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Força Kosai! (Gambarou Kosai!)
こさい

がんばろう湖西！
※Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido à infecção do novo coronavírus.

②「Hinanjo」…é um prédio de refúgio, onde a pessoa poderá

Vamos nos preparar e deixar definido o local
de refúgio,antes que aconteça
um desastre natural !
し ぜ ん さ い がい

そな

じ ぜ ん

き

わたし

ひ なん ば し ょ

viver temporariamente após o desastre , por não ter onde
viver, devido sua casa ter sido destruída.
A prefeitura tem 17 locais definidos, incluindo escolas

ひなんじょ

自然災害に備えて事前に決めよう！ 私 の避難場所、避難所

primárias e ginasiais e outras instutuições da cidade para
a vida do refúgio (Shitei Hinanjo).

Quando for se refugiar, no caso de um desabamento de terras
ou no caso de um tufão ou outros, ou não

P．Na hora do desastre, podemos

pode continuar morando na sua casa,

ir logo para o prédio do Refúgio, Hinanjo?

por sua casa ter sido destruída devido
o terremoto, já tem um lugar de refúgio

R．①Quando ocorrer o desastre(terremoto,etc), refugiem-se

provisório e definitivo definido?

logo para o “Hinanbasho”(local de refúgio provisório imediato)
②Ao sair do Hinanbasho (local do refúgio provisório) e voltar

Se acontecer realmente, não terá tempo
de pensar 「E agora, onde vou me refugiar…」! Vamos deixar

para a sua casa, e não for possível continuar morando na

definido o local de refúgio provisório e definitivo.

casa, poderá ir ao Hinanjo (prédio de refúgio )

Na website da cidade, podem verificar os locais de refúgio na

P．Quais os cuidados que devemos tomar na hora do refúgio

lista 「Watashino Hinan Basho, Hinanjo Ichiran」 e tomar como

R．①Procurem verificar as informações sobre o refúgio , que a

base para decidir o seu local de refúgio.

prefeitura anuncia. Informamos pela rádio (autofalante) ,

P．Qual a diferença entre「Hinan Basho」e「Hinanjo」?

mensagens(Hotto Meru), website da cidade.

R．①「Hinan Basho」…é um local para refugio provisório imediato

②Na hora de se refugiar, leve o que for necessário para

para proteger a sua vidana hora da ocorrência do desastre,

você. Ex: Deixe preparado e coloque numa mochila para

esses locais variam conforme o tipo do desastre(terremoto,

emergência (Hijoomochidashi fukuro) ,os alimentos de

Tsunami, desabamento de terras, tufão). Além das instituições

emergência, lanterna, remédios,etc. Assim poderá realizar

definidas pela prefeitura(prédios altos para refúgio do

a fuga rapidamente.

Tsunami,Inochiyama(montanha de proteção da vida)), há

▼informações: Setor de Controle de Crises (Kikikanri-ka )

outros lugares definidos por cada bairro.

☎053-576-4538 FAX 053-576-2315
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Como descartar computadores e
telefones celulares que não usam mais

Sobre a reabertura das
Instituições públicas da cidade
し こうきょう し せ つ

つ か わ な く

けい た い で ん わ

す て か た

使わなくなったパソコンや携帯電話の捨て方

さ いかい

市公共施設の再開について

★Os computadores e telefones celulares que não são mais

Já foram reabertas as instituições públicas que estavam

utilizados, podem ser colocados nas caixas de coleta instalados

fechadas devido à pandemia do novo coronavírus.

nas instituições públicas da cidade.
【O que pode ser descartado】

▼Atenção

Computador, telefone celular, smartphone, conexão PHS e

・o Salão Hamanako Rengakan, bauneário

seus acessórios（teclado, cabos,etc）
【Local de coleta】

na praia Megaura ainda continuam

Centro de controle do meio ambiente(Kankyoo Center),

fechados.

prefeitura, Arai Chiiki Center, Hokubu Tamokuteki Center,

・no Verão deste ano, a piscina
Wanpakkurando

Seibu Chiiki Center, Nambu Kooozoo Kaizen Center,

e o bauneário da praia Arai Benten estarão fechados.

Hatsuratsu Center, Fureai Kouryuu-kan.

・vejam as informações atualizadas na website da cidade.
・para fazer a sua reserva, ligue diretamente na instituição onde
pretende usar.
▼informações: Setor de Saúde (Kenkoo Zooshin-ka)
☎053-576-1114 FAX053-576-1150

Para as pessoas inscritas no
seguro público
Kokumin Kenkoo Hoken
こくみんけんこう ほ け ん

か にゅう

国民健康保険に加入しているみなさんへ
▼Troca do cartão do seguro
O cartão do seguro de saúde Kokumin Kenkoo Hoken atual, vale
até o dia 31 de julho (31/07).
O novo cartão será enviado até o final de julho (cor creme).
Apartir de 1°de agosto, usem o novo cartão do seguro.
【Atenção】

▼o cartão do seguro de idoso com idade avançada e o seguro de

・Favor apagar os dados pessoais antes de descartar.

saúde normal foram unificados. (Agora será somente um cartão

・os aparelhos e acessórios maiores que o tamanho

para os dois serviços) . O nome do cartão do seguro será:

determinado(altura 15 cm, largura 30cm) que não entram na

「Kokumin Kenkoo Hoken Hihokenshashoo ken Kooreisha

caixa de coleta, devem ser levados no Kankyoo Center.

Jukyuushashoo」

・uma vez colocado na caixa, não será possível pegar de volta.

▼ População alvo: pessoas maiores de 70 anos até antes de

▼informações: Setor de Medidas de Redução do Lixo(Centro

completarem 75 anos.

de Controle do Meio Ambiente) (Haikibutsu Taisaku-ka(Kankyoo

▼Sobre o uso do cartão do my number

Center)) ☎053-577-1280

Apartir de março do ano 2021, poderão usar o cartão do my

【website】Kosai-shi

FAX：053-577-3253

Risaikuru

Buscar

number como o cartão do seguro de saúde. Será enviado o
formulário de requerimento do cartão do my number , junto com o
novo cartão do seguro. Pedimos a colaboração das pessoas que

Feriados da Prefeitura de Julho

ainda não tem o cartão do my number, para que adquiram esse

7月の市役所のお休み

がつ

cartão.

し やくしょ

やす

Fechado aos sábados, domingos e feriados

▼informações: Setor de Seguro de Saúde

Feriado de julho:

e Aposentadoria (Hoken Nenki-ka)
☎ 053-576-4585 FAX053-576-4880
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23 de julho (5ª)

Dia do Mar

24 de julho (6ª)

Dia do Esporte

Reunião Explicativa e Matrícula no
Jardim de Infância (Yoochien)
Municipal em 2021
ね ん ど

し り つ ようちえん

にゅうえんせつ めいかい

Consultas de Pagamento de
Impostos no Feriado
きゅうじつのうぜいそうだん

休 日 納税相談

にゅうえんう け つ け

2021年度 市立 幼稚園 の入園 説明会 と入園 受付

Atendemos às consultas sobre pagamentos de Impostos de

【Reunião Explicativa para Matrícula】
Os interessados devem participar da reunião da Pré-escola
(Yoochien) localizada na divisão da escola primária da sua região.
Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.
※se não souber qual a divisão da escola primária da sua região ,
favor confirmar no setor de educação para crianças pequenas
▼Solicitação
Por favor, tomem medidas para evitar o contágio,
usando máscaras, medindo a temperatura do corpo e
outros. Os pais podem participar sem a presença da criança.
Jardim de
Infância

endereço Data e horário

Residência Municipal e da Província, sobre Bens Imóveis e
Planejamento Urbano, sobre Veículos Comuns e Leves, taxa de
Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenkoo Hoken) e outros.
▼quando : 19 de julho (dom) 9:00 às 12:00
(c/ atendimento em português.)
▼local : 1º andar da Prefeitura, setor de Imposto
▼Informações :Setor de Imposto (Zeimu-ka)
☎ 053-576-4536 FAX 053-576-1896
Escritório de Finanças de Hamamatsu
(Hamamatsu Zaimu Jimusho)

☎

☎ 053-458-7136 FAX 053-458-7162

Washizu

Washizu
650

07/30(5ª)
10:00～10:30

053-576-0783

Shirasuka

Shirasuka
4804-1

07/31(6ª)
10:00～10:30

053-579-0221

Shinjo

Shinjo
2820

07/29(4ª)
10:00～10:30

053-578-0080

Okasaki

Okasaki
2586-37

07/30(5ª)
10:00～10:30

053-577-0328

Chibata

Oochiba
503

07/09(5ª)
9:45～10:15

053-578-0450

Arai

Arai-choo
Arai 1730

29/07(4ª)
10:00～10:30

053-594-0249

Pagamento dos Impostos em Julho
がつ

のうぜい

7月の納税

Prazo de pagamento: 31 de julho
❏Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano
(2ª parcela)
▼Informações : Setor de Imposto(Zeimu-ka)
☎ 053-576-4536 FAX. 053-576-1896
❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde (1ª parcela)

【Recepção de Matrículas】

▼Informações : Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

▼período de inscrição：3 (5ª) à 17 (5ª) de setembro

(Hoken Nenkin-ka) ☎ 053-576-4585 FAX. 053-576-4880

8:15～16:45 ※exceto aos sábados, domingos e feriados.
▼crianças alvo: nascidos entre 02/04/2014 à 01/04/2017
▼como se inscrever: ir diretamente ao Jardim de Infância da
entrar durante o período de inscrição.e fazer a matrícula.

População de Kosai
(dados atuais 31 de maio de 2020)

▼Informações：Jardins de Infância ou Setor de Educação

(湖西市の人口（2020年5月31日現在）

(divisão da escola primária da sua região) onde pretende

こ さ い し

Pré-escolar (Yooji Kyooiku-ka)

Homens
30,696

Terminou o período de solicitação e reemissão do cartão de

がつ

げんざい

さいこ うふ

Mulheres
28,978

Total
59,674

【Habitantes estrangeiros】

aviso do My number(Kojin Bangoo Tsuuchi card)
こ う ふ

ねん

【Total geral de habitantes】

053-576-1156 FAX:053-576-4872

こ じ ん ばんごう つ う ち

じんこう

Homens
1,946

お

個人 番号 通知 カードの交付 ・再交付 が終わりました
Os processos do cartão de aviso do my number(de papel)

Mulheres
1,540

Total
3,486

terminou no dia 25 de maio. O cartão que tem agora, poderá ser
【Total geral de estrangeiros por nacionalidade】

usado para confirmação do número do my number. Porém, no
caso de se mudar da cidade, ou mudar de nome ou endereço, não

Nacionalidade

poderá ser usado como um comprovante.

Habitantes

▼processos que não serão mais efetuados:

Porcentagem de
estrangeiros dentro do
total de habitantes

Inscrição e reemissão do Tsuuchi card e

brasileiros

1,843

52,87％

anotação de mudança de nome e endereço

peruanos

457

13.11％

vietnamitas

369

10.59％

indonésios

253

7.26％

filipinos

214

6,14％

outros

350

-

▼como apresentar e certificar o my number
Usando o cartão do my number com foto ou
apresentar o atestado de residência com my number.
.▼Informações：Setor de Atendimento ao Cidadão(Shimin-ka)
☎053-576-4531 FAX053-576-4880
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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 KooryuuSuishin
Gyoomu Jutaku Jigyoo

“Suiyoobi Chikyukko Hiroba”
Prática de leitura e escrita japonesa. Para participar, passará

Consulta Jurídica Gratuita para
Estrangeiros

por uma entrevista.
▼trazer: livros da escola, lápis, borracha e caderno.

が い こ く じ ん む り ょ うそうだん

外国人無料相談(c/ hora marcada)

▼local: Kosai Shimin Katsudoo CenterPrédio Emina, 2º andar
(atrás da estação de Washizu) ▼custo :¥300 por vez
Dia da
semana

mês

quarta

julho

dia

※Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.

horário

1, 8, 15

・FAX 053-575-2008】

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina 1F
▼trazer : zairyuu card, passaporte▼custo: gratuito

15:30～17:30

▼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 ▼custo :¥300 por aula
Emina, 2º andar (atrás da estação de Washizu)
Dia da
semana

sexta

Internacional de Kosai (KOKO)

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

mês

quarta

julho

domingo
mês

dia

julho

horário

3, 10, 17

/FAX: 053-575-2008

quarta

18:00～19:30

agosto

domingo

Natsuyasumi Chikyuukko

dia

horário

1

13:30～16:30

19

10:00～13:00

5

13:30～16:30

16

10:00～13:00

Nihongo Café

▼trazer: tarefas: livro de Kokugo, lápis, borracha e caderno.
Vamos estudar japonês, em diálogo simples e fácil de entender.

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2nd (atrás da

▼quando: ※domingo ※comparecer no dia, direto no local

estação de Washizu) ▼custo : ¥300 por aula

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F
mês
7
8

dia

horário

22,29,31
4, 6, 19, 21, 26, 28,29

17:30～19:30

※08/29 Reunião dos pais.Pedimos para os pais virem.

mês

dia

julho

5,12,19,26

agosto

2,9,23,30

がつ

horário
10:00～12:00

きゅうじつとうちょくい

Plantão do mês de Julho 9:00～17:00 7月の休 日 当直医
Dia
5

(dom)

12 (dom)

19 (dom)

23 (qui)

24 (sex)

26 (dom)

Hospitais e Clínicas

Telefones

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

☎ 053-574-2252

Arai Ganka (oftalmologia)

☎ 053-594-7104

Kimoto Shoonika (Pediatria)

☎ 053-576-1938

Ariki Ganka (oftalmologia)

☎ 053-576-0053

Hikida Kurinikku(Clínico geral/ angiologia/pediatria)

☎ 053-594-8222

Nishi Kosai Seikei Geka(Ortopedia, reumatologia,fisioterapia)

☎ 053-522-7001

Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria)

☎ 053-578-0658

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

☎ 053-573-3737

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral)

☎ 053-574-3317

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

☎ 053-575-1080

Nagao Kurinikku (Clínico geral/ angiologia/ pediatria/ fisioterapia)

☎ 053-574-3222

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)
☎ 053-594-7277
※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

エイズ検査・相談 (marcar hora)

ないしょくそうだん

内 職 相談

▼data e horário: 9 de julho 9:30～11:30

▼requisitos necessários: conversação em

30 de julho 17:30～19:30

japonês, saber ler e escrever em japonês

▼local: Prédio do Governo de Shizuoka
Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar
(Chuuen Soogoo Choosha Nishi - kan

▼data e horário: terça-feira 9:30～16:30

1 kai

▼local : Arai Chiiki Center

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

▼assunto: exame de sangue para pessoas preocupadas com a

▼assunto: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas. ※não

▼informações: Agência de Emprego Público de Hamamatsu

tem intérprete em português

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)

▼informações : Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

☎ 053-594-0855

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

CONSULTAS PARA MULHERES

Fax.0538-37-2224 ※Por ser com hora marcada, favor telefonar
antes. O custo do exame e consulta é gratuito.

じ ょ せ いそ う だ ん

女性相談
A consultora ouve suas preocupações e inseguranças. Por

“HELLO WORK ”CONSULTORIA
TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

mais que seja pequena a preocupação, podem consultar.
▼quando:1ª, 2ª,3ª, 4ª quinta-feira do mês (exceto nos feriados)

がいこくじんそうだん

ハローワークの外国人相談コーナー

Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

Pessoalmente: 13:00～16:00

▼quando: terça à sábado (9:30～17:00)

(faça a sua reserva)

※ Com atendimento em português.

▼local : falamos na hora da reserva

(10:00～12:00 e 13:00～17:00)

▼Reservas:setor de Atendimento ao

▼local: Arai Chiiki Center ▼custo : Gratuito

Cidadão da Prefeitura de Kosai

▼informações: Shookoo Kankoo-ka

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

☎ 053-594-0855

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

＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.
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

そうだんかい

(外国人のための相談会)

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

■

Associação de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu

■

HICE

Associação de Intercâmbio
Internacional de Toyohashi

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

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

☎ 053-458-2170 Fax: 053-458-2197

Biru 3⁰ andar ☎ 0532-55-3671 )

E-mail: info＠hi-hice.jp

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na região. ＞

＜Consultas do dia-a-dia ＞

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

▼data e horário :

9:00～17:00

Terça e quinta-feira

10:00～16:00

1º e 3º sábados

＜Consulta gratuita Jurídica＞(por ordem de recepção)

e domingos
10:15～17:00

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

Aula sobre
comidinhas para
bebês ★

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
★

participantes

Gestantes

nascidos em março de
2020
nascidos em abril de
2020

quando

16/julho (5ª)

nascidos em dezembro
de 2019

4/agosto (3ª)

nascidos em agosto de
2019

28/julho (3ª)

nascidos em setembro
de 2019

18/agosto (3ª)

nascidos em dezembro
de 2018

01/julho (4ª)

nascidos em janeiro de
2019

05/agosto(4ª)

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

9:15～11:30
※Recepção:
9:00～9:15

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

Centro de Saúde
(Oboto) 2º andar
Kenkoo Hooru

＊13/julho(2ª)

nascidos em 30/jun à
17/julho de 2018
nascidos em 18 à 29
de julho de 2018
nascidos em 30/jul à 16
de agosto de 2018

Exame de 3 anos
★

27/julho(2ª)
03/agosto(2ª)

15/julho(4ª)

nascidos em maio de
2017

19/agosto(4ª)

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

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

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

31/agosto(2ª)

nascidos em abril de
2017

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

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

junho de 2018
Aula para crianças de 2
anos e seus pais

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

・Caderneta
materno-infantil
・Toalha de rosto

9:15～10:30
※Recepção:
9:00～9:15

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

levar

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho

9:15～11:00
※Recepção:
9:00～9:15

20 /agosto (5ª)

14/julho (3ª)

nascidos em 7 à 29 de

8:30～17:00
※quarta-feira
8:30～12:00

Recepção nos
dias úteis

nascidos em novembro
de 2019

local

Consultas sobre pré-natal,puericultura,desenvolvimeto da criança,alimentação,nutrição,dentição,etc. Reservar sua hora por telefone até

Consulta de
desenvolvimento
infantil
(com hora marcada)

um dia antes da consulta.Os interessados que necessitem de intérprete,deverão se informar no Centro de Saúde.

Interessados＊Para evitar
o contágio do novo
coronavirus, é preciso marcar

※Recepção:
9:30～11:00

19/julho(5ª)
27/agosto(5ª)

hora, mesmo só para pesar.

Espaço para
Brincadeiras
(Asobi no hiroba)

［Atenção］

Centro de Saúde 2ºandar
(prédio Oboto)
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 Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shien-ka)
segunda à quinta 9:00～15:00 ☆
Centro de Saúde(Oboto)
sexta
13:00～15:00
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. ●antes de vir, favor medir a febre. ●Tomem medidas de prevenção contra o contágio.
●Se a criança ou alguém da família estiver doente, não venham no exame. ● Se estiverem preocupados ou com
dúvidas, entrem em contato conosco.
Interesssados

★ Nos exames de 1 ano e 6 meses e de 3 anos, colsultas de 2 anos(no dia com＊)tem intérprete em português e espanhol.
Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura.
☆ Nos dias 1, 15 , sábados, 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

