Ajuda parcial do aluguel de até ￥20,000 para moradias privadas
(Yachin-hojo) ⺠間賃貸住宅⼊居者へ ~⽉額最⼤２万円をの家賃補助~
Para assegurar a moradia daqueles que passam por dificuldades, auxiliamos parcialmente o pagamento
do aluguel de moradias privadas. O informativo sobre a inscrição e o formulário para solicitação, já se
encontram disponíveis no departamento responsável.
>>> Período de inscrição: Entre o dia 2 ~ 12 de Outubro (exceto finais de semana e feriados)
>>> Correspondentes:
Aqueles que corresponderem a todos os critérios para ingresso em moradias de controle público
da Cidade de Koka, e que moram em moradias privadas.
>>> Valor da ajuda: Ajuda em 1/2 do valor do aluguel ou valor limite de￥20,000 mensal
>>> Quantidade de inscrições: 16 inscrições ( Será feito o sorteio em caso de excessão )

Informações: Dpto de Construção Habitacional (Jutaku-Kenchiku-Ka) TEL: 0748-69-2212

Vamos evitar incêndios e acidentes causados
por aparelhos a gás!
ガス機器による⽕災やガス事故を防ぎましょう！

O gás que utilizamos no fogão, aquecedor e outros, quando não utilizados de forma
adequada podem causar incêndios, explosões, intoxicações e outros grandes acidentes.
Para evitar que tais desastres aconteçam, verifique os pontos de observações abaixo:
【 Pontos a observar 】
< Evitando o incêndio pela parede e outros >
< Evitando o vazamento de gás >
Está utilizando fogão e aquecedor a gás mantendo
A mangueira de gás não está deteriorada?
um espaço da parede?
Na junção está utilizando a cinta de mangueira?
A torneira do gás não utilizada está com tampa?
< Evitando a combustão incompleta>
Ao usar maquinário a gás, tem o cuidado com a
< Outros >
ventilação?
O bico de gás do fogão não está entupido?
Não deixou objetos incineráveis em volta do
< Evitando o incêndio causado por óleo quente >
Ao fazer frituras e outros, evita se afastar do local ou fogão? Os aparelhos de alarme para vazamento
de gás e outros estão instalados?
ao se afastar tem desligado o fogo?
Informações: Sede do Corpo de Bombeiros de Koka TEL: 0748-63-7932

Consulta jurídica・法律相談
Advogados do escritório Koka-Houritsu-Jimusho, estarão atendendo os moradores
da cidade gratuitamente. Necessário providenciar a reserva antecipadamente.
Data:

Local:

Horário:

Limite:

Dia 11 de Outubro
(4a.feira)

Ai-Koka-Shimin-Hall
(Perto da prefeitura)

14:00 ~ 17:00

6 vagas
(30 minutos gratuito)

>>> Reservas e Informações: Dpto. Serviços Gerais (Soumu-Ka) TEL: 0748-69-2121

Consulta jurídica・法律相談
Advogados da associação de advogados de Shiga, estarão atendendo os moradores
da cidade gratuitamente. As reservas são iniciadas 2 semanas antes da consulta.
Data:

Local:

Dia 05 de Outubro (5a.f.)

Minakuchi-Shakai-Fukushi-Center

a

Dia 19 de Outubro (5 .f.)

Centro de Atendimento Regional
de Shigaraki

Horário:

Limite:

13:00 ~ 16:00

6 vagas
(30 minutos gratuito)

>>> Reservas e Informações: Shakai-Fukushi-Kyoguikai TEL: 0748-62-8085

Calendário de Saúde
Programação do mês de Outubro
健診カレンダー 2017 年 10 ⽉予定

- Os moradores da região de Minakuchi e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Minakuchi-Hoken-Center.
- Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka e Konan, podem participar do exame realizado no Koka-Hoken-Center.
- Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka, Konan e Shigaraki, podem participar do exame realizado no KonanHoken-Center e Kaede-Kaikan.
– Não é necessário fazer reserva. Compareça diretamente no local. Horário de recepção: 13:00 ~ 13:30 horas
Tipo de exame :

Exame infantil
de 4 meses

Data de
nascimento:

2017 / 06

Exame infantil
de 10 meses

2016 / 11

Exame infantil de
1 ano e 8 meses

Exame infantil de
2 anos e 6 meses

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

2016 / 02

2015 / 03

2014 / 03

Dia do exame :

Local :

O que portar :

18 de outubro
(4ª.feira)

Koka-Hoken-Center

26 de outubro
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,
troca de roupa e leite

12 de outubro
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

18 de outubro
(4ª.feira)

Koka-Hoken-Center

04 de outubro
(4ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

06 de outubro
(6ª.feira)

Koka-Hoken-Center

06 de outubro
(6ª.feira)

Koka-Hoken-Center

11 de outubro
(4ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

16 de outubro
(2ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

23 de outubro
(2a.feira)

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,
troca de roupa e leite

Caderneta maternal,
questionário e fralda
Caderneta maternal,
questionário e questionário do
exame de audição
(faça o exame em casa)

Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame de
acuidade visual. Poderá recolher a

Koka-Hoken-Center urina e trazer em um recipiente limpo.)

Informações: Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka) TEL: 0748-69-2168

Consultas sobre o desenvolvimento e aprendizado
育ちと学びの相談

Consultas relacionadas ao desenvolvimento, educação e preocupações.
>>> Correspondentes: Crianças acima de 4 anos que frequentam escolinhas ou creche, estudantes do
primário, ginásio, colegial e jovens de até 25 anos.
>>> Reservas : Das 9:00 ~ 17:00 horas
※ Crianças menores de 4 anos, devem consultar o Centro de Saúde (Hoken-Center). TEL: 69-2169
Informações: Dpto. de Apoio ao Desenvolvimento (Hattatsu-Shien-Ka) TEL: 0748-69-2179

Uso do cinto de segurança e assento apropriado para crianças
全席シートベルトとチャイルドシート使⽤の徹底

O cinto de segurança é como uma corda de salva vidas. Quando for andar de carro,
não se esqueça de usar o cinto em todos os assentos.
O motorista deve instruir aos passageiros o uso dos cintos, e quando o passageiro for
menor de 6 anos de idade, precisa usar o assento apropriado para crianças, o qual deve
ser usado no banco de trás se possível, e certificar-se de que foi colocado corretamente
para assim proteger as crianças de acidentes.
Informações: Dpto. de Segurança de Vida e Meio Ambiente (Seikatsu-Kankyo-Ka)
TEL: 0748-69-2143

