ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร
ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็ก หอประชุมเด็ก
ชมรมเด็ก และพล�ซ่�สำ�หรับเด็กหลังเลิกเรียนในเขตชินจูกุ
ศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร และศูนย์รองรับ
ครอบครัวและเด็ก
ก�รให้คำ�ปรึกษ�แบบครบวงจรสำ�หรับเด็ก
และครอบครัว
โปรดปรึกษาขอคำาแนะนำาได้ทุกเรื่อง
ปัญห� หรือคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รเลี้ยงดูเด็ก
- เจ้�หน้�ที่จะช่วยคุณคิดห�ท�งออกและให้คำ�แนะนำ�
รวมทั้งส�ม�รถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ห�กจำ�เป็น
● ห�กผู้ปกครอง/ผู้ดูแลไม่ส�ม�รถดูแลเด็กได้กะทันหัน เนื่องจ�กต้องรักษ�
ตัวในโรงพย�บ�ล หรือเหตุผลอื่นใด
- มีบริก�รให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับสถ�นดูแลเด็กระยะสั้น/ชั่วคร�ว และศูนย์
ส�ม�รถรับสมัครดูแลเด็กประเภทนี้
● ก�รป้องกันก�รท�รุณกรรมเด็ก
- ห�กคุณกำ�ลังคิดว่� ฉันเกรงว่าฉันอาจอยากตีเด็ก หรือ ฉันกังวลเกี่ยวกับ
การตะโกนและด่าทอของเพื่อนบ้านของฉัน โปรดโทรม�เพื่อขอคำ�แนะนำ�
(ทุกเรื่องจะถูกเก็บเป็นคว�มลับอย่�งเข้มงวด)

ชื่อเล่น
มุมสนับสนุนก�รพัฒน�ศูนย์สำ�หรับเด็ก ไอ-ไอ
แบบครบวงจร
หม�ยเลขติดต่อโดยตรง: 03-3232-0679

● ห�กคุณมีคว�มกังวล

พล�ซ่�สำ�หรับผู้ปกครองเด็ก
้ ทีน่ ส้ี �ม�รถใช้ได้ส�ำ หรับเด็กท�รก
● พืน

และเด็กหัดเดิน รวมถึงผูป้ กครอง
- ห�พืน้ ทีว่ �่ งของคุณเอง
คุณส�ม�รถม�ในเวล�ใดก็ได้ และเล่นได้ทง้ั วัน
- ทำ�คว�มรูจ้ กั เพือ่ นใหม่
คุณมีโอก�สที่จะพบปะ และทำ�คว�มรู้จักกับพ่อแม่คู่อื่นๆ พร้อมเด็กท�รก
และเด็กหัดเดิน มีกิจกรรมพิเศษที่คุณส�ม�รถทำ�คว�มรู้จักเพื่อนใหม่
และเข้�เรียนเกีย่ วกับก�รเลีย้ งดูเด็ก

ก�รให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับพัฒน�ก�รเด็ก และ
ก�รใช้บริก�ร
มีมุมสนับสนุนพัฒน�ก�ร (ชื่อเล่นว่� “ไอ-ไอ”) ตั้งอยู่ในศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบ
วงจร โดยมีเจ้�หน้�ที่เฉพ�ะท�งที่ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับพัฒน�ก�รเด็ก และ
ก�รใช้บริก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ห�กจำ�เป็น มุมนี้ยังส�ม�รถดำ�เนินก�รทดสอบพัฒน�ก�ร ออกแบบแผน
สนับสนุน ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับบริก�รรับเลี้ยงเด็กตอนกล�งวัน และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ก�รสนับสนุนพัฒน�ก�รเด็ก และบริก�รรับ
เลี้ยงเด็กหลังเลิกเรียน
เด็กๆ จะได้รับก�รสนับสนุนพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ�, ก�รเรียนรู้ และทักษะ
ด้�นก�รเคลื่อนไหว รวมถึงก�รสอนเกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตประจำ�วันผ่�นกิจกรรม
กลุ่มและเดี่ยว มีบริก�รหล�กหล�ยประเภท เช่น กลุ่มเลี้ยงเด็กตอนกล�งวัน
สำ�หรับเด็กเท่�นั้น, กลุ่มดูแลครอบครัวตอนกล�งวัน, กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน
(ที่กล่�วถึงก่อนหน้�นี้ สำ�หรับเด็กที่ยังไม่เข้�โรงเรียนประถมศึกษ�) และคำ�
แนะนำ�เป็นร�ยบุคคล (สำ�หรับเด็กที่ยังเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษ�ปีที่สอง)
โดยมีก�รคิดค่�บริก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

มุมเด็ก
่ ส่ี ะดวกสบ�ยและปลอดภัยสำ�หรับเด็ก
● มีสถ�นทีท

ซึง่ ทำ�ให้คณ
ุ ได้พกั ผ่อน
- มีพน้ื ทีท่ เ่ี ด็กส�ม�รถเล่นได้โดยอิสระอย่�งสนุกสน�น
● ทีศ่ นู ย์ส�ำ หรับเด็กแบบครบวงจร และศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กชินะโน
ม�ชิ, เอโนะคิโช, และน�กะ-โอชิไอ จะมีหอ้ งเฉพ�ะสำ�หรับเด็กมัธยมต้น
และมัธยมปล�ย นอกจ�กนี้ ศูนย์ส�ำ หรับเด็กแบบครบวงจร และศูนย์รองรับ
ครอบครัวและเด็กชินะโนม�ชิ และเอโนะคิโช ยังมีสตูดโิ อสำ�หรับให้เด็กซ้อม
ดนตรี และทำ�กิจกรรมอืน่ ๆ อีกด้วย

กิจกรรมสนับสนุนผู้ใช้บริก�ร
● ให้ ข ้ อ มู ล และคำ � ปรึ ก ษ�

ตลอดจนช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ � นต่ � ง ๆ
เพื่อให้ผู้ใช้บริก�รส�ม�รถเลือกรับก�รสนับสนุนเกี่ยวกับก�รเลี้ยงเด็ก อ�ทิ
โรงเรียนอนุบ�ลหรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนในพื้นที่ ให้ตรงกับคว�มต้องก�ร
ของครอบครัวทีต่ อ้ งดูแลเด็ก
● จัดสรรเจ้�หน้�ที่ให้ก�รช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้ใช้บริก�รเป็นก�รเฉพ�ะ
เพื่อให้คำ�ปรึกษ�ด้�นต่�ง ๆ

บริก�รรับเลีย้ งเด็กทีบ่ �้ น
บริก�รนี้สำ�หรับเด็กท�รก และเด็กหัดเดินที่ไม่ส�ม�รถไปยังศูนย์สนับสนุน
พัฒน�ก�รเด็ก อันเนื่องม�จ�กสภ�พของเด็ก หรือสถ�นะท�งครอบครัว ผู้
ดูแลตอนกล�งวันจะไปที่บ้�นเพื่อให้ค�ำ แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีเล่น ทำ�ง�นประจำ�
วัน และให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ค่�ใช้จ่�ย: ไม่คิดค่�บริก�ร

ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กน�กะ-โอชิไอ

ศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร
7-3-29 ชินจูกุ, เขตชินจูกุ 160-0022
โทร: 03-3232-0674 ส�ยตรงบริก�รให้คำ�ปรึกษ�: 03-3232-0675
■ บริก�รให้ค�ำ ปรึกษ�: วันจันทรถึงเส�ร์ 8.30 น. ถึง 19.00 น.
วันอ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 น. ถึง 17.00 น. (ให้ค�ำ ปรึกษ�
ท�งโทรศัพท์เท่�นั้น)
■ ก�รสนับสนุนพัฒน�ก�รเด็ก และบริก�รรับเลี้ยงเด็กหลังเลิกเรียน โทร:
03-3232-0679
วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 น. ถึง 18.00 น.
วันเส�ร์ 9.00 น. ถึง 17.00 น.
■ พล�ซ่�และมุมเด็ก โทร: 03-3232-0695
วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.30 น. ถึง 18.00 น. จนถึง 19.00 น. สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมต้นขึ้นไป
(ในระหว่�งปิดเทอม 9.00 น. ถึง 18.00 น. จนถึง 19.00 น. สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไป)
วันเส�ร์ อ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. ถึง 18.00 น.

ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กชิน�โนะมัตจิ
20 ชิน�โนะมัตจิ, เขตชินจูกุ 160-0016
โทร: 03-3357-6851
ส�ยตรงบริก�รให้คำ�ปรึกษ�: 03-3357-6855

ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กเอโนะคิโช
36 เอโนะคิโช, เขตชินจูกุ 162-0806
โทร: 03-3269-7304
ส�ยตรงบริก�รให้คำ�ปรึกษ�: 03-3269-7345

2-7-24 น�กะ-โอชิไอ, เขตชินจูกุ 161-0032
โทร: 03-3952-7751
ส�ยตรงบริก�รให้ค�ำ ปรึกษ�: 03-3952-7752

ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กคิตะ-ชินจูกุ
3-20-2 คิตะ-ชินจูกุ, เขตชินจูกุ 169-0074
โทร: 03-3356-1121
ส�ยตรงบริก�รให้ค�ำ ปรึกษ�: 03-3362-4152

เวล�ทำ�ก�รสำ�หรับศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กชิน�โนะม�ชิ,
เอโนะคิโช, น�กะ-โอชิไอ และคิตะ-ชินจูกุมีดังต่อไปนี้
บริก�รให้ค�ำ ปรึกษ�: วันธรรมด� 8.30 น. ถึง 17.00 น.
วันเส�ร์ 9.30 น. ถึง 18.00 น. (บริก�รให้ค�ำ ปรึกษ�โดยก�รติดต่อที่ศูนย์
เท่�นั้น)
ปิดในวันอ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
■ พล�ซ่�และมุมเด็ก
วันธรรมด� 9.30 น. ถึง 18.00 น. (ตั้งแต่ 9.00 น. ในช่วงปิดเทอม) (เปิด
ถึง 19.00 น. สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไป)
วันเส�ร์ อ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30 น. ถึง 18.00 น.
สำ�หรับบริก�รรับให้ค�ำ ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์ในวันเส�ร์ จะดำ�เนินก�ร
โดยศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร ทั้งนี้ ศูนย์ทุกแห่งปิดให้บริก�รระหว่�ง
วันที่ 29 ธันว�คม ถึง 3 มกร�คม
■

ก�รดูแลเด็กชั่วคร�ว และบริก�รอื่นๆ
ที่พักระยะสั้น
สำ�หรับเด็ก

บริก�รช่วยเลี้ยงเด็กและทำ�ง�นบ้�นหลังจ�กเด็กคลอด
ที่ตั้ง: ผู้ช่วยจะถูกส่งไปต�มบ้�น
คุณสมบัติ: สำ�หรับท�รกที่อ�ยุน้อยกว่�หนึ่งปี
ระยะเวล�ที่ใช้บริก�รได้สูงสุด: สูงสุด 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง
ใช้บริก�รได้ไม่เกิน 10 ครั้ง รวมทั้งหมดไม่เกิน 30 ชั่วโมง
ค่�ใช้จ่�ย: 1,000 เยนต่อชั่วโมง (มีโปรแกรมลดร�ค�/
ยกเว้นค่�ใช้จ่�ย)
สอบถ�มร�ยละเอียด: ศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร

สถ�นดูแลเด็กส�ม�รถจัดห�ทีพ่ กั ค้�งคืนชัว่ คร�วได้ ห�กจำ�เป็น
ที่ตั้งและคุณสมบัติ: บ้�นเด็กเล็กฟูต�บะ: สำ�หรับเด็กก่อน
วัยเรียน
บ้�นที่ร่วมโครงก�ร: สำ�หรับเด็กที่ยังไม่จบชั้นประถม
ศึกษ�ปีที่หก
ระยะเวล�ที่ใช้บริก�รได้สูงสุด: สูงสุด 7 วันต่อก�รพัก
อ�ศัยหนึ่งครั้ง
ค่�ใช้จ่�ย: 3,000 เยนต่อวัน (มีโปรแกรมลดร�ค�/ยกเว้น
ค่�ใช้จ่�ย)
สอบถ�มร�ยละเอียด: ศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร

ก�รสนับสนุนให้
ครอบครัวเลี้ยงเด็ก
ในบ้�น

ส�ม�รถจัดห�สถ�นดูแลเด็กชั่วคร�วได้ ห�กจำ�เป็น

ส�ม�รถจัดห�สถ�นดูแลเด็กชัว่ คร�วได้ ห�กจำ�เป็น
สถ�นดูแลเด็ก ที่ตั้ง: ศูนย์ส�ำ หรับเด็กแบบครบวงจร, ศูนย์รองรับครอบครัว
ชั่วคร�วแบบพล�ซ่� และเด็กเอโนะคิโช, ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กน�กะ-โอชิไอ
คุณสมบัติ: สำ�หรับเด็กอ�ยุตั้งแต่ 6 เดือน จนถึงเข้�
โรงเรียนประถมศึกษ�
ระยะเวล�ที่ใช้บริก�รได้สูงสุด: สูงสุด 4 ชั่วโมงต่อวัน
ต้องลงทะเบียนแจ้งล่วงหน้�
ค่�ใช้จ่�ย: 950 เยนสำ�หรับชั่วโมงแรก และ 350 เยน
สำ�หรับทุกครึ่งชั่วโมงถัดไป (ส�ม�รถขอยกเว้นได้)
สอบถ�มร�ยละเอียด: ศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร,
ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กเอโนะคิโช, ศูนย์รองรับ
ครอบครัวและเด็กน�กะ-โอชิไอ

สถ�นดูแลเด็ก ที่ตั้ง: ศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร
ชั่วคร�วสำ�หรับเด็ก คุ ณ สมบั ต ิ : สำ � หรั บ เด็ ก พิ ก �ร หรื อ มี พ ั ฒ น�ก�รช้ �
หัดเดินที่พิก�ร ตั้งแต่อ�ยุ 3 ขวบจนถึงเข้�โรงเรียนประถมศึกษ�

ระยะเวล�ที่ใช้บริก�รได้สูงสุด: ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง
ต้องลงทะเบียนแจ้งล่วงหน้�
ค่�ใช้จ่�ย: 1,000 เยนต่อครั้ง (มีโปรแกรมลดร�ค�/
ยกเว้นค่�ใช้จ่�ย)

หม�ยเหตุ: สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ภ�ยในท้องถิ่นของคุณ

หอประชุมเด็ก มุมเด็ก ชมรมเด็ก และพล�ซ่�สำ�หรับเด็กหลังเลิกเรียน
หอประชุมเด็กและมุมเด็ก

ชมรมเด็ก

● มีสถ�นที่อำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับเด็กอ�ยุระหว่�ง

0 ถึง 18 ปีและ
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ท�รกและเด็กหัดเดินต้องอยู่กับผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
● หอประชุมบ�งแห่งมีพื้นที่พิเศษสำ�หรับท�รก/เด็กหัดเดิน
และสำ�หรับ
นักเรียนมัธยมต้น/มัธยมปล�ย
● มีกิจกรรมพิเศษสำ�หรับแต่ละกลุ่มอ�ยุ
และสถ�นที่อำ�นวยคว�มสะดวก
ต่�งๆ ยังส�ม�รถใช้เป็นสถ�นที่สำ�หรับก�รขอคำ�ปรึกษ�

● สถ�นดูแลเด็กนีม
้ ไี ว้ส�ำ หรับเด็กชัน้ ประถมศึกษ�ทีอ่ �ศัยอยูใ่ นเขตชินจูกแุ ละ

เด็กทีผ่ ปู้ กครองไม่ส�ม�รถดูแลได้เป็นประจำ�ทีบ่ �้ น อันเนือ่ งม�จ�กหน้�ที่
ก�รง�น หรือเหตุผลอืน่ ๆ
● ค่�ใช้จ่�ย: 6,000 เยนต่อเดือน (มีโปรแกรมลดร�ค�)
● ค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติม: 2,000 เยนต่อเดือน หรือ 200 เยนต่อครั้ง

ร�ยชื่อหอประชุมเด็ก, มุมเด็ก และชมรมเด็ก
ชื่อ

ที่อยู่

หม�ยเลขโทรศัพท์

ศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร มุมเด็ก และชมรมเด็ก

7-3-29 ชินจูกุ

03-3232-0695

ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็ก และชมรมเด็กชิน�โนะมัตจิ
ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็ก และชมรมเด็กเอโนะคิโช
ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็กน�กะ-โอชิไอ
ศูนย์รองรับครอบครัวและเด็ก และชมรมเด็กคิตะ-ชินจูกุ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กฮอนชิโอโช
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กคิตะ-ย�มะบูชิ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กน�กะมัตจิ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กฮิกะชิ-โกเคนโช
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กย�คุโอจิ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กว�เซดะ-มิน�มิโช
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กโทมิฮิซ�โช
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กฮย�คุนินโช
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กท�ค�ดะโนะบ�บ� ไดอิจิ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กท�ค�ดะโนะบ�บ� ไดนิ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กค�มิ-โอชิไอ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กน�ไก
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กนิชิ-โอชิไอ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กคิตะ-ชินจูกุ ไดอิจิ
หอประชุมเด็ก และชมรมเด็กนิชิ-ชินจูกุ
ชมรมเด็กในโรงเรียนประถมโยตสึยะ ไดโรคุ
ชมรมเด็กในโรงเรียนประถมโทมิฮิสะ
ชมรมเด็กในโรงเรียนประถมฮิก�ชิ-โทย�มะ
ชมรมเด็กในโรงเรียนประถมโอคุโบ
ชมรมเด็กในโรงเรียนประถมโทย�มะ
ชมรมเด็กภ�ยในโรงเรียนประถมโทตสึกะไดนิ
ชมรมเด็กในโรงเรียนประถมโอชิไอ ไดอิจิ
ชมรมเด็กภ�ยในโรงเรียนประถมโอชิไอไดโยง

20 ชิน�โนะมัตจิ
36 เอโนะคิโช
2-7-24 น�กะ-โอชิไอ
3-20-2 คิตะ-ชินจูกุ
8 ฮอนชิโอ-โช
2-17 คิตะ-ย�มะบูชิ-โช
25 น�กะ-โช
5-24 ฮิกะชิ-โกเคนโช
51 อิชิง�ยะ-ย�คุโอจิ-มัตจิ
50 ว�เซดะ-มิน�มิ-โช
22-21 โทมิฮิซ�-โช
2-18-21 ฮย�คุนิน-โช
3-18-21 ท�ค�ดะโนะบ�บ�
1-4-17 ท�ค�ดะโนะบ�บ�
2-28-8 ค�มิ-โอชิไอ
1-8-12 น�ไก
1-31-24 นิชิ-โอชิไอ
2-3-7 คิตะ-ชินจูกุ
4-35-28 นิชิ-ชินจูกุ
30 ไดเคียว-โช
7-24 โทมิฮิสะ-โช
2-34-2 โทย�มะ
1-1-21 โอคุโบ
2-1-38 ฮย�คุนิน-โช
1-25-21 ท�ค�ดะโนะบ�บ�
2-13-27 น�กะ-โอชิไอ
2-9-34 ชิโม-โอชิไอ

03-3357-6851
03-3269-7304
03-3952-7751
03-3365-1121
03-3350-1456
03-3269-7196
03-3267-3321
03-3269-6895
03-3353-6625
03-5287-4321
03-3357-7638
03-3368-8156
03-3368-8167
03-3200-5038
03-3360-1413
03-3361-0075
03-3954-1042
03-3369-5856
03-3377-9352
03-3357-7891
03-3358-9071
03-3205-0363
03-3209-0803
03-3204-8081
03-3205-9616
03-3565-0947
03-3565-0989

เวล�ทำ�ก�รของหอ
ประชุมเด็ก/มุมเด็ก
B (ตั้งแต่ 9.00 น. ในวันเส�ร์
อ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
B
B
B
B
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
A
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
A
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
A
9.00 น. ถึง 18.00 น.
9.00 น. ถึง 18.00 น.
-

พืน้ ทีส่ �ำ หรับท�รกและ
เด็กหัดเดิน
มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
-

เวล�ทำ�ก�รของหอประชุมเด็กและมุมเด็ก หม�ยเหตุ: ปิดตั้งแต่ 29 ธันว�คมถึง 3 มกร�คม

A: วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.30 น. ถึง 18.00 น., วันเส�ร์ อ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. ถึง 17.00 น., วันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงปิดเทอม 9.00 น. ถึง 18.00 น.
B: วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.30 น. ถึง 18.00 น., วันเส�ร์ อ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30 น. ถึง 18.00 น., วันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงปิดเทอม 9.00 น. ถึง 18.00 น.

เวล�ทำ�ก�รของชมรมเด็ก หม�ยเหตุ: ปิดตั้งแต่ 29 ธันว�คมถึง 3 มกร�คม ส�ม�รถใช้ชมรมเด็กที่มีเครื่องหม�ยด�ว ( ) ในวันอ�ทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

วันจันทร์ถึงศุกร์ หลังเลิกเรียนถึง 18.00 น. (ขย�ยเวล�: 18.00 น. ถึง 19.00 น.), วันเส�ร์และวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงปิดเทอม 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ขย�ยเวล�: 8.00 น. ถึง 9.00 น.
และ 18.00 น. ถึง 19.00 น.)

ชมรมเด็กของเอกชน
มีชมรมเด็กของเอกชนในเขตชินจูกุที่มีวิธีดำ�เนินก�รในแบบของตนเอง สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อชมรมเด็กที่คุณสนใจโดยตรง
ชื่อ

ที่อยู่

ชมรมเอบีซี ค�เซ-โน-โกะ
ชมรมว�เซดะ ฟรอนเทียร์ คิดส์
ชมรมเด็กชิน-อิ โมกุ-โมกุ

หม�ยเลขโทรศัพท์
03-3232-2080
03-3202-5050
03-5332-5885

2-11-3 โอคุโบ
อ�ค�รไดชิน ไดอิจิ ชั้น 3 3-17-20 นิชิ-ว�เซดะ
4-36-12 ท�กะด�โนบ�บะ

พล�ซ่�สำ�หรับเด็กหลังเลิกเรียน
● มีสถ�นที่ซึ่งเด็กประถมส�ม�รถพบปะกันได้โดยอิสระ เพื่อเล่นและเรียนรู้ได้ต�มใจชอบโดยใช้สถ�นที่อำ�นวยคว�มสะดวกของโรงเรียน
● นักเรียนประถมทีอ่ �ศัยในเขตชินจูกสุ �ม�รถใช้สถ�นทีอ่ �ำ นวยคว�มสะดวกเหล่�นีไ้ ด้ เมือ่ ต้องก�รใช้นกั เรียนต้องลงทะเบียนและชำ�ระค่�ลงทะเบียน 200 เยนต่อปีก�รศึกษ�
● เด็กส�ม�รถร่วมกิจกรรมได้ทันทีหลังเลิกเรียน หรือหลังจ�กกลับบ้�นได้เช่นกัน
● สถ�นที่อำ�นวยคว�มสะดวกส�ม�รถใช้ได้หลังเลิกเรียนสำ�หรับวันธรรมด� และตั้งแต่ 10.00 น. ในช่วงปิดเทอม ปิดทำ�ก�รในวันเส�ร์ อ�ทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

ในระหว่�งวันหยุดส่งท้�ยปีเก่�/ต้อนรับปีใหม่

● โปรแกรมนี้จะดำ�เนินก�รในทุกโรงเรียนประถมที่ตั้งอยู่ในเขตชินจูกุ

ช่วงวันและเวล�ทำ�ก�รที่เด็กประถมศึกษ�ปีที่หนึ่งจะส�ม�รถเข้�ร่วมได้ทันทีหลังเลิกเรียนอ�จ
แตกต่�งกันในแต่ละโรงเรียน
● มีล�นเด็กสำ�หรับช่วงเวล�หลังเลิกเรียนซึ่งขย�ยเวล�ให้บริก�รแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ที่จำ�เป็นต้องใช้บริก�รชมรมเด็กต่อ
ชื่อโรงเรียนประถม
ไอจิตสึ
อิชิง�ยะ 
อุชิโกเมะ-น�ก�โนะ
เอโดะง�วะ
โอชิไอ ไดโงะ
ทสึคุโด 
นิชิ-โทย�มะ
โทมิฮิสะ
โยตสึยะ
ฮ�นะโซโนะ

หม�ยเลขโทรศัพท์
03-3266-1251
03-3266-8440
03-3358-9752
03-3266-8336
03-3227-2238
03-3266-5990
03-5389-0225
03-3358-9071
03-3341-8560
03-3351-7990

โทตสึกะ ไดอินิ

03-3205-4609

โยโชม�ชิ 

03-3205-0370

โทตสึกะ ไดอิซัง

03-3368-8170

ว�เซดะ 

03-3205-0350

กุมภ�พันธ์ถึงตุล�คม: 17.30 น.
พฤศจิก�ยนถึงมกร�คม: 17.00 น.
กุมภ�พันธ์ถึงตุล�คม: 17.00 น.
พฤศจิก�ยนถึงมกร�คม: 16.30 น.

โอคุโบ

03-3205-4606

03-3205-0363

17.00 น.

นิชิ-ชินจูกุ

03-5350-8033

03-3205-4608

กุมภ�พันธ์ถึงตุล�คม: 17.30 น.
พฤศจิก�ยนถึงมกร�คม: 17.00 น.

ทสึรุม�กิ

03-3205-4602

เวล�ปิดทำ�ก�ร

ชื่อโรงเรียนประถม
ค�ชิว�กิ 
เทนจิน
โยตสึยะ ไดโระคุ 
โยโดบ�ชิ ไดโยง 
โอชิไอ ไดอิจิ 
18.00 น.
โอชิไอ ไดอินิ 
หม�ยเหตุ: โรงเรียนประถมโทมิฮิสะ
เปิดตั้งแต่ 9.00 น. ในช่วงปิดเทอม โอชิไอ ไดอิซัน 
และเปิดในวันเส�ร์ อ�ทิตย์และวัน โอชิไอ ไดอิโยง 
หยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเช่นกัน
โอชิไอ ไดอิโระคุ
โทย�มะ

มีน�คมถึงตุล�คม: 18.00 น.
พฤศจิก�ยนถึงกุมภ�พันธ์: 17.00 น. ฮิก�ชิ-โทย�มะ
มีน�คมถึงกันย�ยน: 17.30 น.
โทตสึกะ-ไดอิจิ
ตุล�คมถึงกุมภ�พันธ์: 16.30 น.
มีน�คมถึงกันย�ยน: 17.30 น.
ตุล�คมถึงกุมภ�พันธ์: 17.00 น.
พฤศจิก�ยนถึงมกร�คม: 16.30 น.

หม�ยเลขโทรศัพท์
080-1267-6442
03-3358-9562
03-3357-7891
03-3227-2468
03-3950-1034
03-3227-0702
03-3565-1931
03-3565-0989
03-3565-1631
03-3205-4607

เวล�ปิดทำ�ก�ร
มีน�คมถึงกันย�ยน: 18.00 น.
ตุล�คมถึงกุมภ�พันธ์: 17.00 น.

มีน�คมถึงตุล�คม: 17.30 น.
พฤศจิก�ยนถึงกุมภ�พันธ์: 17.00 น.
หม�ยเหตุ: โรงเรียนประถมโอชิไอ
ไดอิโยง ขย�ยเวล�เป็น 8.00 น.
ถึง 19.00 น. สำ�หรับครอบครัวที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงต�มข้ อ กำ� หนดของ
ชมรมเด็ก

 ก�รขย�ยเวล�: ขย�ยเวล�ได้ถึง 19.00 น. โดยมีก�รเช็คร�ยชื่อพร้อมทั้งควบคุมเวล�
ให้บริก�ร ทั้งนี้ มีบริก�รอ�ห�รว่�งสำ�หรับผู้ที่ประสงค์ด้วย
มีบริก�รอบรมเลี้ยงดูเด็กประถมหลังเลิกเรียน: นอกจ�กก�รขย�ยเวล�ให้บริก�รแล้ว
ห�กเป็นก�รเปิดให้บริก�รเต็มวันในวันหยุดชดเชยหรือช่วงที่โรงเรียนหยุดเป็นเวล�น�น
จะเลื่อนเวล�เปิดบริก�รเร็วขึ้นจ�ก 10.00 น. เป็น 8.00 น. พร้อมทั้งมีก�รให้บริก�รผ่�นสมุด
พกติดต่อและรับให้คำ�ปรึกษ�เป็นร�ยบุคคล

ข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมหอประชุมเด็ก มุมเด็ก ชมรมเด็ก และพล�ซ่�สำ�หรับเด็กหลังเลิกเรียน:
ติดต่อแผนกปฏิบัติก�รหอประชุมเด็กของศูนย์สำ�หรับเด็กแบบครบวงจร โทร. 03-5273-4544
Fax: 03-3232-0666

