
NPO法人
Mother’s Tree Japan

5.お産は順調でしたか?

【訪問用】①

1. 保健師/助産師の----です。

1. Tôi tên là….là nhân viên chăm 
sóc sức khỏe/hộ sinh

2. この訪問は赤ちゃんとお母さんの心と身体のことを
サポートするためのものです。
気になっていることがあれば色々相談して下さいね。

2. Chúng tôi đến thăm với mục đích hỗ trợ giúp đỡ bạn các 
vấn đề về tâm lý cũng như các vấn đề về cơ thể của mẹ và trẻ 
sơ sinh. Bạn hãy thảo luận với chúng tôi những vấn đề mà 
bạn đang lo lắng nhé

3.母子手帳を見せてください。

3. Hãy cho tôi xem sổ tay mẹ và
bé

4.記録のために書き写しても良いですか?

4. Tôi có thể ghi chép lại để lưu trữ được không?

6.1ヶ月健診で何か言われましたか?
(ママのこと 赤ちゃんのこと)

6. Vào buổi thăm khám 
một tháng sau khi sinh 
bạn có được tư vấn về vấn 
đề gì không? (vấn đề về 
mẹ, vấn đề về em bé)

7.このボードをみて、当てはまるものを
指差しで教えてください。

7. Bạn hãy đọc bảng 
thông tin này và 
dùng tay chỉ vào nội 
dung tương ứng với 
nội dung bạn muốn 
truyền đạt

8.ママはちゃんと休めてい
ますか。

9.赤ちゃんは可愛いですか。

9. Em bé có đáng yêu không?

10.ご飯は食べられていますか。 11.ホームシックになって
いませんか。

11. Bạn có nhớ nhà không?

12. Về tâm lý cũng như thể trạng bạn có vấn 
đề gì lo lắng không?

12.他に体調や気持ちで
心配なことはありますか。

8. Bạn và con có nghỉ ngơi 
tốt không?

1. 保健師/助産師の----です。

産後健診・訪問ボード
Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi

指差し
Dùng tay để chỉ ベトナム語

/Tiếng Việt①

5. Quá trình sinh con của 
bạn có thuận lợi, có dễ sinh 

không?

10. Bạn có ăn được cơm 
không?
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【訪問用】②

13.赤ちゃんの1日の生活リズム
を教えてください。

13. Bạn hãy cho chúng tôi biết
nhịp sống trong một ngày của em
bé

16.赤ちゃんの【うんち、おしっこ、お
風呂、ミルク、睡眠】の時間に⭕をつ
けて、生活リズムを教えてください。

16. Hãy cho chúng tôi biết nhịp sống của 
em bé bằng cách viết dấu tròn ⭕ vào thời 
gian em bé đi phân, đi tiểu, tắm, ăn sữa, 
ngủ
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14.赤ちゃんの体重を
測ります。

15.服を脱がせてあげて
ください。

15. Bạn hãy cởi quần áo của em 
bé ra giúp tôi14. Cân đo cân nặng của em bé

17.体重は順調に
増えています

18.体重はあまり
増えていません。

19.母乳・ミルクの量が
足りていません。

20.母乳の回数・ミルクの
量を増やして下さい。

21.うんちの色は何色ですか？

21. Phân của em bé có màu 
gì?

22.早めに病院で診て
もらいましょう。

22. Hãy đưa em bé đến bệnh 
viện khám càng sớm càng 

tốt

17. Cân nặng của em bé 
đang tăng trưởng bình 
thường

18. cân nặng hầu như không 
tăng

20. Hãy tăng số lần 
bú mẹ・ tăng lượng 

sữa bột
19. Thiếu lượng sữa 
mẹ・ sữa bột

指差し
Dùng tay để chỉ ベトナム語

/Tiếng Việt②

産後健診・訪問ボード
Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi



23.友達は近くにいますか? 24.上の子のお世話は
大丈夫ですか?
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23. Bạn có bạn bè ở gần
không?

【訪問用】 ③
25.前はお仕事を
していましたか?何のお仕事
でしたか?

25. Trước lúc sinh bạn có đi 
làm không? Đó là công việc 
gì? 

27.旦那さんはお仕事
忙しいですか?

28.生活の心配はありますか?

28. Về cuộc sống bạn có gì lo 
lắng không?

29.大使館や行政への届出はこ
ちらを参考にしてください。

30.この先国に帰る予定は
ありますか?

31.ビザ/在留資格で困って
いることはありますか?

32.ここの団体に連絡して
みてください。

33.かかりつけ医はいますか?

33. Bạn có bác sỹ điều trị riêng 
không?

34.地域の小児科の病院は
こちらです。

34. Đây là khoa nhi của bệnh 
viện địa phương

35.地域の救急の病院は
こちらです。

35. Đây là bệnh viện cấp cứu 
của địa phương

36.地域の夜間も相談できる
機関の案内です。

37.地域の家事育児
サポートの案内です。

38.地域の子育て支援の
場所はここです。

26.お仕事への復帰は決まって
いますか？

26. Bạn có kế hoạch đi làm trở 
lại không?

27. Công việc của chồng bạn có 
bận rộn không?

30. Sắp tới bạn có dự định về
việt nam không?

37. Đây là hướng dẫn về 
những hỗ trợ việc nhà, chăm 

con của địa phương

36. Đây là hướng dẫn về cơ 
quan hỗ trợ thảo luận vào cả 

ban đêm của địa phương
38. Đây là nơi hỗ trợ chăm sóc 

trẻ em của địa phương

31. Bạn có gặp vấn đề gì khó 
khăn liên quan đến visa/tư 

cách lưu trú không?

29. Về những thủ tục khai báo 
nộp tới đại sứ quán hay cơ quan 
hành chính nhà nước bạn có thể 

tham khảo qua đây

24. Vấn đề chăm sóc đứa con 
lớn không gặp khó khăn gì 
chứ?

32. Bạn hãy thử liên hệ với tổ 
chức đoàn thể này nhé

指差し
Dùng tay để chỉ ベトナム語

/Tiếng Việt③

産後健診・訪問ボード
Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
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MEMO

【訪問用】 ④

9.95

39.今後の健診、歯科検診の案内です。

39. Đây là hướng dẫn về khám nha khoa vào 
lần khám tới

40.保育園の届け出など手伝って
くれる人はいますか？

41.引越しする予定はありますか? 42.赤ちゃんの事故に気をつけて下さいね
（誤嚥、上の子のオモチャ、転倒、窒息）

43.もう一度通訳をつけての面談を
希望しますか?

44.困ったことがあればいつでも
保健所に電話して下さい。

40. Bạn có người giúp đỡ trong việc làm thủ tục nộp 
đơn xin cho con đi nhà trẻ không?

41. Bạn có dự định chuyển nhà không?
42. Bạn hãy chú ý những tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ ( sặc, đồ chơi 

của bé lớn, ngã, ngạt thở )

43. Bạn có muốn chúng tôi đến thăm bạn thêm một lần
nữa cùng với thông dịch viên không?

44. Khi gặp khó khăn, bạn hãy gọi điện cho trung tâm
chăm sóc sức khỏe bất cứ lúc nào nhé

指差し
Dùng tay để chỉ ベトナム語

/Tiếng Việt④

産後健診・訪問ボード
Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
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45.この健診（外来）は赤ちゃんとお母さんの心と身体のことをサポートする
ためのものです。気になっていることがあれば色々相談して下さいね。

45. Buổi thăm khám (ngoại trú ) nhằm hỗ trợ giúp đỡ 
bạn các vấn đề về tâm lý cũng như các vấn đề về cơ thể 
của mẹ và trẻ sơ sinh. Bạn hãy thảo luận với chúng tôi 
những vấn đề mà bạn đang lo lắng nhé 

46.このボードをみて、当てはまるも
のがあれば指差しで教えてください。

47.母子手帳を預かります 48.採血をします。

48. Tiến hành lấy máu xét 
nghiệm

49.診察台に上がって下さ
い。

50.子宮と悪露の状態を確認
します。

50. Tiến hành kiểm tra tình
trạng của tử cung và sản dịch

51.傷を確認します。 52.今日からお風呂に入っても
大丈夫です。

52. Từ hôm nay bạn có thể vào
bồn tắm

53.薬を処方します。 54.次の予約を取るので
また来てください。

51. Tiến hành kiểm tra vết 
thương 53. Kê đơn thuốc

47. Tạm giữ sổ tay mẹ và bé 49. Bạn hãy lên bàn khám

54. Vì còn phải đặt lịch hẹn
cho lần khám sau nên hãy

quay lại đây nhé

MEMO

46. Bạn hãy đọc bảng thông tin này và 

dùng tay chỉ vào nội dung tương ứng với 
nội dung bạn muốn truyền đạt 

【健診（外来）用】Dùng trong thăm khám ( ngoại trú )①

指差し
Dùng tay để chỉ ベトナム語

/Tiếng Việt⑤

産後健診・訪問ボード
Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
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MEMO

56.ミルクはあげていますか？ 57.今後の授乳はどうしたいですか？
（母乳・混合・ミルク）

55.赤ちゃんは母乳をよく
飲みますか？

55. Em bé có bú mẹ tốt 
không?

56. Bạn có cho em bé ăn sữa 
bột không?

57. Từ giờ bạn muốn nuôi con theo hướng nào? ( bú sữa 
mẹ・ kết hợp・ sữa bột )

58.母乳・ミルクは１日何回
（１回何ｍｌ）あげていますか？

。」

59.おっぱいの状態を確認
します。

59. Tiến hành kiểm tra tình 
trạng của vú

60. Tiến hành chăm sóc 
Massage vú

60.おっぱいのマッサージ
（ケア）をします。

61.母乳育児やミルクのあげ方について聞きたいことはありますか？

58. Bạn cho con bú mẹ・ ăn sữa bột bao nhiêu lần một
ngày? (một lần khoảng bao nhiêu ml? )

61. Về cách nuôi con bằng sữa mẹ, sữa bột… 
Bạn có muốn hỏi gì không?

【健診（外来）用】Dùng trong thăm khám ( ngoại trú )②

指差し
Dùng tay để

chỉ ベトナム語
/Tiếng Việt⑥

産後健診・訪問ボード
Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
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分からないことがあったり、オンライン通訳などが必要な場合は私達がサポートします。
Chúng tôi sẽ giúp đỡ hỗ trợ các bạn khi có vấn đề không hiểu, khi các bạn cần phiên dịch online
Hãy thoái mái liên hệ với chúng tôi nhé

【健診（外来）用】Dùng trong thăm khám ( ngoại trú )③

67.母乳の回数・ミルクの
量を増やして下さい。

69.赤ちゃんの発育は
順調です。

62.赤ちゃんをここに寝かせてください。

62. Hãy cho em bé nằm ở đây

63. 赤ちゃんの洋服を脱が
せて下さい

63. Hãy cởi quần áo của em bé 
ra

64.身体測定をします。
（身⾧・体重・頭囲・胸囲など）

64. Cân đo kiểm tra cơ thể của em bé ( chiều 
cao・ cân nặng・ chu vi vòng đầu・ chu vi vòng 

ngực…)

65.体重は順調に増えています
／あまり増えていません。

65. Cân nặng của em bé đang tăng trưởng 
bình thường/ cân nặng hầu như không tăng

66.母乳・ミルクの量が
足りていません。

68.ミルクを足して下さ
い。

68. Hãy cho ăn bổ sung thêm sữa 
bột

70.運動機能や身体の
様子を確認します。

71.医師が診察をしま
す。

72.ビタミンＫ２シロップを飲ませます。 73.次の予約を取るのでまた来てください。

72. Cho em bé uống siro vitamin 
K2

73. Vì còn phải đặt lịch hẹn cho lần
khám sau nên hãy quay lại đây nhé

66. Thiếu lượng sữa mẹ・  sữa 
bột

67. Hãy tăng số lần bú mẹ・ tăng 
lượng sữa bột

69. Em bé phát triển có tốt 
không?

71. Bác sỹ tiến hành thăm 
khám

70. Tiến hành kiểm tra tình 
trạng cơ thể và kỹ năng vận 

động của em bé

産後健診・訪問ボード
Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi

指差し
Dùng tay để chỉ ベトナム語

/Tiếng Việt⑦


