ปี เรวะที 3 เดือนมกราคม

เรียนผู ้ปกครองทุกท่าน

คณะกรรมการการศึกษาเมืองคาวาซากิ

ขอความร่วมมือยืนใบสมัครอาหารกลางวันของโรงเรียน และ
ี าธารณะสําหร ับค่าอาหารกลางว ันของโรงเรียน
１ เกีย
† วก ับบ ัญชส
ตังแต่เดือนเมษายนปี นีเป็ นต ้นไปเมืองคาวาซากิจะเปลียนเป็ นการใช ้ระบบ「บัญชีสาธารณะสําหรับค่าอาหารของโรงเรียน」
โดยเป็ นการบริหารจัดการค่าอาหารกลางวันจากงบประมาณของเมือง
ดังนันการชําระเงินค่าอาหารของโรงเรียนจะเปลียนจากการสังจ่ายให ้แก่โรงเรียนไปเป็ นเมืองคาวาซากิแทน

ี
２ เกีย
† วก ับการยืน
† 「ใบสม ัครอาหารกลางว ันของโรงเรียน」และ「แบบฟอร์มขอชําระเงินผ่านการโอนบ ัญช」
เกียวเนืองกับบัญชีสาธารณะสําหรับค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน

「ใบสม ัครอาหารกลางว ันของโรงเรียน」

ผู ้ปกครองทุกท่านจําเป็ นต ้องยืน

และ「แบบฟอร์มขอชําระเงินผ่านการโอนบ ัญชี」

เพือเป็ นการยืนยันการสมัครอาหารกลางวันและการชําระเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
ดังนันกรุณากรอกรายละเอียดต่างๆลงในแบบฟอร์ม「ใบสมัครอาหารกลางวันของโรงเรียน」
และ「แบบฟอร์มขอชําระเงินผ่านการโอนบัญชี」ทีส่งมาให ้และโปรดดําเนินการตามขันตอนด ้านล่างนี

(1)「แบบฟอร์มใบสม ัครอาหารกลางว ันของโรงเรียน」
（แผ่นที 4ของเอกสารทีมี4 แผ่น）
กรุณาแยกเอกสารและกรอกรายละเอียดต่างๆลงในแบบฟอร์ม

สง่ ให ้โรงเรียน

จากนันใส่เอกสารนีเข ้าไปในซอง

แบบฟอร์มใบสมัครอาหารกลางวันของโรงเรียนและแบบฟอร์มขอชําระเงินผ่านการโอนบัญชีโดยไม่ต ้องปิ ดผนึก
กรุณาส่งให้โรงเรียนใน ว ันพิธเี ข้าโรงเรียน

โปรดดูตวั อย่างการกรอกเอกสารด ้านหลัง

ี （แผ่นที1 3 ของเอกสารทีมี 4แผ่น）
(2)「แบบฟอร์มขอชําระเงินผ่านการโอนบ ัญช」

ยืนต่อสถาบันการเงิน

เนืองจากเอกสารมีใบสําเนาแนบอยู่ กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆโดยไม่ต ้องแยกเอกสาร
จากนันนํ าไปติดต่อทีสถาบันการเงินทีท่านต ้องการติดต่อโดยตรง
โปรดดําเนินขันตอนเกียวกับการโอนบัญชีทสถาบั
ี
นการเงินภายในว ันที† 5เมษายนศกนี‰
กรุณาดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มจาก ด ้านหลังของเอกสารแผ่นที3ไม่จําเป็ นต ้องกรอกข ้อมูลเกียวกับชันเรียน

【สถาบันการเงินทีสามารถใชดํ้ าเนินการ】
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โยโกฮาม่าชินโยคินโคะ・

จูโอโรโดคินโคะ・

ิ โยคินโคะ・
คาวาซากิชน

เซเลซ่าคาวาซากิโนเกียวเคียวโดคูมไิ อ

ซาวะยะคะชินโยคินโคะ・
ชิบะชินโยคินโคะ・โจนันชินโยคินโคะ・
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ค่าใช ้จ่ายอืนๆนอกเหนือจากค่าอาหารของโรงเรียนจะหักจากบัญชีของสถาบันการเงินทีกําหนดโดยโรงเรียนของท่าน
ส่วนค่าอาหารโรงเรียนนันไม่ได ้จํากัดเฉพาะสถาบันการเงินทีโรงเรียนกําหนดไว ้
ท่านสามารถระบุการชําระโดยโอนผ่านบัญชีทท่
ี านใช ้เป็ นประจํา อย่างเช่นบัญชีเงินเดือนของท่านและอืน ๆ
เมือท่านดําเนินการเสร็ จสมบูรณ์แล ้ว

ท่านไม่จําเป็ นต ้องสมัครใหม่เมือต ้องเข ้าหรือย ้ายโรงเรียนใหม่ในเมืองคาวาซากิ

(รวมถึงโรงเรียนมัธยมต ้นและโรงเรียนช่วยเหลือพิเศษ)
เมืองคาวาซากิจะเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนบัญชีเพือไม่ให ้เป็ นภาระแก่ผู ้ปกครอง

３ เกีย
† วก ับค่าอาหารของโรงเรียน
กําหนดเวลาและค่าอาหารของโรงเรียนทีผู ้ปกครองจะต ้องจ่ายมีดงั นี（9 ครังต่อปี ）
ครังที 1

ครังที 2

ครังที 3

ครังที 4

ครังที 5

ครังที 6

ครังที 7

ครังที 8

ครังที 9

30 มิถน
ุ ายน

31 กรกฎาคม

31สิงหาคม

30 กันยายน

31ตุลาคม

30พฤศจิกายน

4มกราคม

31มกราคม

28กุมภาพันธ์

เม.ย.และพ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. และมี.ค.

จ่ายทังหมด

9,200เยน

4,600เยน

4,600เยน

4,600เยน

4,600เยน

4,600เยน

4,600เยน

4,600เยน

9,200 เยน

ยกเลิกนม

7,600เยน

3,800เยน

3,800เยน

3,800เยน

3,800เยน

3,800เยน

3,800เยน

3,800เยน

7,600 เยน

กําหนดเวลาชําระเงิน
ชําระของเดือน(ส่วนลดของเดือน)
จํานวนเงินทีชําระ

หากวันทีต ้องชําระเงินตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การชําระเงินจะเป็ นวันทําการถัดไปของสถาบันการเงินนันๆ
จํานวนเงินทีต ้องชําระประจําปี เรวะที 3 และจํานวนเงินทีต ้องชําระในแต่ละงวดจะแจ ้งให ้ทราบอีกครังประมาณเดือนมิถน
ุ ายน
ท่านสามารถขอระงับนมได ้ ในกรณีบต
ุ รหลานของท่านแพ ้อาหารหรือแพ ้แลคโตส

ําระเงินค่าอาหารของโรงเรียน
ถาม - ตอบเกีย
† วก ับขนตอนการช
‰ั
Q1 จะเกิดอะไรขึนหากฉันไม่สามารถดําเนินการยืนขอชําระเงินด ้วยการโอนบัญชีให ้เสร็จสินภายในเวลาทีกําหนด (วันที 5 เมษายน)
หากการดําเนินการไม่เสร็จสิน ท่านจะไม่สามารถโอนค่าอาหารของโรงเรียนในครังที1 (เดือนเมษายนและพฤษภาคม)ได ้
A1
ในกรณีนท่
ี านจะต ้องชําระเงินทีสถาบันการเงินหรือร ้านสะดวกซือ

โดยใช ้ใบขอชําระเงินทีออกโดยเมืองคาวาซากิ

โปรดทราบท่านไม่สามารถโอนบัญชีรวมค่าอาหารทังหมดไปในวันทีกําหนดชําระเงินครังถัดไป (สินเดือนกรกฎาคม)

Ｑ２ หากมีการแพ ้อาหารหรืออืนๆจําเป็ นต ้องยืนเอกสารในการงดรับนมหรือขอรับนมเพียงอย่างเดียวหรือไม่
A2 จะต ้องยืน「ใบแจ ้งขอเปลียนแปลงค่าอาหารโรงเรียน」กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียนเกียวกับเอกสารทีจําเป็ นและรายละเอียดต่างๆ
Ｑ３

จะทําอย่างไรหากเป็ นผู ้ได ้รับเงินสวัสดิการสังคม(หรือเงินสนับสนุนจากโรงเรียน)

A3 ผู ้ทีได ้รับเงินสวัสดิการในการดํารงชีพหรือได ้รับเงินสนั บสนุนการเข ้าโรงเรียน

จะไม่ถก
ู เรียกเก็บเงินค่าอาหาร

การทําเรืองรับรองต ้องใช ้เวลาพอสมควรท่านจําเป็ นต ้องสํารองจ่ายค่าอาหารล่วงหน ้าไปก่อน
และจะได ้รับคืนหลังจากการทําเรืองรับรองแล ้ว (จําเป็ นต ้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครอาหารกลางวันของโรงเรียนและ
แบบฟอร์มขอโอนเงินทางบัญชี）

Ｑ４

วิธก
ี ารกรอก「แบบฟอร์มขอชําระเงินผ่านการโอนบัญชี」ของ「ชือผู ้ชําระเงิน」และ「วันเริมต ้นการชําระเงิน（เปลียนแปลง）」

ทําอย่างไร

」
A4「ชือผู ้ชําระเงิน」ควรเป็ นบุคคลเดียวกับ「ผู ้รับผิดชอบค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน(ผู ้ปกครองฯลฯ）
ใน「แบบฟอร์มใบสมัครอาหารกลางวันของโรงเรียน」โดยไม่จําเป็ นต ้องเป็ น「เจ ้าของบัญชี」
เกียวกับ「วันเริมต ้นการชําระเงิน（เปลียนแปลง）
ุ ายน 2021」
」การชําระเงินครังที1กําหนดไว ้ว่าเป็ น「เดือนมิถน

ผู ้ชําระค่าอาหารในโรงเรียน (ผู ้ปกครอง
เป็ นต ้น ) กรุณาเขียนชือของท่านและ
เขียนตัวฟุรงิ ะนะกํากับข ้างบน โดย

「แบบฟอร์มขอชําระเงินผ่านการโอนบัญชี」และ
「ชือผู ้ชําระเงิน」จําเป็ นต ้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
โปรดระบุความสัมพันธ์ (พ่อแม่ปย่
ู่ า ฯลฯ )
ระหว่างเด็กและผู ้ชําระเงิน
กรุณากรอกทีอยูข
่ องท่าน
โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์
ทีสามารถติดต่อได ้ในระหว่างวัน
(โทรศัพท์มอ
ื ถือ ฯลฯ )

⑤โปรดเขียนชือโรงเรียน
และระดับชันเรียนของเด็ก

⑥กรุณาเขียนชือของเด็กและ
เขียนตัวฟุรงิ ะนะกํากับข ้างบน

【ติดต่อสอบถาม】
หากมีข ้อสงสัยหรือต ้องการสอบถามเกียวกับบัญชีสาธารณะสําหรับค่าอาหารของโรงเรียน
แบบฟอร์มใบสมัครอาหารกลางวันหรือแบบฟอร์มขอโอนเงินทางบัญชี กรุณาติดต่อผู ้รับผิดชอบด ้านล่างนี

สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเมืองคาวาซากิ
สํานักงานส่งเสริมอาหารกลางวันเพือสุขภาพ
โทรศัพท ์ 044-200-2539
ทีอยูอ
่ เี มล 88kyusyoku@city.kawasaki.jp
URL https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000121366.html
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