Calendário de Saúde
Programação do mês de Janeiro
健診カレンダー 2018 年 1 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
Exame infantil
de 10 meses
Exame infantil de
1 ano e 8 meses

Exame infantil de
2 anos e 6 meses

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

Data de
nascimento:
2017 / 09

2017 / 02

2016 / 05

Dia do exame :

Local :

O que portar :

17 de janeiro (4ª.feira)

Kaede-Kaikan

25 de janeiro (5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

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

11 de janeiro (5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

17 de janeiro (4ª.feira)

Kaede-Kaikan

10 de janeiro (4ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

31 de janeiro (4ª.feira)

Kaede-Kaikan

15 de janeiro (2ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

29 de janeiro (2ª.feira)

Kaede-Kaikan

22 de janeiro (2ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame de

31 de janeiro (4a.feira)

Kaede-Kaikan

acuidade visual. Poderá recolher a urina
e trazer em um recipiente limpo.)

2015 / 06

2014 / 06

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)

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

Pagamento de impostos e outros do mês de Janeiro
Prazo de pagamento: Dia 31 de Janeiro
Imposto Residencial (4a. Parcela)
(Shiken-Min-Zei)

市県民税（４期）

Imposto do Seguro de Saúde Nacional (10a. Parcela)
(Kokumin-Kenkoo-Hoken-Zei)
Mensalidade da Creche (Mês 1)
(Hoiku-Ryoo)

保育料（１月分）

Mensalidade do Jardim da Infância (Mês 1)
(Yoochien-Shiyoo-Ryoo)

幼稚園使用料（１月分）

Taxa do Seguro de Assistência e Cuidados Especiais (10a. parcela)
(Kaigo-Hoken-Ryoo)
Taxa de Seguro de Saúde para Idosos (Mês 1)
(Kouki-Koureisha-Iryou-Hoken-Ryoo)
Taxa de Esgoto (Consumo do mês 10 e 11)

介護保険料（１０期）
後期高齢者医療保険料（１月分）

(Guesuidoo-Shiyouryo )

Taxa de uso dos estabelecimentos de Drenagem Agrícola
(Consumo do mês 10 e 11) (Nogyo-Shuuraku-Haisui-Shisetsu-Shyouryo)
Horário de atendimento em português:
De segunda ~ sexta-feira
das 8:30 ~ 17:15 horas (Exceto feriado)
Informações : Seikatsu-Kankyo-Ka Tel : 0748-69-2146

国民健康保険税（１０期）

下水道使用料（１０月・１１月使用分）
農業集落排水施設使用料
（１０月・１１月使用分）

Na home page da Cidade de Koka, você poderá adquirir algumas
informações úteis sobre a vida cotidiana no Japão, calendário de vacinas e
exames médicos, calendário sobre o lixo, auxílios, creches, impostos,
informativos e outros em português. Endereço: http://www.city.koka.lg.jp/pt/

Centro de Atendimento regional de Tsuchiyama
Tel : 0748-66-1101
PREFEITURA DA CIDADE DE KOKA
Tel : 0748-88-4101
〒528-8502 Shiga-ken Koka-shi Minakuchi-cho Minakuchi 6053 Centro de Atendimento regional de Koka-Ohara
Centro de Atendimento regional de Konan-Dai-Ichi Tel : 0748-86-4161
TEL : 0748-65-0650 FAX : 0748-63-4086
Centro de Atendimento regional de Shigaraki
Tel : 0748-82-1121
Home page address: http://www.city.koka.lg.jp/
Caso haja erro nas informações por equívoco de tradução, prevalecerá o texto original em japonês.
Pedimos a sua compreensão.

