3～4 か月、8～10 か月、1 歳 6 ヵ月、3 歳などの乳幼児を

対象に乳幼児健康診査があります。詳しいことは、役所や保

健センターに確認してください。 

 

子どもの国籍 

1.父親、母親どちらかが日本国籍の場合 

法的に結婚していれば日本国籍を取得できますが、外国で生

まれた子の場合は、日本国籍を留保しておく必要があります。

法的に結婚していない場合は、日本人の父親の認知があれ

ば日本国籍を取得できます。外国籍を取得する場合は、大

使館または領事館に問い合わせてください。 

 

 

Вагітність, пологи, догляд за дитиною 

 

Про процедури оформлення та послуги при вагітності, 

пологах та догляді за дитиною 

 

 

Вагітність, пологи, медогляд 

 

 

Коли ви завагітніли 

Подайте повідомлення про вагітність у місцевий 

муніципалітет або "Відділ охорони здоров'я" та 

отримайте "Книжку здоров'я матері та дитини". У 

деяких муніципалітетах є "Книжка здоров'я матері та 

дитини" іноземною мовою. 

 

 

Коли народиться дитина 

Протягом 14 днів після народження дитини подайте 

"Реєстрацію про народження" до місцевого 

муніципалітету. Потім протягом 30 днів необхідно 

подати заяву до імміграційного бюро на отримання 

статусу проживання. Також повідомте про народження 

дитини в консульство або посольство вашої країни. 

 

 

Кошти на пологи (субсидія) 

Люди, які перебувають на медичному страхуванні 

(соціальному страхуванні), можуть отримати 

"одноразову допомогу при народженні дитини". Крім 

того, якщо ви берете декретну відпустку на роботі, ви 

зможете отримувати декретну допомогу. 

 

 

 

Відпустка по догляду за дитиною 

За певних умов, ви можете взяти відпустку для догляду 

за дитиною, поки вашій дитині не виповниться 1 рік. 

Відпустку для догляду за дитиною можуть брати як 

батько так і мати. Допомога з догляду за дитиною 

виплачується "страхуванням зайнятості" протягом 

відпустки для догляду за дитиною. 

 

Медичний огляд 

Огляди здоров'я немовлят проводять для немовлят віком 

від 3 до 4 місяців, від 8 до 10 місяців, у півтора роки, та 

у 3 роки. Для отримання додаткової інформації, 

зв'яжіться з місцевим муніципалітетом або "Відділом 

здравоохранения". 

 

 

Громадянство дитини 

1. Якщо батько чи мати мають японське громадянство 

Якщо ви перебуваєте в законному шлюбі, дитина може 

отримати японське громадянство. Але у разі 

народження дитини в іншій країні необхідно зробити 

"збереження японського громадянства". 

Якщо ви не перебуваєте в законному шлюбі, дитина 

може отримати японське громадянство, якщо батько-

японець його визнає. Якщо ви хочете отримати іноземне 

громадянство, зверніться до посольства чи консульства. 



2.父親、母親がともに外国籍の場合 

日本国籍は取得できません。両親それぞれの国の法律に従っ

て国籍を取得します。 

 

保育所、幼稚園 

 

保育所（園） 

家族が仕事や病気などの理由で、昼間、子どもの世話ができ

ない場合、0歳から小学校入学前の子どもを預けることができ

ます。県や市が認めた認可保育所と、無認可の保育所があ

ります。 

 

認定こども園 

保育所と幼稚園の良いところをあわせもった施設。保護者が

仕事をしていても、していなくても、0歳から小学校入学前の子

どもが入れます。 

 

幼稚園 

3 歳から小学校入学前の子どもが入る学校です。公立と私

立があります。 

 

 

2. Коли батько та мати є іноземними громадянами. 

Японське громадянство одержати неможливо. Можна 

одержати громадянство батьків відповідно до 

законодавства країни кожного з них. 

 

 

Ясла, дитячий садок 

 

Ясла (садок) 

Якщо ви не можете доглядати дитину вдень через 

роботу, хворобу або з інших причин, з 0 років до вступу 

до початкової школи дитини можна віддати в ясла, потім 

до дитячого садка. Існують ліцензовані ясла, 

затверджені префектурою та містом, та неліцензовані 

ясла. 

 

 

Сертифікований ясла-садок 

Установа, що поєднує в собі переваги ясел та дитячого 

садка. Приймають дітей від 0 років до вступу до 

початкової школи незалежно від того, чи працюють 

батьки чи ні. 

 

 

 

Дитячий садок 

Це дитячий садок для дітей від 3 років до вступу до 

початкової школи. Є державні та приватні школи. 

 


