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Descobrindo novos pontos em Kosai KOSAI
KOSAI発見

No dia 13 de fevereiro(5
fevereiro(5ª),foi
foi realizada escolha das melhores fotos do Concurso de Fotos de Kosai de 2019. Concorreram 48 fotos da
classificação “Kosai Foto” e 355 fotos do Instagram. Tivemos concorr
concorrentes
entes de outras cidades também. Essa foi uma boa chance para que
as pessoas de outras cidades ttambém
ambém pudessem conhecer o encanto da cidade de Kosai. As fotos premiad
premiadas
as estão em
em exposição nas
instituições pública da cidade, se tiver um tempinho, venham ver e conhecer o encanto da cidade de Kosai, que ainda não conheciam.

・pessoas
pessoas que sentem muito cansaço e dificuldades de respirar.

Sobre a Pandemia do Novo
Coronavírus(COVID
Coronavírus(COVID--19)
しんがた

☎0538
0538-37-2255

びょうき

新型コロナウイルス
コロナウイルス（COVID
COVID-19）の病気
病気について

(nos
nos dias
ias úteis da semana,
das 8:30 às 17:15)
17:15

■Cuidados
Cuidados a tomar no dia
dia-a-dia

☎090
090-3309-6707
6707

Quando tiver febre, não vá na escola ou no trabalho.

(s
sábados,
ábados, domingos e feriados e

Quando começar a dar febre, deve medir a tempetarura
tempetarura e

fora
a dos horários acima)
acima

marcar todos os dias.
・lave
lave bem as mãos
mãos ao voltar para casa

Consultas para pessoas que não falam japonês
※Consultas

・faça
faça gargarejos ao voltar para casa

・“CAMELLIA”
“CAMELLIA” (Centro de Consultas
C onsultas Gerais
erais do Governo de

・desinfetar
desinfetar as mãos
mãos com álcool
・não
ão vá em lugares onde tem muita gente.

Shizuoka Tabunka Kyousei
Kyousei)

・use
use máscara, se tem tosse e espirros.

http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044

・(se
(se não
não tem máscara)nesse caso, use

☎054-204-2000
2000（segunda
segunda à sexta das 10:00 às 16:00）
16:00
・One
・
Stop Center
nter Hamamatsu
Hamamatsu-shi
shi Tabunka Kyousei Center

o lenço de papel ou a parte de dentro

http://www.hi--hice.jp/hmc/consultation.php
hice.jp/hmc/consultation.php

do braço para tossir ou espirrar.

☎053-458-2170
☎
2170(Confirme
(Confirme os dias e ho
horários
rários na homepage)

・procure
procure abrir a janela do quarto periodicamente para arejar.
■As
As seguintes pessoas devem consultar o
o「(Seibu
(Seibu
Hokenjo)Centro de consultas para pessoas que voltaram do

■Informaç
Informações sobre o coronavírus em diversos idiomas

exterior e pessoas que tiveram contato direto com essas

・website
website com informações em diversos idiomas

pessoas」
pessoas

（Jichitai
Jichitai Kokusaika Kyoukai no Tabunka Kyousei Portal Site
Site）
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php

・pessoas
pessoas com tosse e febre contínua acima de 37.5℃
37.5 por mais

・Informações
Informações de emergência no topo website de Kosai
Kosai-shi
shi

de 4 dias (para idosos e pessoas com doenças crônicas,
crônicas,

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/index.html
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/index.html

consultem se for contínua por 2 dias)
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Que tal utilizar o Salão Rengakan?

Renovação do cartão de
Auxílio Médico para Crianças
い り ょ う ひ じゅきゅうしゃしょう

き

は
はま
まな
な こ

かん

つか

浜名湖れんが館を
を使ってみませんか？
ってみませんか
O Rengakan é uma construção histórica da Era Meiji e pode ser

か

こども医療費
医療費受給者証が切り替わります

utilizada para eventos, exposições, apresentações, reuniões,
concertos musicais, festas de aniversários e casamento,etc. O

A partir de 1ºde
1 de abril, serpa renovado o cartão
cartão do auxílio médico

prédio é de aspecto antigo e histórico, ótimo para expor no

para crianças. Após 25 de março, enviamos o novo cartão (cor

Instagram! Que
Que tal apreciar o som de um ambiente exclusivo junto

verde), mas se mesmo entrando no mês de abril não chegou, entre

com seus amigos?

em contato consosco.

▼local:
ocal: Washizu 479 – 31
▼estacionamento:
stacionamento: ao norte da estação

uidados: nos seguintes casos, veham
▼ cuidados:

de Washizu (atrás da estação).

no setor de auxílio da infantil

Vagas para 30 carros

da prefeitura ou na sucursal de Arai,

▼objetos
objetos que pode ser emprestados
emprestados：

para fazer o procedimento necessário.

mesas
mesas compridas, cadeiras, mesa de discurso,
tela, microfones, projetor, piano digital,etc.

●quando
uando mudar
mud de tipo de seguro de sa
saúde

▼taxa
axa de uso: 9:00 às 12:00

●quand
uando
o fazer consulta médica em outra
outras províncias
▼Informações
Informações :

☎053-576
576-1813

13:00 às 17:00
17

⇒ ¥ 7500 (por 4 horas
horas)

18:00 às 21:00
21

⇒ ¥ 5500 ((por
or 3 horas)

※Essa
Essas taxas são para moradores, grupos ou empresas da

Setor de Auxílio na Criação da Criança
(Kosodate Shien-ka)
Shien ka)

⇒ ¥ 5500 (por 3 horas)

que utilizam sem cobrar o ingresso e sem objetivo de lucro.

FAX 053-576-1220
053
1220

▼c
como
omo fazer a inscrição: fazer a inscrição de reserva desde 3
meses até 3 dias antes do dia previsto para uso. Poderá pegar o

Atendimento de Consultas
Gerais para Estrangeiros

formulário de inscrição no balcão do Setor de Promoção do
Comércio o da prefeitura ou pegar no site da cidade de Kosai.
▼Informações:
▼Informações: Setor de Promoção do Comércio (Sangyoo

がいこくじんそうごうまどぐち

外国人総合窓口について

Shinkoo-ka)
Shinkoo
☎ 053-576-1215
1215 FAX 053
053-576
576-1115

Em janeiro de 2020 iniciamos serviço de 「Balcão
Balcão de
atendimentos às consultas em geral para estrangeiros」
estrangeiros no 1°
andar da prefeitura, onde fica o balcão de intérpretes em protuguês
e espanhol.

Para registros de nascimento, óbito,
óbito de natimorto, casamento,
divórcio no ano fiscal 2020
れいわ

ね ん ど

しゅっしょう
しゅっしょう

し ぼ う

し
しざ
ざん
ん

こんいん

り こ ん

とどけで

ほう

令和２年度に出生
出生 ・死亡・死産
死産・婚姻・離婚の届出
の
をされる へ
をされる方

▼conteúdo:
conteúdo: serviço de intérprete nos tramites dos setores da
prefeitura, informações e encaminhamento sobre visto de
permanência, sobre trabalho, cuidados com os filhos, assistência
social, para ajudar os estrangeiros no cotidiano.

1 vez a cada 5 anos é realizada o censo do governo. No ano
que é realizado, pedimos para as pessoas marcarem a sua
profissão atual, na hora de registrar o nascimento, óbito, registro

▼ local: 1°andar da prefeitura. (An
(Antigo
tigo balcão de intérprete em

de natimorto, casamento, divórcio e outros. Essa é uma pesquisa

português
tuguês e espanhol)

realizada pelo Ministério do Trabalho para utilizar também na

▼idiomas
idiomas de atendimento e horário (exceto sabádos,

“Pesquisa de dados Demográficos da População”, sendo que os

domingos,feriados e 29 de dezembro à 3 de janeiro.)

resultados serão um material muito importante e a base, para

★Português
Português de 9:00 às 16:30

futuras medidas e melhorias da saúde e trabalho, e também de

★Espanhol
Espanhol de 9:00 às 15:30

assistência social.

Com aparelho tradutor

O dados e informações
informações obtidas na pequisa da estatística

(Vietnamita,indonesio,filipino
(Vietnamita,indonesio,filipino,

demográfica da população será usada com sigilo e protegida pela

chinês, inglês e outros) 9:00 às 16:30

Lei de métodos estatísticos do governo. Por isso, pedimos a

▼Informações:
Informações:

colaboração de todos.

Setor de Atendimento de Consultas

●População
opulação alvo:pessoas
alvo:pessoas que irirão
ão registrar o nascimento
nascimento do

Gerais para Estrangeiros

filho, óbito, registro de natimorto, casamento, ou divórcio no

(Gaikokujin Soogoo Madoguchi) ☎ 053-576-2211

período de 1°de
1 de abril de 2020 à 31 de março de 2021
2021..

(Atendimento
(Atendimento por telefone, somente em português e espanhol)

▼Informações
Informações:Setor
Setor de Atendimento ao Cidadão

Setor de Atendimento ao Cidadão(Shimim
Cidadão(Shimim-ka)

(Shimin-ka)
(Shimin
☎ 053-576-4531
4531

☎053
053-576-1213
1213 Fax:053
Fax:053-576-4880
4880
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FAX 053-576
576-4880

One Point dicas para
separação do Lixo

Registro do Cão e Vacinação
Anti-rábica
rábica
Vacinação coletiva ～
～Vacinação
きょうけんびょう よ ぼ う せっしゅ しゅうごうちゅうしゃ

ぶん べつ

ざつ

ごみ分別ワンポイント
ワンポイント「雑がみ」
がみ

ごあんない

Vamos reciclar os papéis「Zatsugami
papéis 「Zatsugami」
★Vamos
」!

狂 犬 病 予防接種集合 注射のご案内
案内

São considerados como Zatsugami, os restos de papéis que
Ao criar um cão com mais de 91 dias de nascência, por lei, o

não sejam os jornais, revistas, caixas de papelão, embalagens

dono tem a obrigação de registrá
registrá-lo
lo na prefeitura e dar a vacina

de papel, e que “podem ser reciclados”. Os papéis separados e

anti-rábica
rábica (raiva) uma vez ao ano.

colocados como materiais recicláveis, serão reciclados e será

Durante o período de 7(3ª)
(3ª) à 14(3ª)
(3ª) de abril, estaremos

fabricado um novo tipo de papel.
【Exemplos
Exemplos de Zatugami】
Zatugami

circulando nos centros públicos da cidade,
para a aplicação da vacina do cão

Folhetos de propaganda, caixas vazias de lenço de papel

doméstico.(exceto aos sábados

(Tissue), envelopes, cartões postais, papéis de embrulhos,etc.
※Deve
Deve retirar as partes de plásticos
plásticos e partes sujas da caixa de

e domingos).se
domingos).se não podem ir nesse
período, devem ir no veterinário para

Tissue.

dar a vacina no cão.

★Podem
Podem procurar e confirmar os postos de coleta de pap
papéis
éis

● Para novos registros de cães :

velhos
elhos (Zatsugami) no guia de separação do lixo e no aplicativo

Ao dar a primeira vacina, pode fazer o registro junto.

do lixo. Para baixar (fazer o download) use o QR code abaixo:

▼local:
ocal: confirmar no setor do Meio Ambiente
▼o
o que levar:
levar
・taxa
taxa do novo registro, etc

¥ 6,500 (despesa
despesa da vacina, do

certificado de vacinação e novo registro)
registrados::
● Para cães já registrados

▲versão
▲versão iphone

▲versão
versão Android

Durante o mês de março, enviamos um aviso da vacina em
cartão postal.(Para informações da data e horário, leiam o

▼Informações
▼Informações :Setor
:
do Medidas de Processamento do Lixo

cartão postal)

(Haikibutsu Taisaku-ka)
Taisaku

▼o
o que levar

☎ 053-577-1280
1280

FAX：053
053-577-3253

・cartão
cartão postal do
o aviso
・taxa
taxa da vacina ¥
¥3,500 (cada)

População de Kosai
(dados atuais 29 de fevereiro de 2020)

(taxa da vacina e certificado de vacinação)
▼outros:
outros: favor trazer o valor certo , sem

こ
こ さ
さ い
い し
し

じんこう

ねん

がつ

げんざい

(湖西市
湖西市の人口（2020
2020年2月29日
日現在）

necessidade de receber o troco.
Venha no local, trazendo a licença e o comprovante de
vacinação anti-rábica
anti rábica do cão determinada por lei.

Total geral de habitantes】
habitantes 】
【Total
Homens
30,555

▼Informações
Informações :Setor
:Setor do Meio Ambiente (Kankyoo-ka)
(Kankyoo
☎ 053-576-4533
053

Homens
1,932

Mulheres
1,549

Total
3,481

Total geral de estrangeiros por nacionalidade
nacionalidade】
【Total

Feriados da Prefeitura
no mês de Abril
し やくしょ

Total
59,591

Habitantes estrangeiros】
estrangeiros
【Habitantes

FAX.053-576
576-4880

がつ

Mulheres
29,036

Nacionalidade

やす

Habitantes

4月の市役所のお休み
Fechados aos sábados e
domingos e feriados.

29 de abril (4ª):
Comemoração da Era Shoowa
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Porcentagem de
estrangeiros dentro do
total de habitantes

brasileiros

1,836

52,74％

peruanos

466

13.39％

vietnamitas

365

10.49％

indonésios

231

6.64％

filipinos

216

6,21％

outros

367

-

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacional de Kosai 湖西国際交流協会からのお知らせ
≪Atendimento≫Japonês：segunda～sexta

10:00～15:00 ★ Português: segunda-feira 12:30～14:30【

＊Kosai Tabunka Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu”

Consulta Jurídica Gratuita
para Estrangeiros

Prática de leitura e escrita japonesa. Para participar, passará
por uma entrevista.
▼trazer: livros da escola, lápis, borracha e caderno.
▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center▼custo :¥300 por vez
Emina, 2º andar (atrás da estação de Washizu)
Dia da semana

mês

quarta

abril

dia

8,15,22

・FAX 053-575-2008】

が い こく じん む り ょ う そうだん

外国人無料相談(c/ hora marcada)
※Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.
▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina 1F

horário

▼custo: gratuito

15:30～17:30

▼trazer : zairyuu card, passaporte

▼tipos de consultas: problemas do dia-a-dia, assuntos sobre
processos de visto de permanência, divórcio, dívidas

Kinyoobi Chikyukko Hiroba

▼outros: 45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia
▼Informações e reservas: Associação de Intercâmbio

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também
podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola
japonesa. Para participar, passará por uma entrevista.
▼trazer: tarefas: livro de Kokugo, lápis, borracha e caderno.
▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina,
2ºnd (atrás da estação de Washizu) ▼custo :¥300 por aula
Dia da
semana

sexta

Internacional de Kosai (KOKO)

intérprete em português na segunda-feira das 12:30～14:30)
Dia de semana

mês

quarta

dia

abril

10,17,24

horário

domingo

horário

1

13:30～16:30

19

10:00 ～13:00

17

10:00～13:00

maio

18:00～19:30

Conhecendo a cultura Japonesa
“Vestir Kimono e cerimônia de chá”

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu
(Aula de Japonês de Domingo )

に ほ ん ぶ ん か たいけん

き

て

お ま っ ち ゃ たいけん

日本文化体験「きものを着て、お抹茶体験」

Vamos estudar japonês, em diálogo

▼quando: 17 de maio (dom) 10：00～13：00

simples e fácil de entender.
▼quando: ※domingo

dia

abril

domingo
mês

/FAX: 053-575-2008 (tem

▼local: Bliblioteca de Arai ▼custo: ¥800

※comparecer no dia, direto no local

▼conteúdo: aprender a vestir Kimono

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F

sozinha,tirar fotos no jardim, tomar chá.

(atrás da estação de Washizu)

▼professora: Mizutani Noriko
mês

dia

horário

abril

5,12,19,26

10:00～12:00

▼trazer:Kimono que não sejaYukata, Nagajuban, Okoshi, Tabi,
Nagoya Obi, 6 Obihimo, Obiita, Obijime, Obimakura, Tatejime, 1
toalha de mão, 1 toalha de rosto. Se não tiver os materiais, entre

★podem haver mudanças nos dias dos 3 cursos, devido ao novo
coronavírus.

em contato com o KOKO!

きゅうじつとうちょくい

Plantão do mês de Abril 9:00～17:00
Dia
5

12

(dom)

(dom)

19 (dom)

26 (dom)

29 (quar)

4 月の休 日 当直医

Hospitais e Clínicas

Telefones

Hikida Kurinikku(Clínico geral/ angiologia/pediatria)

☎ 053-594-8222

Koide Seikei Geka・Hifuka (Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

☎ 053-575-1080

Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria)

☎ 053-578-0658

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)

☎ 053-594-7277

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral)

☎ 053-574-3317

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia)

☎ 053-574-2315

Shinmura Iin (Clínico geral/ pediatria)

☎ 053-594-0080

Seien Hifuka-Clínica de Alergia (Dermatologia/ alergologia)

☎ 053-574-3741

Ushida Kurinikku (Cirurgia/ clínico geral/ gastroenterologia/ pediatria/ dermatologia)

☎ 053-574-2252

Arai Ganka (oftalmologia)
☎ 053-594-7104
※Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai”.
☆Atendimento de Emergência： Kosai Byooin ☎ 053-576-1231 (intérprete em português de segunda a sexta-feira das 9:00 às 12:00.)
Hamana Byooin ☎ 053-577-2333 (intérprete em português de terça a sábado das 9:00 às 13:00.
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CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,
TRABALHOS EM CASA

EXAME DE AIDS E CONSULTAS
けんさ

そうだん

エイズ
エイズ検査・相談
相談 (marcar hora)

ないしょく
ないしょくそうだん

内 職 相談

▼data
data e horário:
horári : sem previsão

▼requisitos
requisitos necessários: conversação em

▼locall: Prédio do Governo de Shizuoka

japonês, saber ler e escrever em japonês

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and
andar
(Chuuen Soogoo Choosha Nishi - kan
1 kai Kenshin

Shitsu )〔Iwata
Iwata-shi
shi Mitsuke 3599-4〕

▼data
data e horário: terça-feira

▼assunt
assunto: exame de sangue para pessoas preocupadas com a

9:30～16:30
16:30

▼loca
local : Arai Chiiki Center

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas. ※não
não

▼assunt
assunto: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

tem intérprete em português

▼informações:
▼informações Agência de Emprego Público de Hamamatsu

▼informaçõe
informações : Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

Posto em Kosai (Hello
(H
Work Hamamatsu)

(Seibu Kenko Fukushi Center)
Center)☎ 0538-37-2253
2253

☎ 053-594-0855
0855

Fax.0538-37-2224
Fax.0538
※
※Por
Por ser com hora marcada, favor telefonar

CONSULTAS PARA MULHERES

antes. O custo do exame e consulta é gratuito.

じょせい
じょせいそうだん

女性 相談

“HELLO WORK ”CONSULTORIA
TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

A consultora
consu
ouve suas preocupações e inseguranças. Por

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

▼quando:1ª,
▼quando: 2ª,3
,3ª, 4ª quinta-feira
feira do mês (exceto nos feriados)

mais que seja pequena a preocupação, podem consultar.

Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva
▼quando
quando: terça à sábado ((9:30～
～17:00)

Pessoalmente: 13:00～16:00
13:00 16:00

※ Com atendimento em português.

(faça
(fa a a sua reserva)

(10:00
10:00～12:00 e 13:00
13:00～17:00)

▼loca
local : falamos na hora da reserva

▼local:: Arai Chiiki Center ▼custo
custo : Gratuito

▼Reservas:setor
▼Reservas:setor de Atendimento ao

▼informaçõe
nformações: Shoo
Shookoo Kankoo-ka
Kankoo

Cidadão da Prefeitura de Kosai

☎ 053-594-0855
053
0855

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo
Kyoodoo-ka),
ka), nas terças e

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.
＊Atendimento

quartas-feiras
quartas feiras das 9:00 às 13:00 (Não funciona n
nos
os feriados)
☎ 053-576
6-1213
☆Se
Se precisar de intérprete,
int
, fale na hora da reserva.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou
não poderá ser atendido no dia.

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

がいこくじん
がいこくじん

そうだんかい

(外国人
外国人のための相談会
相談会)

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.
※Por
Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã
não
o ser aceito.

■ Associação de Intercâmbio

■ Associação de Intercâmbio

Internacional de Hamamatsu

Internacional de Toyohashi

HICE

▼local:
local: Hamamatu
Hamamatu-shi Naka-ku
ku Hayauma-cho
Hayauma cho 2-1,
2 1, CREATE
Hamamatsu 4F

(Toyohashi-shi
(Toyohashi shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33
33-1
1 Kaihatsu

☎ 053-458-2170
2170 Fax: 053-458-2197
053

Biru 3⁰
3 andar ☎ 0532-55-3671
3671 )

E-mail:
mail: info＠hi-hice.jp
hice.jp

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na região.
região ＞
＜Espaço

dia
＜Consultas
＜Consultas do dia-a-dia
＞

Consultas do dia-a
dia a-dia
dia com consultor estrangeiro
▼dia
dia e horário : 3ª à 6ª feiras

▼data
data e horário :

9:00～17:00
9:00

Terça e quinta-feira
quinta

Sábados e domingos 10:00～16:00
10:00

1º e 3º sábados

Consulta gratuita Jurídica
Jurídica＞(por
(por ordem de recepção)
＜Consulta

e domingos
10:15～17:00
17:00

Com Advogados, Despachantes Administrativos
▼dat
data : 30 de abril (quinta-feira)
feira)
（recepção:9:00
recepção:9:00～12:00
12:00 (reservar diret
direto no local)）
local)
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Programação
Entrega do Boshi
Techoo (caderneta
materno-infantil) e aula
p / gestantes

Aula sobre
comidinhas para
bebês ★

participantes

Gestantes

quando
8:30～17:00
※quarta-feira
8:30～12:00

Recepção nos
dias úteis

nascidos em dezembro
de 2019

16/abril(5ª)

nascidos em janeiro de
2020

28/maio(5ª)

local

Centro de Saúde
(Oboto) 1º andar Setor de
Saúde

em agosto de 2019 e

Aula para mães de
bebês de 7 a 8 meses

Aula de aniversário de
1 ano da criança

Exame de 1 ano e 6
meses
★

Aula para crianças de 2
anos e seus pais

Exame de 3 anos
★

Consulta de
desenvolvimento
infantil
(com hora marcada)
Espaço para
Brincadeiras
(Asobi no hiroba)

［Atenção］

07/abril (3ª)

9:15～11:30
※Recepção:
9:00～9:15

interessados
Pais de 1º filho, nascidos
em setembro de 2019 e
interessados

12/maio (3ª)

nascidos em abril e
maio de 2019

28/abril (3ª)

nascidos em junho de
2019

26/maio(3ª)

nascidos em setembro
de 2018

nascidos em outubro
de 2018
nascidos em 1 à 20 de
março de 2018
nascidos em 21/mar à
7/abril de 2018

Centro de Saúde
(Oboto) 2º andar
Eiyoo Shidoo Shitsu

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

13/maio(4ª)

Centro de Saúde
(Oboto) 2º andar
Kenkoo Hooru

13/abril(2ª) ☆
20/abril(2ª)

nascidos em 8 à 26 de
abril de 2018

11/maio(2ª)

nascidos em 27/abril à
11/maio de 2018

25/maio(2ª)

nascidos em janeiro de
2017

15/abril(4ª)

nascidos em fevereiro
de 2017

27/maio(4ª)

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho
・questionário
・suporte(canguru)

・Caderneta
materno-infantil
・Toalha de rosto

9:15～10:30
※Recepção:
9:00～9:15

08/abril (4ª)

・Atestado de Gravidez
・Caderneta materno
infantil(p/quem tem)
・zairyuucard e cartão
de aviso do My number

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho

9:15～11:00
※Recepção:
9:00～9:15

Pais de 1º filho, nascidos

levar

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho
・questionário
・escova de dentes
※vir com os dentes
escovados

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

・Caderneta
materno-infantil
・questionário
・escova de dentes
※pais e filhos,
venham com os
dentes escovados

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho
・questionário
・escova de dentes
※vir com os dentes
escovados

Consultas sobre pré-natal,puericultura,desenvolvimeto da criança,alimentação,nutrição,dentição,etc. Reservar sua hora por telefone até
um dia antes da consulta.Os interessados que necessitem de intérprete,deverão se informar no Centro de Saúde.

Interessados

※Recepção:
9:30～11:00

23/abril(5ª)
21/maio(5ª)

Centro de Saúde 2ºandar
Kenkoo Hooru

Caderneta
materno-infantil /
toalha de banho

Poderão estar medindo o peso, altura, usar os brinquedos, e brincar à vontade.Participem sem compromisso.
※Os interessados que queiram consultar, favor procurar o Setor de Saúde (Kosodate Shien-ka)
Interessados

segundas ～ quintas-feiras
9:00～15:00 ☆

Centro de Saúde(Oboto)
Salão Asobi no Hiroba 2ºandar

● Não será mandado nenhum aviso.
● Antes do exame, não dar de comer e beber para a criança.
● A folha de exame da caderneta materno-infantil (Boshi Techoo) deve ser preenchida pelo responsável
● O número de vagas no estacionamento do Centro de Saúde (Oboto) é limitado, poderá estacionar no estacionamento
atrás da Prefeitura.

★ Nos exames de 1 ano e 6 meses, 2 anos(com a marca ☆) e de 3 anos, tem intérprete em português e espanhol.
Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura.
☆ Nos dias 8, 15, 29 e sabados, domingos e feriados não funciona.
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)
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☎ 053-576-4794 Fax.053-576-1150

