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Apoio aos pais ①

Inscrição para instituições de crianças
I

2. Etapas até admissão
1a.: Adquira os formulários e a relação de
documentos na prefeitura ou pelo site.

P

2a.: Verifique a relação das instituições pelo
panfleto da prefeitura e escolha as para a
inscrição. Informe-se e veja as vagas.
3a.: Escreva os nomes das instituições que
escolheu no formulário da inscrição e
apresente os documentos necessários.
(Encerra o procedimento da inscrição)
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Vamos falar de alguns pontos
importantes sobre a inscrição
para instituições de crianças
reconhecidas pelo município
(Hoikusho, Nintei Kodomoen
e Chiikigata Hoiku Jigyo)

As seguintes condições são necessárias para
a inscrição:
□ Estar trabalhando mais de 64h/mês
□ Gestante, licença parto
□ Doente, portador de deficiência
□ Cuidar do idoso/doente da família
□ Estar procurando emprego, frequentar
escola

4a.: Será enviado pelo correio o Certificado de
atendimento das condições Nigo Nintei
p/3-5 anos e Sango Nintei p/0-2 anos.
5a.: Será decidido a instituição baseado nos
documentos da inscrição.
6a.: A instituição telefonará diretamente a
família inscrita.
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1. Requisitos

7a.: Realizará o procedimento da admissão.
(Encerra)
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Matrícula
em
4/2018

U

）

3. Taxa
Será calculado conforme o imposto municipal pago
pelo responsável. A taxa é mais barata às famílias
com mais de 2 filhos e às famílias monoparental.

４．Locais de inscrição
Prefeitura Hoken-ka (2F, balcão D9), Centros
Municipais de Hiraishi, Tomiya, Sugatagawa e
Kawachi, instituições de educação e creches.
I

【1a. Inscrição】 1–22/12/2017
Resultado: meados de fevereiro
【2a. Inscrição】 15/1–14/2/2018
Resultado: meados de março
【Prazo de inscrição】
① até 6/12/2017
② até o dia 10 do mês anterior
A comprovacão da admissão tanto
para ① como ② é comunicado até o
final do mês anterior da matrícula.
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Matrícula
jan-mar
maio-set

P

■ Período da Inscrição e Resultado (2018)

－1－

P

P

★Informações
Documentos necessários para inscrição, contacte o depart. Hoken-ka, 2o. andar da prefeitura
☎:028-632-2393, site: www.city.utsunomiya.tochigi.jp
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O que fazem no

Shichi go san celebra o crescimento

Shichi go san?
☆ Vestem o Kimono Haregui

As famílias vão ao templo para

As famílias compram ou alugam o Kimono e

agradecer a saúde dos filhos.

vestem as crianças no dia que irão comemorar.

E rezam para que continuem

☆ Visita ao templo e cerimonia de

crescendo com saúde.

purificação

Com quantos anos comemora

Vão ao templo para rezar e agradecer pela saúde

Shichi go san?

das crianças. E muitos fazem a cerimonia de

De acordo com o nome comemora as crianças que

purificação.

completam Shichi (sete), go (cinco) e san (três) anos.

☆ Foto com a família

Os meninos com 3 e 5 anos e as meninas com 3 e 7

Muitos tiram fotos com a

anos.

família onde as crianças

Quando comemora Shichi go san?

estão vestidos de Kimono.

O dia oficial é no dia 15 de novembro,

☆ Refeição da celebração

mas quando cai no dia da semana,

Como muitos avôs participam da celebração, após

comemoram no fim de semana anterior

a visita ao templo, todos vão a um restaurante

ou posterior da data official, ou no dia

para homenagear.

de bom augúrio.

Vacina de INFLUENZA aos idosos e bebês
Influenza é uma doença infecciosa provocada
pelo virus. A forma mais comum de transmissão é
pelas gotículas expelidas pela pessoa infectada ao
tossir ou espirrar. A gripe se propaga do início de
inverno a início de primavera.
Comparando ao gripe comum, as pessoas
sentem dores ao longo de todo o corpo, inflamam
a traquéia e os pulmões. A maioria dos casos graves
ocorre entre idosos.
Período para tomar vacina
Leva 2 semanas após a vacinação até que seja
efetiva. O efeito continua de 3 a 5 meses. É
recomendável que tome a vacina de novembro a
dezembro.
Vacina Periódica Teiki Yobo Sesshu
(com ajuda parcial da prefeitura)

Beneficiários:
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1. Residentes de Utsunomiya de 60 a 64 anos com
deficiência de função por motivos cardíaco, renal
ou respiratório, ou por imunidade pelo HIV.
2. Residente de Utsunomiya com mais de 65
anos.
3. Residente de Utsunomya com 1 ano.
Valor: 1 e 2 ¥1,500; 3 ajuda de ¥1,000
-1 pessoa até 2 vezes
-será pago a instituição médica
Período: 1/10/2017-31/3/2018
Local: Confira as instituições médicas designadas
pelo site da prefeitura.
＜Idosos＞
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi
/kenko/chusha/1012487/1012488.html
＜Crianças de 1 ano＞
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi
/kenko/boshi/1012486.html
Informações: Hoken Yobo-ka ☏028-626-1114
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O que é Shichi go san?
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Vamos comemorar SHICHI GO SAN!

saudável da criança.
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Informações
cotidianas
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Vamos nos divertir
com livros infantis de
vários países♪


26 de nov. (dom), das 13h30 às 15h30



Os estrangeiros de Honduras,
Morroco, Tailândia, Russia, Coréia e
Canadá irão ler livros infantis de seus
países e vão brincar com as crianças

＠

Biblioteca Higashi Toshokan

☏

UCIA (Utsunomiya City International
Association)
028-616-1870

Salão de
Confraternização♪



Taxa
@
☏

Todo 4o. sábado, das 16h às 18h
25/11 Decoração de Natal
23/12 Festa de Natal
Encontro para se divertir, conversar e
criar vínculo de amizades.
Gratuita
UIP (Utsunomiya International Plaza)
028-616-1563

Festival Internacional
Lets Amigo

Culinária Japonesa



19 de nov. (dom), das 10h às 15h



10 de dez. (dom), das 10h às 13h



14 barracadas de comidas de vários países;
danças e músicas; poderão vestir roupas
típicas de Vietnã, Tailândia, Japão,
Malásia e Taiwã; haverá consulta médica e
com despachante de imigração.



Comidas típicas de Ano Novo do Japão

＠
☏

como Namasu, Datemaki, Bolo de Arroz etc.

￥

700 iens, até 30 pessoas

＠

Sogo Community Center, Cozinha,

Hotel Concere (Komanyu 1-1-6）

(Akebonocho 7-1)
☏

Seinen Kaikan
028-624-1488

UCIA (Utsunomiya City International
Association)
028-616-1870

Festa Cultural de Outono
nos centros da comunidade


＠

Exposição de artesanatos, apresentação de danças, músicas, venda de verduras e
frutas etc. Venham participar! Maiores informações nos centros abaixo:
12/11 (dom) Toyosato Chiku Shimin Center “Toyosato Matsuri”

(☏660-2340)

Kunimoto Chiku Shimin Center “Bunkasai e Nogyosai”（☏665-2942）
Kawachi Chiku Shimin Center “Furusato Matsuri”

（☏671-3202）

18-19/11 (sáb/dom) Mizuhono Chiku Shimin Center “Festival”
（☏656-4250）
Suzunomiya Chiku Shimin Center “Chiki Bunkasai e Shukakusai”(☏654-1013）
Nishi Shogai Gakushu Center “Bunkasai”
（☏648-7480）
26/11 (dom) Tomiya Chiku Shimin Center “Soba matsuri”
（☏665-1663）
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Eventos ♫ ♪
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MÃOS PESADAS
Sou Pan Ya Hong, de China. Casei-me na China com meu marido japonês e tivemos um filho,
quando nosso filho estava com 1 anos e 6 meses, viemos ao Japão. Faz 5 anos que estamos aqui.
Coloquei meu filho numa creche para concentrar-me ao estudo de japonês e para adquirir a
carteira de habilitação. Um pouco antes do meu segundo filho nascer, desafiei, prestei o exame de
proficiência japonesa nível 1.
Quando meu primeiro filho estava com a idade para entrar na pré-escola ele também já estava
falando bem o japonês, mas ocorreu um fato divertido. Recebemos um panfleto de inscrição de
desenhos que lembram o verão, quando falei ao meu filho “Natsu no omoide no e“, de repente depois
de mostrar as mãos afastou-se e disse “Tetega omoi”. Ele pensou que “Omoide” (lembranças) fosse
“Omoi te” (mãos pesadas). Neste momento, admirei meu filho por estar tentando compreender o
que eu disse demonstrando isso com jestos e palavras.
Agora tenho uma vida corrida cuidando dos meus pequenos filhos, mas quando vou ao mercado
perto de casa, o gerente sempre brinca com meus filhos; e como há muitas pessoas que nos ajudam,
somos muito felizes vivendo aqui nesta cidade.
※ Esta é uma parte do discurso. Continuaremos com outros discursos.

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

Consultas aos Estrangeiros

ＵＩＰ
15:00-18:00
☏616-1564
Prefeitura
☏632-2834

Espanhol
Português
2a.feira

Chinês

Tailandês

Inglês

3a.feira

4a.feira

6a.feira

quarto domingo (com reserva)

9:00-12:00

5a.feira

segunda
5a.feira

―

―

14:00-17:00

5a.feira

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

Consulta com
Despachante 15:00-17:00
Público

terceira 2a.feira (com reserva)

Fornecimento de ilustrações da 1ª. página: Yurika Usui e Natsuki Nemoto
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O intérprete acompanhará
aos setores públicos auxiliando
na comunicação.
 de 2ª à sáb, das 8h30 às 19h
＄ ¥2.000 (2horas)/vez
O solicitante deve preencher o
formulário e pagar o valor no
Utsunomiya International Plaza
(UIP)
Ooi! é publicado
mensalmente em japonês,
português, inglês, chinês e
tailandês no site da UCIA,
http://www.ucia.or.jp
poderão ler as edições
anteriores também.
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Discurso em Japonês (1) apresentado no
evento da fundação de 20 de UCIA

