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베트남어
Gia Đình đa văn hóa và tất cả cùng có một cuộc sống tốt và đầy hứa hẹn ở Wando trong
tương lai Hướng dẫn về các dự án hỗ trợ mang thai và sinh con ở Huyện Wando
Bênh viện y tế Huyện Wando

Các dự án hỗ trợ chính cho sinh nở phụ nữ mang thai · sinh con



완도군청(http://www.wando.go.kr)



Gia Gia Đình nh đa va văn hn hóa va và t tất ct cả c cùng ng 
ccó m một cut cuộc sc sống tng tốt vt và  đầy hy hứa ha hẹn n 
ở Wando trong t Wando trong tương laing lai
HHướng dng dẫn vn về c các dc dự  án hn hỗ tr trợ mang  mang 

thai vthai và sinh con  sinh con ở Huy Huyện Wandon Wando

(Trang web) http://health.wando.go.kr

(Điện thoại liên lạc)

Sức khỏe mẹ và con 061-550-6753

Dinh dưỡng Plus 061-550-6757

Hỗ trợ nuôi dưỡng khuyến khích sinh con 061-550-6752

(Địa chỉ)

전남 완도군 완도읍 농공단지길 34. 완도군보건의료원

(Trung tâm y tế Huyện Wando . Đường khu công nông nghiệp 34 xã Wando Huyện Wando Tỉnh Jeonlan)

BBênh vinh viện y tn y tế Huy Huyện Wandon Wando

Các dự án hỗ trợ chính cho sinh nở phụ nữ mang thai · sinh con

Kiểm tra miễn phí khả năng mang thai và khả năng kháng thể bệnh sởi : Kiểm tra miễn phí khả năng mang thai cho phụ nữ đang cư trú tại

Huyện Wando.

Quản lý thai sản (phụ nữ có thai) : Hỗ trợ dinh dưỡng, bột sắt và Axit Folic khi đăng ký mang thai

Cho mượn máy hút sữa : Cho mượn máy hút sữa với những ai đang là công dân sống trong khu vực và cho bú sữa mẹ
Qùa tặng cho trẻ sơ sinh : Sẽ gửi phiếu chúc mừng đến điạ chỉ, sau khi đăng ký giấy khai sinh

Dịch vụ đặt tên cho trẻ sơ sinh : Đăng ký trước khi đăng ký giấy khai sinh và trước ngày dự định chào đời của trẻ khoảng 20 ngày

Hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe cho các cặp vợ chồng mới cưới và dự bị : Trong vòng 3 năm kể từ ngày kết hôn hoặc các cặp vợ chồng

chuẩn bị (dự bị) kết hôn.

Jeollanamdo Trung tâm công cộng miễn giảm chăm sóc bà bầu sau sinh : 1,078,000 won 

( Miễn 70% 1,540.000 won lệ phí chăm sóc sau sinh )

Chăm sóc trẻ em và phí xét nghiệm tính bẩm sinh : Hỗ trợ cho những trẻ em sơ sinh chào đời trong năm được nhận

Hỗ trợ chi phí sinh non : Số tiền hỗ trợ tối đa cho mỗi người : 10 triệu won

Hỗ trợ y tế cho chứng bất thường bẩm sinh : Số tiền hỗ trợ tối đa cho mỗi người : 5 triệu won

Dự án hỗ trợ y tế cho phụ nữ mang thai có nguy cơ nguy hiểm cao : Số tiền hỗ trợ tối đa cho mỗi người : 3 triệu won

Kiểm tra phân loại thính giác của trẻ sơ sinh : Hỗ trợ nếu thu nhập tiêu chuẩn dưới 180% trẻ em sơ sinh tùy theo năm

Trẻ em khó nghe (điếc) (hỗ trợ máy trợ thính) : Hỗ trợ máy trợ thính cho bé bị nghe kém

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các cặp vợ chồng hiếm muộn : Hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hợp lý về hôn nhân đang có tình trạng hiếm

muộn

Dự án hỗ trợ sữa bột pha chế · bỉm dành cho trẻ em gia đình có thu nhập thấp : Hỗ trợ cho gia đình co thu nhập thấp đang có trẻ em dưới 2

tuổi

Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em và sản phụ sau khi sinh : Hỗ trợ phụ nữ mới sinh trẻ em đang có địa chỉ cư trú trong khu vực

Dự án dinh dưỡng Plus : Trẻ em đang cư trú trong khu vực dưới 60 tháng, phụ nữ mang thai 

Sinh con • đang cho con bú, tiêu chuẩn thu nhập dưới 50%

Dự án hỗ trợ khuyến khích sinh con

hỗ trợ tiền chuẩn bị trước khi sinh 200,000 won

Chi phí nuôi dưỡng khuyến khích sinh con Huyện Wando : Cấp lần một hoặc chia ra cấp bằng nhiều lần

Bé thứ nhất 1 triệu won, bé thứ hai 5 triệu won, bé thứ ba 13 triệu won, bé thứ bốn 15 triệu won, bé thứ năm 20 triệu won

Nông thôn và làng chài hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh 300,000 won

Tiền chúc mừng thôi nôi cho trẻ 500,000 won (Khi sinh bé thứ 3 trở lên)

임신·출산지원사업  > 다문화가족 임신·출산지원사업 안내  > 베트남어베트남어베트남어
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