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Hachioji-shi Kodomo Katei Shien Center 
1st Basement Floor, Create Hall, 5-6 Azuma-cho, 

Hachioji-shi 

PHONE： ０４２̶６５６̶８２２５ 

FAX：０４２̶６５６̶８２２６ 

Hello Baby Support Assistant 

Bagong Buhay sa isang 

Bagong Panganak na Nagsisimula,Ito ay 

Tumatagal ng Isang Lungsod sa Itaas ang 

Isang Bata, Kaya Ipaalam sa Amin ng 

Makatulong sa Iyo konti. 

Pagkakaroon ng 

Pagkabalisa sa 

Pagbubuntis? 

Kailangan upang 

makakuha ng ilang 

mga atupagin 

tapos? 

Naghahanap ng Tulong 

sa Paghatid Sundo ng 

bata sa Daycare? 

Kahirapan sa Pagpunta 

na Mamili at 

Mamalengke sa Bagong 

Panganak? 

Alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo, 

makipag-ugnayan sa amin! 

Paghahanap sa 

Paligid na 

Tulong? 

Hachioji  

Maternity proyekto support gawaing-bahay 



 Ang Hello Baby Support ay nagbibigay ng serbisyong 

sumusuporta sa pagpapalaki ng bata sa pamamagitan ng 

pagpapadala ng isang Helper o taong tutulong sa mga gawaing 

bahay sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos manganak.  

   Bago ang serbisyo, bibisitahin ng isang Hello Baby Support 

Assistant ang inyong tahanan bilang isang taga pag-ugnay. 

 

  
 

☆ Para☆ 

Kabahayan sa Hachioji ng may inaasam na isang sanggol sa ng 

30 araw o pagpapalaki ng isang bagong panganak na sa ilalim ng 

180 araw na ang edad 
 

 

☆ Limitasyon ☆  

Iasang beses sa isang araw,Hanggang 7 beses sa kabuuanl 
 

☆ Oras☆  

Lunes-Sabado (Sarado ngLinggo,Pambangsang Araw,at 

Katapusan ng Taon/Bagong Taon Fiesta Opisyal ) 

Hanggang sa Dalawang Oras(sa pamamagitan ng oras)sa 

Oras ng 8:00-18:00  
 ※Para sa pagpunta sa kalusugang check-up serbsyo sa panahon sa labas ng 

normal na oras ,maaring makipag-ugnayan sa amin. Mangyaring masakop ang 

naaangkop na singil sa transportasayon. 

☆ Bayad ☆ 

\500/Oras 

※Kinakailangan namin ng abiso sa pagkansela hanggang tanghali 

ng nakaraang araw. Ang bayad sa pagkansela (\500)  

ay mailalapat kung hindi mo ipapaalam sa amin.  
 

※Maaring bumisita ang isang Assistant habang ginagamit ang 

serbisyo. 
 

※Sa Hello Baby Support ay wala ng  nagbabantay kung wala ang 

may-ari ng bahay.  

      ☆Serbisyo☆ 
（Serbisyong Pangkalahatang Mga Gawaing Bahay） 

 

① Paghahanda ng Pagkain 

② Labahan 

③ Paglilinis 

④ Pamamalengke（sa loob ng 1 ㎞ layo sa bahay） 

⑤ Pagpunta o Check-ups sa doktor 

⑥ Paghatid sundo sa iba pang mga kapatid sa Daycare   

(sa loob ng 1km layo sa bahay ) 

⑦ Konsultasyon sa pagpapalaki ng bata 

 

☆ Daloy ng Serbisyo ☆ 

 

Makipag-ugnay sa Hello Baby Support  

 

                   

Isang Assistant at Helper Coordinator ang bibisita 

sayo para sa rehistrasyon.  
 

※Mangyaring magkaroon ng iyong Maternal at Child Health 

Handbook sa pagpaparehistro.   
 

Ipapadala sa e-mail kung apurubado. 
       

Reserbasyon (Hanggang sa 10araw bago ang 

araw na nais mong makatanggap ng serbsyo) 

 

  Kompirmadong tawag sa pamamagitan ng Helper 

Coordinator 

 

       A Helper sa iyong tahanan 
 

 

 

STEP1 

STEP2 

STEP3 

STEP4 


