
Q＆A Quảng trường mở sau giờ học

Q１： Nó khác gì với “phòng Hội trẻ em khi phụ huynh vắng nhà" ?

① Nó không phải là một doanh nghiệp chăm sóc trẻ em với mục đích cung cấp nơi để sinh hoạt hay trông giữ trẻ

như “phòng Hội trẻ em khi phụ huynh vắng nhà". Đây là nơi mà những trẻ muốn tham gia có thể tham gia một cách

tự nguyện, chơi và học trong khi tương tác với bạn bè và nhân viên.

② Tham gia miễn phí (có phát sinh chi phí thực tế) và không có giới hạn người tham gia.

③ Chỉ cần liên hệ đăng ký tham gia vào các ngày thứ Bảy và kỳ nghỉ của ba mùa. Các ngày thường trong tuần sẽ

không tiến hành điểm danh.

④ Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu như “Hãy cho bé về vào lúc ● giờ”.Về giờ về xin hãy bàn luận và quy định

ở nhà với nhau .Về cả cách chơi ở Quảng trường mở sau giờ học hay cách đi về như thê nào cho an toàn thì mong

phụ huynh hãy nói chuyện thật kỹ với trẻ,đây cũng như là trách nhiệm của gia đình khi cho trẻ tham gia.

⑤ Trong dự án này,nhân viên sẽ khuyến khích ,theo dõi và hỗ trợ các hoạt động mang tính tự chủ của trẻ.

⑥ Không gia hạn them thời gian.

⑦ Có thể đồng thời cùng sử dụng “phòng Hội trẻ em khi phụ huynh vắng nhà".

Q２： Làm thế nào tôi có thể tham gia?

Để tham gia thì cần thiết phải đăng ký. Bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào trong năm. Phụ huynh điền vào mẫu đơn

đăng ký rồi nộp đơn điện tử, hoặc mang đến Ban Trẻ em sau giờ học, hay nộp đơn qua đường bưu điện. Mẫu

đơn cũng có thể được in từ trang web của thành phố. Đăng ký là bắt buộc hàng năm.

Q３：Khi nào thì mở？

Từ thứ Hai đến thứ Sáu sau giờ học cho đến 5:00 chiều. Mở cửa từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều (đến 4:30 chiều từ 

tháng 10 đến tháng 3) vào các ngày thứ Bảy, kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân. Đóng cửa vào các ngày 

Chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm và Năm mới.

Q４：Chơi và làm những gì？

Tại quảng trường mở sau giờ học (có phòng học đặc biệt, phòng riêng) và sân chơi thì trẻ có thể tự do vui chơi. 

Cũng có thể  sử dụng như một nơi để đọc sách, làm bài tập và tự học. Hãy tự quyết định phải làm gì và dành thời 

gian của mình như thế nào một cách tự chủ.

Q５：Có mất phí tham gia không？
Đăng ký và tham gia là miễn phí, nhưng để sử dụng an toàn, cần phải trả 1.000 yên cho mỗi trẻ mỗi năm để 

trang trải các chi phí thực tế như bảo hiểm tai nạn.

Q６：Tôi nên làm gì cho bữa trưa trong những ngày nghỉ của ba mùa?

Trong ba mùa (kỳ nghỉ hè, nghỉ đông và nghỉ xuân) và vào những ngày không có bữa trưa ở trường, trẻ có thể

mang theo bữa trưa của mình và ăn ở quảng trường mở sau giờ học. Vì chúng tôi không thể cung cấp thiết bị

giữ lạnh như tủ lạnh nên phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh hộp cơm (sử dụng túi đá), bảo quản hộp

cơm, xem xét dị ứng thực phẩm. Ngoài ra, hãy hướng dẫn con bạn không trao đổi món ăn với bạn bè. Trẻ có thể

về nhà ăn trưa và sau đó tham gia lại.

Q７：Có cần thiết phải về nhà sau khi học xong rồi mới đến tham gia không?

Trẻ có thể tham gia vào quảng trường mở sau giờ học mà không cần về nhà. Vui lòng thảo luận với con bạn ở nhà

và quyết định xem có nên tham gia vào quảng trường mở sau giờ học sau khi trở về nhà rồi đến hay đến thẳng

luôn ngay sau giờ học. Về đồ dùng thì giống như nội quy nhà trường.

Q８：Khi bị thương thì phải sẽ như thế nào?

Ngay cả khi cẩn thận, trẻ vẫn có thể bị thương khi chơi. Nếu trẻ bị thương, chúng tôi sẽ sơ cứu đơn giản, tùy thuộc 

vào mức độ nghiêm trọng của vết thương, chúng tôi có thể liên hệ với phụ huynh/người giám hộ đến đón hay yêu cầu 

đưa trẻ đến bệnh viện. (Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ gọi xe cứu thương)



Q９：Có thể về giữa chừng không？Có điểm danh tham gia và có liên

lạc khi vắng mặt không？
【Ngày thường trong tuần】
Trẻ có thể tự do tham gia và về nhà. Không cần thiết phải thông báo cho chúng tôi về việc tham gia hoặc vắng

mặt của trẻ vào các ngày trong tuần. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể đáp ứng các yêu cầu quản lý thời

gian cho trẻ về nhà, chẳng hạn như "“Hãy cho bé về vào lúc ● giờ”.

[Thứ Bảy và các ngày lễ theo ba mùa]

Vào các ngày thứ Bảy và trong thời gian nghỉ lễ ba mùa ,vì sử dụng cơ sở thời gian dài và bảo đảm hệ thống

nên cần liên hệ để tham gia.Hãy thảo luận kỹ với con bạn và quyết định thời gian đi về nhà.

Q10：Có quy định gì về đồ cá nhân mang theo không？

Giống như nội quy của trường. Ví dụ, bạn có thể mang theo một bình nước chứa trà hoặc sách bài tập để học,

nhưng bạn không thể mang theo đồ ăn nhẹ hoặc máy chơi game.

Q11：Có thể đi đến bằng xe đạp không？

Không được phép xử dụng xe đạp.Hẫy tuân theo quy tắc của trường giống như đồ cá nhân mang theo .

Q12：Việc xác nhận trẻ đã về chưa thì làm như thế nào？
Vui lòng không đưa ra các câu hỏi hàng ngày về việc con bạn đã rời trường hay chưa, vì có rất nhiều trẻ tham gia 

tại quảng trường mở sau giờ học. Về thời gian trẻ vào và rời khỏi quảng trường mở sau giờ học thì chúng tôi đã

đưa vào sử dụng “Hệ thống quản lý Vào/Ra lớp (CoDMON)” và sẽ liên lạc đến phụ huynh qua email.

Q13：Ở đó có cung cấp trà không？

Trà không được cung cấp, vì vậy vui lòng mang theo bình nước đựng trà cỡ to, đặc biệt là vào mùa hè.

Q14：Có được đem theo đồ ăn vặt không？

Không được phép mang theo đồ ăn vặt.

■ Liên hệ Ban trẻ em sau giờ học Hội đồng giáo dục thành phố Hirakata

（Tầng 4 Kirara Plaza Kagayaki）
☎ 050-7105-8201 FAX 072-867-8131

Q15：Cách đối ứng những lúc khẩn cấp như khi xảy ra thảm họa thì như thế

nào？

Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra sau khi quảng trường mở sau giờ học bắt đầu, chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và 

phán đoán tình hình, đồng thời quyết định nên giữ hay thay đổi thời gian. Vào thời điểm đó, chúng tôi có thể liên 

hệ với thông tin liên hệ được chỉ định của những trẻ tham gia, vì vậy hãy đảm bảo điện thoại của bạn được thiết 

lập có thể nhận cuộc gọi từchúng tôi.

Thông tin cũng sẽ được gửi qua "Hệ thống quản lý Vào/Ra (CoDMON)", vì vậy vui lòng đăng ký hệ thống.

(Phương thức đăng ký sẽ được thông báo sau ,cùng với hướng dẫn sử dụng.)

Q16：Thẻ tham gia và hướng dẫn sử dụng khi nào có？

Sau khi hoàn tất tiếp nhận đơn xin và các thủ tục đăng ký, chúng tôi sẽ giao đến tay các bạn thẻ tham gia, hướng dẫn 

sử dụng, phương thức thanh toán chi phí thực tế, vào cuối tháng 3 đối với học sinh mới từ lớp 2 đến lớp 6 và đầu 

tháng 4 đối với học sinh mới lớp 1.


